
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N  

mun. Chişinău 

____________________                                                                        nr.________ 

ÎNREGISTRAT:  

 Ministrul Justiţiei 

____________________ 

Nr. de înregistrare _____ 

din _________________ 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

 privind stabilirea numărului necesar de  

notari şi actualizarea numărului de locuri de notar 

În temeiul art. 22 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 Regulamentul privind stabilirea numărului necesar de notari şi 

actualizarea numărului de locuri de notari, conform anexei. 

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Ministru         Vladimir CEBOTARI 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

la ordinul Ministrului Justiţiei 

nr.____ din __________2017 

 

 

Regulament privind stabilirea numărului 

necesar de notari şi actualizarea numărului de locuri de notari 

I. Dispoziții generale 

1. Prezentul Regulament reglementează procedura și criteriile de stabilire a  

numărului necesar de notari şi  modul de actualizare a locurilor de notar. 

2. Numărul necesar de notari se stabilește și actualizează de către Ministerul Justiției, 

după consultarea Camerei Notariale. 

II. Stabilirea numărului necesar de notari 

3. Ministerul Justiţiei stabileşte numărul necesar de notari în primul trimestru al 

fiecărei perioade de 3 ani, potrivit teritoriului de activitate notarială, după consultarea 

Camerei Notariale. 

4. Se stabileşte că numărul teritoriilor de activitate notarială este echivalent cu 

numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. 

5. Se alocă la fiecare 15 mii de locuitori cîte 1 loc de notar, cu condiţia că conform 

datelor statistice se atestă depăşirea mediei de 6 mii de acte sau acţiuni la un notar. 

6. Prin derogare de la pct. 5 în fiecare teritoriu de activitate se stabilesc cel puţin 3 

locuri de notar. 

7. Numărul necesar de notari se stabileşte în funcţie de: 

1) numărul de locuitori în teritoriul de activitate notarială; 

2) întinderea teritoriului de activitate notarială; 

3) necesităţile economice (volumul şi tipul de acte notariale); 

4) plafonul veniturilor realizate din activitatea notarială (independenţa financiară a 

notarului), stabilit prin Regulamentul privind criteriile şi modalitatea de determinare 

a plafonului veniturilor realizate din activitatea notarială. 

8. Numărul necesar de locuri de notari se stabileşte şi se actualizează prin raportarea 

numărului necesar de notari la numărul de notari stabilit anterior prin ordinul ministrului 

justiţiei după consultarea Camerei Notariale. 

9. Stabilirea numărului necesar de notari se pune în sarcina subdiviziunii specializate 

din cadrul Ministerului Justiţiei, se aprobă prin ordinul ministrului justiţiei şi se publică 

pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Camerei Notariale. 

10. În scopul stabilirii numărului necesar de notari la solicitarea Ministerului Justiţiei, 

Camera Notarială prezentă pînă la 25 februarie, următoarea informaţie: 

1) numărul notarilor care exercită activitate notarială la data prezentării informaţiei; 



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

activitate notarială (cu indicarea teritoriului de activitate); 

3) numărul notarilor care în următorii 2 ani vor atinge vîrsta de pensionare; 

4) numărul locurilor de notar rămase vacante în urma încetării activității notarului 

(cu indicarea teritoriului de activitate); 

5) numărul de acte sau acţiuni notariale efectuate în fiecare teritoriu de activitate în 

ultimii 3 ani (volumul şi tipul de acte sau acțiuni notariale); 

6) numărul de locuri de notari temporar vacante urmare a suspendării activității 

notarului (cu indicarea teritoriului de activitate); 

7) plafonul veniturilor realizate din activitate notarială pe teritoriu de activitate. 

III.  Actualizarea numărului de locuri de notari 

11. Pentru a asigura continuitatea activității notariale în teritoriul de activitate notarială 

unde un loc de notar a devenit vacant, Ministerul Justiţiei, anual, pînă la 31 martie, 

actualizează numărul de locuri de notari. La solicitarea argumentată a Camerei Notariale, 

Ministerul Justiției poate actualiza numărul de locuri de notari și mai des. 

12. Un loc de notar devine vacant în condiţiile articolului 42 din Legea nr.69 din 14 

aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor. 

13. Actualizarea numărului de locuri de notari se pune în sarcina subdiviziunii 

specializate din cadrul Ministerului Justiţiei,  

14. La actualizarea numărului de locuri de notari se va ţine cont de următoarele 

criterii: 

1) numărul notarilor care exercită activitate notarială; 

2) numărul notarilor care şi-au încetat activitatea; 

3) cerinţele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor; 

4) volumul şi tipul actelor sau acțiunilor notariale solicitate de către public; 

5) media anuală a onorariilor încasate de birourile notariale, pe localităţi. 

15. Numărul de notari actualizat se aprobă prin ordinul ministrului justiţiei şi se 

publică pe paginile web oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Camerei Notariale. 

16. La anunțarea  concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar se ține 

cont de Ordinul ministrului justiției cu privire la actualizarea numărului de locuri 

de notari. 


