MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chişinău
____________________

nr.________

Cu privire la modelul unic
al ștampilei notarului
În temeiul art. 35 alin.(1) din Legea nr.69 din 14 aprilie 2016 cu privire la
organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,
nr.277-287, art.588) și a pct.5, subpct.7) lit.a), pct. 7, subpct.1) lit. u) din
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art.799), cu modificările şi completările
ulterioare,
O R D O N:
1. Se aprobă modelul unic al ștampilei notarului, conform anexei, care va avea
forma unui cerc, avînd inscripţionate următoarele caracteristici:
1)Stema de Stat;
2) inscripţiile „Republica Moldova” şi „Notar”;
3) numele şi prenumele notarului;
4) numărul licenţei.
2. Modelul unic al ștampilei notarului poate conţine elemente de protecţie şi
capcane (curse) grafice cunoscute numai producătorului.
3. Ștampila va fi executată conform prevederilor Regulamentului cu privire la
activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998.
4. În termen de pînă la 26 februarie 2017 toţi notarii sînt obligaţi să-şi
confecţioneze ștampila, ce va corespunde modelului unic şi să depună, în
termen de 3 zile, la Ministerul Justiţiei amprenta acesteia.

5. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa tuturor notarilor din Republica
Moldova.
6. Se abrogă Ordinul Ministrului Justiţiei nr.63 din 23 februarie 2010 „Cu
privire la sigiliul notarului”.
7. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției Profesii și
Servicii juridice, Secția notariat.

Ministru

Anexa
la ordinul Ministrului Justiţiei
nr.____ din __________2017

Descrierea ştampilei:
Pe textul din exterior este amplasat în ordine repetată microtextul “NOTAR”
Textul de bază este expus circular:
În partea de sus:
“REPUBLICA MOLDOVA” şi “NOTAR”
În partea de jos:
“LICENŢA Nr.000” şi “NUMELE PRENUMELE”
În partea centrală este amplasat Stema de Stat a Republicii Moldova cu
dimensiunile de 17x14.5 mm.

