
ANEXA Nr. 2 

 

FORMULAR de solicitare către autoritatea de reglementare şi supraveghere 

specializată în domeniu a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii electronice 

notariale 

 

Notar public 

Adresa biroului notarial ţara oraş sector strada nr. 

          

bloc etaj apartament cod poştal   

          

telefon fax e-mail web   

          

 

Certificat nr. eliberat de 

    

Banca nr. cont bancar 

    

Data începerii activităţii   

Proceduri de securitate utilizate (se vor 

detalia) 

  

 

 

 

ÎNŞTIINŢARE - ANGAJAMENT 

 

Subsemnatul ......................................................................................înstiinţez 

autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu (ARS) referitor la 

desfăşurarea activităţii electronice notariale menţionate în prezentul document, cu 

începere de la data de........................ (se va completa în mod obligatoriu data) 

Mă angajez să îmi desfăşor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 589/2004 

privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, pe care mă oblig să o respect 

întocmai atât în litera, cât şi în spiritul ei. 

Mă oblig totodată să respect Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 

589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, precum şi standardele 

europene şi internaţionale în domeniu. 

Mă angajez ca în termen de 30 de zile de la primirea autorizaţiei, dar înainte de începerea 

activităţii electronice notariale, să prezint autorităţii de reglementare şi supraveghere 

specializate în domeniu cheia publică aferentă certificatului ce va fi utilizat în această 

activitate. 

 

Anexez la prezenta următoarea documentaţie: 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/11/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00079936.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/11/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00079936.htm


 

1.certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îsi 

desfăşoară activitatea; 

2.scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăşoară operaţiunile 

curente; 

3.copia contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată; 

4.descrierea tehnica a sistemului utilizat; lista dotărilor; 

5.certificatul de omologare a sistemului informatic utilizat în desfăşurarea activităţii 

electronice notariale; 

6.politica de securitate privind activitatea electronică notarială; 

7.codul de practici si proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială; 

8.lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu 

evidenţierea experienţei si competenţei acestora; 

9.cererea de înscriere în Registrul notarilor publici autorizaţi să efectueze acte notariale 

în formă electronică. 

 

 

 

Notar public, 

........................ 

 

 

Data si ora ......................... 

 

Din partea ARS. 

Am primit documentatia mentionata, 

......................... 

 

 


