
 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N  

mun. Chişinău 

 

____________________                                                                        nr.________ 

ÎNREGISTRAT:  

 Ministrul Justiţiei 

____________________ 

Nr. de înregistrare _____ 

din _________________ 

 

 

 

Cu privire la aprobarea metodologiei  

de planificare și actualizare a numărului de notari stagiari  

 

 

În temeiul art. 14 alin.(2) 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), 

 

O R D O N: 

 

 

1. Se aprobă metodologia de planificare și actualizare a numărului de notari 

stagiari, conform anexei. 

2. Controlul  executării  prezentului ordin se pune în sarcina Direcției Profesii 

și Servicii juridice, Secția notariat. 

 

 

 

Ministru  

 

 

 

 

 



Anexă 

la ordinul Ministrului Justiţiei 

nr.____ din __________2017 

 

 

 

Metodologia de planificare și actualizare a numărului de notari stagiari 

 

 

I. Planificarea numărului de notari stagiari 

 

1. Planificarea numărului de notari stagiari se asigură de către Ministerul 

Justiției după consultarea Camerei Notariale. 

 

2. Numărul necesar de notari stagiari se planifică pe un termen de 3 ani. 

 

3. Se stabilește că numărul teritoriilor de activitate a notarilor este echivalent 

cu numărul  unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.  

 

4. Se alocă la fiecare 15 mii de locuitori cîte 1 loc de notar, cu condiția că 

conform datelor statistice se atestă depășirea mediei de 6 mii de acțiuni la un notar. 

 

5. Prin derogare de la pct. 4 în fiecare teritoriu de activitate se stabilesc cel 

puțin 3 locuri de notar. 

 

6. Ministerul Justiției elaborează o dată în 3 ani planul privind numărul necesar 

de notari stagiari conform anexei la prezenta metodologie, ținînd cont de 

următoarele date statistice: 

a) numărul de teritorii de activitate notarială; 

b) numărul de locuitori; 

c) media acțiunilor notariale pentru fiecare  an din ultimii 3 ani. 

 

7. Elaborarea planului privind numărul necesar de notari stagiari se pune în 

sarcina subdiviziunii specializate din cadrul Ministerului Justiției se aprobă de 

ministrul justiției și se publică pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiției și 

Camerei Notariale. 

 

II. Actualizarea numărului de notari stagiari 

 

8. Actualizarea numărului de notari stagiari se asigură de către Ministerul 

Justiției cu suportul Camerei Notariale și are loc în mod obligatoriu în fiecare an  

pînă la data de 31 martie. 

 

9. În scopul actualizării numărului de notari stagiari, Camera Notarială 

prezentă anual, pînă la 25 februarie Ministerului Justiției următoarea informație: 



a) numărul notarilor care practică activitate notarială la data prezentării 

informației;  

b) numărul locurilor de notar rămase vacante în urma schimbării teritoriului de 

activitate notarială (cu indicarea teritoriului de activitate); 

c) numărul locurilor de notar care și-au încetat activitatea (cu indicarea 

teritoriului de activitate); 

d) numărul de acțiuni notariale efectuate în fiecare teritoriu de activitate în 

ultimii 3 ani; 

e) numărul de locuri de notari a căror activitate a fost suspendată (cu indicarea 

teritoriului de activitate). 

 

10. În temeiul informației prezentate, subdiviziunea specializată din cadrul 

Ministerului Justiție întocmește o notă informativă care conține informația 

consolidată a datelor din pct.9, cu propunerea numărului de locuri de notari stagiari 

care urmează a fi scoase la concurs. 

 

11. După examinarea informației prezentate, Ministrul justiției emite Ordinul 

privind actualizarea numărului de notari stagiari care include: 

a) teritoriile de activitate a notarilor; 

b) numărul necesar de notari pentru anul respectiv în fiecare teritoriu de 

activitate notarială; 

c) numărul de locuri scoase la concursul de admitere la stagiul profesional 

al notarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă 



la metodologia de planificare și 

actualizare a numărului de notari stagiari 

 

 

_________________________

APROBAT: 

_________________________ 

Ministru al justiţiei 

 

 

Planul privind numărul necesar de notari stagiari 

 

 

 
Nr. 

de 

ord. 

Denumirea  

teritoriului 

de activitate 

Numărul de 

notari 

existent 

 

Numărul de 

acțiuni notariale  

pentru anul 

imediat 

precedent anului 

de planificare 

Numărul de 

notari 

stagiari  

pentru 1-ul 

an  

Numărul de 

notari 

stagiari  

pentru al 2-

lea an 

Numărul de 

notari 

stagiari  

pentru al 3-

lea an 

 


