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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la  

aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de desfășurare a  

concursului de admitere la stagiul profesional al notarilor și Regulamentului cu 

privire la stagiul profesional al notarului 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

La data de 14 aprilie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 69 cu privire la 

organizarea activităţii notarilor, care urmează să intre în vigoare la data de 26 

februarie 2017. Astfel, în scopul elaborării cadrului normativ subordonat legii, 

Ministerul Justiției propune spre promovare proiectul Ordinului Ministrului 

Justiției  cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de 

desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional al notarilor și 

Regulamentului cu privire la stagiul profesional al notarului . 

Proiectul menționat supra are drept scop implementarea art. 15 alin. (1) și art. 

16 alin. (6) al Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la cu privire la 

organizarea activității notarilor și crearea unui cadru normativ care va reglementa 

condițiile și modul de desfășurare a concursului de admitere la stagiul 

profesional al notarilor precum și modul de efectuare a stagiului de către notarul 

stagiar în biroul notarului conducător de stagiu. 

Menționăm, că prin promovarea și ulterioara implementare a prevederilor 

prezentului proiect se propune atingerea următoarelor obiective: 

- crearea unui mecanism de selectare și admitere la efectuarea stagiului în 

profesia de notar a persoanelor cu înalte calități profesionale și cunoștințe 

profunde în domeniul respectiv; 

- asigurarea caracterului transparent în procesul organizării, desfășurării și 

evaluării rezultatelor concursului, precum și în procesul de examinare a 

contestațiilor depuse în legătură cu dezacordul privind rezultatele acestuia; 

- sporirea profesionalismului  în activitatea notarilor; 

- asigurarea însușirii cunoștințelor practice necesare persoanelor care doresc 

admiterea în profesia de notar; 

- transmiterea experienței acumulate de către notarul conducător de stagiu. 

Principalele prevederi ale proiectului și  evidențierea elementelor noi 

Proiectul Regulamentului privind condițiile și modul de desfășurare a 

concursului de admitere la stagiul profesional al notarilor este structurat în 3 

capitole după cum urmează: 

I. Dispoziții generale. Acest capitol conține nome referitoare la obiectul de 

reglementare a proiectului. 

II. Condițiile de desfășurare a concursului acest capitol conține norme ce 

reglementează condițiile de concurs, stabilește cerințele față de participanții la 

concurs, setul de acte care urmează a fi depus de către acestea, perioada de 

organizare a concursului, termenii și datele necesare pentru demararea 
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concursului. 

Concomitent, aici se conțin cerințe la informația care urmează a fi publicată pe 

site-ul Ministerului Justiției și Camerei Notariale în vederea organizării 

concursului, modul de verificare a dosarelor participanților la concurs. Etapa dată 

finalizează prin publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și 

Camerei Notariale a hotărîrii privind admiterea sau respingerea cererii de 

participare la concurs. 

III. Modul de desfășurare a concursului. Acest capitol conține norme cu 

privire la subiecții competenți în elaborarea testelor de concurs, conduita 

candidaților, modul de completare a datelor personale și de sigilare a acestora, 

timpul acordat pentru îndeplinirea testelor.  

Astfel, conform proiectului testele se elaborează de către Comisia de 

licențiere. Participanților se repartizează teste identice care conțin 400 de 

subiecte din cele 1000 care sunt publicate pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiției și Camerei Notariale. Completarea testelor la decizia Comisiei de 

licențiere poate fi pe suport de hîrtie sau computerizate. Rezolvarea testelor are 

loc prin bifarea răspunsului corect din cele trei variante, iar bifarea mai multor 

variante este considerată ca răspuns incorect. Timpul acordat participanților 

pentru a răspunde este de trei ore astronomice. Lucrarea se consideră predată de 

participant după verificarea stării acesteia de către secretarul Comisiei şi după 

semnarea de către participant în lista participanților admiși la concurs. După 

încheierea examenului şi predarea tuturor lucrărilor de către participanți, 

secretarul Comisiei efectuează cifrarea testelor în baza fişei de examinare. 

Cifrul se indică atît pe lucrare, cît şi pe fişa de examinare. Fişele de examinare 

se separă de lucrări şi se păstrează într-un plic sigilat la secretarul Comisiei 

pînă la verificarea testelor. Testele se verifică de către Comisia de licențiere. 

În continuare proiectul conține norme referitoare la modul de apreciere și 

admitere la stagiu. Concomitent, proiectul vine cu soluția pentru cazurile cînd 

numărul de participanți care au promovat concursul este mai mare decît numărul 

de posturi de notari stagiari scoase la concurs. Astfel, în cazul în care, numărul 

de participanți care au promovat concursul este mai mare decît numărul de 

posturi de notari stagiari scoase la concurs, la stagiu se vor admite participanții 

cu numărul cel mai înalt de subiecte corect răspunse în ordine descrescătoare. 

Normele proiectului reflectă modalitatea de depunere și soluționare a 

contestațiilor. În acest scop proiectul prevede că,  participanții nemulțumiți de 

rezultatul concursului pot contesta hotărârea Comisiei privind admiterea la 

stagiul profesional, în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul publicării 

acesteia. În scopul asigurării principiului transparenței hotărîrile Comisiei de 

contestație se publică pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei și Camerei 

Notariale în termen de maxim 3 de zile din data emiterii, iar hotărîrea cu privire 

la rezultatele reexaminării lucrărilor poate fi contestată în instanța de judecată 

în ordinea contenciosului administrativ doar în partea ce ține de procedura de 

concurs. 

Regulamentul cu privire la stagiul profesional al notarului este structurat în 

IV capitole după cum urmează: 
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I. Dispoziții generale. Acest capitol conține nome referitoare la obiectul de 

reglementare a proiectului, precum și normele prin care se stabilește că stagiul 

profesional al notarului se efectuează pe bază contractuală, iar contractul de 

efectuare a stagiului se încheie între notarul stagiar şi Camera Notarială. 

II.   Efectuarea stagiului profesional în biroul notarului. Acest capitol include 

normele referitoare la calitatea notarului conducător de stagiu, conduita notarului 

stagiar, modul de suspendare și calculare a stagiului profesional.  

III. Drepturile, obligațiile și atribuțiile notarului stagiar. În acest capitol sunt 

incluse normele cu privire la drepturile, obligațiile și atribuțiile notarului stagiar. 

Astfel, notarul poate delega notarului stagiar următoarele atribuţii: 

a) efectuarea lucrărilor de secretariat; 

b) redactarea proiectelor de contracte care urmează a fi autentificate şi alte 

acte notariale; 

c) analiza şi generalizarea practicii notariale; 

d) lucrări de arhivă. 

Concomitent, în perioada de efectuare a stagiului, notarul stagiar poate 

îndeplini şi însărcinări ale Camerei Notariale ce ţin de analiza şi generalizarea 

practicii notariale. 

IV. Încetarea stagiului profesional. Capitolul dat reglementează modul de 

încetare a stagiului profesional. Astfel, stagiul profesional încetează în 

următoarele cazuri:  

a) finalizarea perioadei stagiului profesional; 

b) rezilierea contractului de efectuare a stagiului profesional; 

c) renunțării notarului stagiar de a efectua stagiul stagiului profesional;  

d) decesul notarului stagiar; 

e) notarul stagiar este declarat dispărut fără veste sau decedat. 

Notarul conducător de stagiu la încheierea stagiului întocmește un aviz cu 

privire la gradul de pregătire al notarului stagiar, calităţile şi însuşirea 

deprinderilor practice şi teoretice dobîndite pe perioada stagierii, aprecierea 

calităților individuale, iar notarul stagiar întocmeşte un raport privind realizarea 

programului de stagiu. Avizul cu privire la gradul de pregătire al notarului 

stagiar și raportul notarului stagiar privind realizarea programului de stagiu se 

prezentă Camerei Notariale de către notarul stagiar. Camera Notarială, în baza 

acestor documente eliberează notarului stagiar un certificat care atestă efectuarea 

stagiului. Notarul stagiar în temeiul certificatului eliberat de Camera Notarială 

poate participa la examenul de calificare în profesia de notar în modul stabilit de 

legislație. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat.  

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

Urmare aprobării proiectului, Ordinul ministrului justiției nr. 286 din 11 iulie 

2003 cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la condițiile de efectuare a 
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stagiului în biroul notarului, se abrogă. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei 

(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte 

normative transmise spre coordonare”) 

 

 

Viceministru      Nicolae EȘANU 


