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Anexă la  
Hotărârea Adunării generale nr.4/28.03.2015 

 
 

 
 

 
 
 
 

REGULAMENT  
pentru acordarea “Bursei Notarilor Publici” 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 
 Art. 1 (1) Prin Hotărârea nr.  30/16.11.2001 a Colegiului Director al 
Camerei Notarilor Publici Ploieşti s-a instituit “Bursa Notarilor Publici” pentru 
studenţi ai facultăţilor de drept din cadrul universităţilor din cadrul Camerei 
Notarilor Publici Ploieşti. 

(2) Numărul şi valoarea bursei se stabilesc anual de Colegiul Director şi 
Adunarea Generală a Camerei Notarilor Publici Ploieşti. 
 Art. 2 (1) “Bursa Notarilor Publici” urmăreşte stimularea însuşirii 
temeinice a cunoştinţelor juridice şi sprijinirea studenţilor merituoşi. 
 (2) Pot beneficia de “Bursa Notarilor Publici” studenţii învăţământului cu 
frecvenţă care fac dovada unor calităţi profesionale deosebite şi manifestă un 
interes deosebit pentru profesie. 
 Art. 3 “Bursa Notarilor Publici“ se acordă pe întreaga durată a anului 
universitar studenţilor anului IV, care îndeplinesc criteriile prevăzute de 
prezentul Regulament. 
 

CAPITOLUL II 
Criterii de acordare a “Bursei Notarilor Publici” 

 
 Art. 4 (1) “Bursa Notarilor Publici” se acordă absolvenţilor anului III ai 
facultăţilor de drept care au media generală a celor 3 ani de studiu cel puţin 8. 
 (2) Candidaţii vor fi selecţionaţi prin concurs organizat de Colegiul 
Director al Camerei Notarilor Publici Ploieşti în colaborare cu decanatul 
facultăţii respective. 
 Art. 5 (1) Acordarea bursei se face în ordinea rezultatelor obţinute la 
concurs şi în limita numărului de burse stabilit potrivit art. 1 alin. (2). 
 (2) La rezultate egale au prioritate studenţii care dovedesc venituri mai 
mici. 
 Art. 6 (1) Concursul constă în testarea cunoştinţelor de drept civil pe 
baza tematicii facultăţii de drept al cărei student este candidatul. 
 (2) Concursul trebuie să ofere şanse egale tuturor candidaţilor. 
 Art. 7 Testarea candidaţilor se face de către o comisie formată din două 
cadre didactice cu gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar 
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desemnate de decanul facultăţii respective şi un reprezentant al Colegiului 
Director al Camerei Notarilor Publici Ploieşti, desemnat de acesta. 
 Art. 8 Testele se punctează conform grilei convenite de organizatori şi 
făcută publică după încheierea concursului, prin afişare la sediul facultăţii. 
 Art. 9 Comisia înaintează rezultatele concursului spre validare Colegiului 
Director al Camerei Notarilor Publici Ploieşti. 
 Art. 10 (1) Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Ploieşti 
afişează, după validare, rezultatele la sediul Camerei Notarilor Publici Ploieşti 
şi al facultăţii respective. 
 (2) Candidaţii pot face contestaţii, numai cu privire la corectitudinea 
desfăşurării concursului, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. 
 (3) Contestaţiile cu privire la aprecierea testului nu sunt admise. 
 Art. 11 (1) În cazul în care contestaţia este întemeiată şi se constată 
încălcarea prevederilor Regulamentului, Colegiul Director al Camerei Notarilor 
Publici Ploieşti va dispune anularea concursului pentru facultatea respectivă şi 
repetarea acestuia. 
 (2) Dacă încălcarea Regulamentului s-a făcut de către unul dintre 
candidaţi sau acesta a favorizat producerea faptei, cel sau cei în cauză nu mai 
pot candida pentru obţinerea bursei. 
 

CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
  Art. 12 “Bursa Notarilor Publici” se acordă cu începere din luna 
octombrie până în luna iulie inclusiv şi se plăteşte din bugetul Camerei 
Notarilor Publici. 
 Art. 13 (1) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul 
Regulament se face cu acte eliberate de facultate. 

 (2) Cererile de înscriere la concurs şi actele doveditoare de îndeplinire a 
condiţiilor, copie după foia matricolă, acte de stare civilă, copie de pe buletinul 
de identitate sau cartea de identitate, declaraţie pe proprie răspundere cu privire 
la veniturile proprii sau ale susţinătorilor, după caz, se depun personal la 
secretariatul facultăţilor de drept. 
 Art. 14 La depunerea cererii candidatul va lua cunoştinţă de prezentul 
regulament şi se va angaja, prin semnătură, că îl va respecta în spiritul şi litera 
lui. 
 Art. 15 (1) Studenţii care beneficiază de “Bursa Notarilor Publici” nu au 
alte obligaţii faţă de Camera Notarilor Publici Ploieşti în afară de promovarea 
integrală a examenelor la prima sesiune de examene din anul IV, fără ca media 
să fie sub 8. 
 (2) Neîndeplinirea obligaţiei de promovare integrală a examenelor, în 
condiţiile alin. 1 sau săvârşirea unor abateri disciplinare grave, constatate de 
decanul facultăţii respective şi aduse de către acesta la cunoştinţa Colegiului 
Director al Camerei Notarilor Publici, atrag după sine retragerea “Bursei 
Notarilor Publici”. 
 (3) Bursele retrase nu se mai acordă în anul de învăţământ respectiv. 
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 Art.16 Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Ploieşti prin 
reprezentantul său va face publicitate burselor acordate şi va verifica 
respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament. 
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