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CONTRACT DE PREGĂTIRE A NOTARILOR STAGIARI 

ADMIȘI ÎN ANUL 2013 
 

Nr.__________/___________ 
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
1. INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN, reprezentat de domnul prof. univ. dr. Dan 

Drosu Șaguna, în calitate de director pe de o parte, și 
 

2. Dl/Dna:  nume_______________________________________________,  
prenume____________________________________________, 
prenumele tatălui (mamei)_____________________________, 
căsătorit (ă) cu numele________________________________; 

Locul nașterii: localitatea__________________________, 
   județul/sectorul______________________, 
   țara________________________________; 

 Data nașterii: anul ________, luna________________, ziua_______; 
 Cetățenia: prezentă ________________, anterioară______________; 

Domiciliul:  localitatea__________________________, 
județul/sectorul______________________, 
strada_____________________________,nr.______,bl.___, 
sc.____,etaj_____,ap.____; 

 Act de identitate: (BI/CI/pașaport) seria_____, nr.___________, eliberat 
de_________________________, la data de________________; 
 CNP:____________________________ 
 Alte date: telefon (fix/mobil)_______________________________, adresă 
electronică_______________________________, 
în calitate de beneficiar, denumit în continuare NOTAR STAGIAR, pe de altă parte, 
s-a încheiat prezentul CONTRACT DE PREGĂTIRE A NOTARILOR STAGIARI ADMIȘI 
ÎN ANUL 2013: 
 

II. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI 
Art. 1 Prezentul contract de pregătire pentru notarii stagiari admiși în anul 

2013, are ca obiect reglementarea raporturilor dintre INSTITUTUL NOTARIAL 
ROMÂN și NOTARUL STAGIAR, în concordanță cu normele legale interne în 
vigoare la data încheierii lui: 

Anexă la Hotărârea Consiliului Uniunii 
nr. 78/13.08.2013 
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 Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36 din 12.05.1995 
republicată; 

 Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității 
notariale nr. 36/1995, republicată, art.9; 

 Regulamentul privind procedura de organizare și defășurare a 
examenului/concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar; 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Notarial 
Român; 

 Regulamentul de organizare şi desfășurare a stagiului; 

Art. 2 Notarul stagiar, este înmatriculat la Institutul Notarial Român în baza 
Hotărârii Consiliul Uniunii nr._________________și a Cetificatului privind 
promovarea examenului/concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar 
eliberat de Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici începând cu anul 2013-
2015, și este obligat să urmeze timp de 2 (doi) ani cursurile de pregătire teoretică 
și practică după cum urmează: 

- un an de pregătire teoretică în cadrul Institutului Notarial Român având o 
structură de două semestre cu un număr total de 600 de ore/an. 

- un an de pregătire practică cu un număr total de 1230 ore în cadrul biroului 
notarial desemnat de Colegiul director. 

 Art. 3 (1) Prezentul contract produce efecte pe toată perioada de pregătire a 
notarului stagiar și va fi completat după caz, cu acte adiționale, încheiate prin 
acordul părților. 

  (2) Prezentul contract nu se poate modifica în perioada efectuării 
stagiului de pregătire teoretică și practică a notarului stagiar care este de 2 (doi) 
ani, neexistând posibilitatea reducerii acestuia. 

 Art. 4    (1) În situația în care notarul stagiar a fost respins sau nu s-a 
prezentat la examenul de definitivat, acesta are obligația să își prelungească, pe 
cheltuiala sa, contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român pentru o 
perioadă de cel puțin un an. 
    (2) În situația în care notarul stagiar solicită și obține întreruperea 
studiilor, prezentul contract se suspendă. 

Suspendarea efectuării stagiului se dispune de către Biroul executiv al 
Consiliului Uniunii, pe o perioadă determinată, în cazul în care notarul stagiar se 
află în una dintre următoarele situaţii: 
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a) în caz de boală, pe perioada concediului medical care depăşeşte 30 de 
zile; 

b) în caz de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până 
la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

c) la cererea notarului stagiar, pentru perioade care nu pot depăşi, cumulat, 
3 ani. 

Pe durata suspendării, notarul stagiar nu are dreptul să participe la cursurile 
de pregătire teoretică şi practică. Dacă pe durata stagiului, datorită suspendărilor 
intervenite, notarul stagiar care a absentat la cel puţin 15% din totalul orelor de 
pregătire teoretică şi practică, acesta are obligaţia să efectueze, pe cheltuiala sa, 
orele de pregătire absentate, corespunzător conţinutului predat pe perioada 
absenţei. 

Art. 5 Părțile au obligația ca pe toată durata executării contractului să 
respecte prevederile legale în vigoare, prevederile Regulamentul de aplicare a Legii 
notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Institutului Notarial Român, Regulamentul de 
organizare şi desfășurare a stagiului, hotărârile UNNPR, precum și dispozițiile 
interne ale Directorului Institutului Notarial Român, Deciziile Biroului Executiv, 
Hotărârile Consiliului Director, Deciziile Consiliului Științific, Dispozițiile 
Președintelui Institutului Notarial Român. 

III. TAXELE DE STUDII 

Art.6 Taxa anuală de studii în valoare de 7.500 RON pentru fiecare an de 
pregătire se achită în contul RO12RNCB0071115799310001 deschis la Banca 
Comercială Română sucursala Plevnei, în două rate egale, astfel: 

- pentru primul an de pregătire teoretică prima rată se achită la semnarea 
contractului iar cea de a doua rată până la data de 14 martie 2014; 

- pentru anul doi de pregătire practică prima rată se achită până la data de 15 
octombrie 2014 iar cea de a doua rată până la data de 16 martie 2015. 

Art. 7 În cazul neachitării taxelor de studii la termenele stabilite scadente 
prevăzute la art. 6, notarul stagiar va suporta o penalitate de 0,1%/zi de întârziere 
calculată la suma care trebuie achitată, începând cu prima zi de întârziere după 
termenul scadent. 
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Art. 8 În cazul încetării contractului de pregătire ca urmare a suspendării 
notarului stagiar, taxa de studii se restituie în cazul achitării integrale pentru 
perioada neefectuată. 

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art. 9 INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN are următoarele drepturi și obligații: 

a) stabilește și aplică prevederile planurilor de învățământ specifice fiecărui 
an de pregătire, fișele disciplinelor, sistemul de evaluare a cunoștințelor, 
condițiile necesare promovării examenelor și anilor de stagiu, precum și 
accesul la examenul de definitivat; 

b) în fiecare semestru al anului de stagiu, asigură o planificare a cursurilor, 
seminariilor, lucrărilor practice, precum și a activităților de evaluare 
(evaluare continuă, evaluarea la finalizarea/terminarea după parcurgerea 
fiecărui an de stagiu), în conformitate cu planurile de învățământ și 
structura anului de stagiu, aprobată anual. 

c) asigură repartizarea notarului stagiar pentru locurile de practică la 
birourile notariale desemnate de Colegiul director; 

d) asigură infrastructura, logistica necesare pentru desfășurarea activităților 
conform planurilor de învățământ; 

e) asigură, conform regulamentelor specifice, accesul la bibliotecă, la 
programe informatice și alte servicii care au legătură cu procesul de 
învățământ; 

f) asigură condițiile de exercitare a drepturilor notarului stagiar, în 
concordanță cu legislația în vigoare; 

g) urmărește modul în care notarul stagiar își respectă obligațiile care îi 
revin conform planurilor de învățământ, fișelor disciplinelor, 
regulamentelor INR și aplică sancțiunile prevăzute în contract pentru 
neîndeplinirea acestora; 

h) eliberează gratuit orice document care atestă statutul de notar stagiar 
(carnet/legitimație, adeverințe, etc), precum și certificatul de absolvire; 

i) asigură condițiile de protecția muncii, conform Legii nr. 319/2006 și H.G. 
1425/2006; 

j) în cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Institutul Notarial Român 
va percepe taxele aferente. 
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Art.10  (1) NOTARUL STAGIAR are următoarele drepturi 

a) să beneficieze de învățământ de calitate și de acces la programele de 
studiu; 

b) să fie informat la începerea stagiaturii cu privire la fișa disciplinei, 
obiectivele cursului, precum și modalitățile de evaluare și notare; 

c) să beneficieze de efectuarea stagiului de pregătire în cadrul biroului 
notarial desemnat de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici; 

d) să beneficieze de prezentarea (sub aspect practic) de către notarul public 
coordonator a evidenţelor notariale şi financiar-contabile, a arhivei, 
precum şi a modului de lucru cu publicul; 

e) să beneficieze de prezentarea şi explicarea de către notarul public 
coordonator a modului de instrumentare a actelor şi a procedurilor 
notariale; 

f) Colegiul director al Camerei Notarilor Publici, din oficiu, sau la sesizarea 
notarului public coordonator cu privire la imposibilitatea desfăşurării 
stagiului ori la sesizarea notarului stagiar cu privire la modul 
necorespunzător de desfăşurare a pregătirii, dispune desemnarea unui 
alt notar public coordonator. 

g) programul de desfăşurare a stagiului la nivelul biroului notarial este de 
minim 6 ore în fiecare zi lucrătoare. 

h) în perioada desfăşurării stagiului în biroul notarial, notarul stagiar nu 
poate semna niciun act notarial şi nu poate instrumenta nicio procedură 
notarială. 

i) să aibă acces la regulamentul de organizare și desfășurare a stagiului în 
condițiile legii; 

j) să întrerupă și să reia studiile, conform legii/regulamentului INR; 
k) dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a cunoștințelor și 

competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline de studiu, cu 
respectarea fișei disciplinei; 

l) să fie examinat de către comisia pentru examinare medicală a 
judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți și personalului asimilat 
acestora, precum și a candidaților pentru admiterea în magistratură 
printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o incapacitate 
temporară, care face imposibilă evaluarea cunoștințelor și competențelor 
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în modul prestabilit de către titularul disciplinei, astfel încât metoda 
alternativă să nu limiteze atingerea standardelor examinării; 

m) să i se elibereze gratuit orice documente care atestă statutul de notar 
stagiar (carnet/legitimație, adeverințe, etc), precum și certificatul de 
absolvire; 
 

(2) NOTARUL STAGIAR are următoarele obligații: 
a) să participe la activitățile didactice prevăzute în planul de învățământ, 

să-și însușească cunoștințele transmise pentru dobândirea abilităților 
și competențelor generale și speciale, necesare prin programul de 
studii parcurs; 

b) să cunoască și să respecte regulamentul de organizare și desfășurare a 
stagiului, precum și prevederile prezentului contract; 

c) să aibă o ținută decentă și o conduită civilizată, să respecte în orice 
împrejurare normele prevăzute de regulamentul INR; 

d) să nu aducă în niciun fel atingere imaginii și prestigiului UNNPR și INR; 
e) să folosească și să păstreze cu grijă baza materială a INR; 
f) să achite la datele scadente stabilite taxele de studii; 
g) la momentul finalizării studiilor să completeze Fișa de lichidare, în 

baza căreia i se vor elibera actele de studii; 
h) orice alte obligații prevăzute de lege și regulament 

 
V. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 11  (1) Prezentul contract își produce efectele pe durata studiilor, 
începând cu data de ________________2013, și se completează cu 
dispozițiile din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36 din 
12.05.1995 republicată, și a regulamentelor care reglementează această 
activitate; 
  (2) Prezentul contract a fost întocmit în trei exemplare, toate 
având aceeași forță juridică. 
  (3) Un exemplar din contract se înmânează Biroului Executiv al 
UNNPR, un exemplar notarului stagiar și un exemplar se păstrează în 
dosarul notarului stagiar de la INR. 
 

DIRECTOR,          NOTAR STAGIAR, 
INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN 
Prof.univ.dr. Dan Drosu ȘAGUNA   ____________________ 


