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COMUNICAT  
  
 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR) organizează 
marti, 25 octombrie 2016, „Ziua porților deschise europene” la Camerele 
Notarilor Publici, sediile principale şi sediile secundare judeţene.  
 

UNNPR organizează marti, 25 octombrie 2016, în parteneriat cu Asociaţia 
InfoCons “Ziua Porţilor deschise europene”. Acţiunea este realizată în baza Protocolului de 
Colaborare încheiat între UNNPR şi Asociația InfoCons și reprezintă o etapă a unui plan 
amplu iniţiat de cele două instituţii de educare şi informare a cetăţenilor cu privire la serviciile 
notariale. 

Această acțiune este realizată prin inițiativa Consiliului Notariatelor din Uniunea 
Europeană (CNUE) care a decis ca organizarea Zilei porților deschise europene să aibă 
loc pe data de 25 octombrie 2016, dată ce coincide cu Ziua Justiției Europene, 
evenimentul urmând să fie organizat de toate notariatele din Uniunea Europeană.  

Cu prilejul acestui eveniment notarii publici vor oferi publicului informații 
gratuite pe teme notariale.  

Consultanţa juridică în materie notarială poate să privească aspecte/problematici din: 
procedura succesorală notarială, lichidarea pasivului succesoral, procedura divorţului, 
redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, autentificarea înscrisurilor, legalizarea copiilor de 
pe înscrisuri, efectuarea şi legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, 
numirea custodelui sau a curatorului special, primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor 
şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri 
sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral.  

 
Acţiunea „Zilele porţilor deschise europene” se va desfăşura la Camerele Notarilor 

Publici, sediile principale şi sediile secundare judeţene. Programul de acordare a 
consultaţiilor va fi între orele 9.00 şi 13.00.  

 
Lista completă  conţinând adresele sediilor la care se va acorda consultanţă o puteţi 

găsi accesând site-ul UNNPR http://www.uniuneanotarilor.ro/ 
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Informaţii generale despre Uniunea Notarilor Publici din România- UNNPR 
 

UNNPR este organizaţia profesională a notarilor publici din România, care exercită 
atribuţiile prevăzute de lege şi de statut pentru apărarea intereselor membrilor săi, a 
prestigiului profesiei de notar public si urmăreşte respectarea normelor Codului deontologic.  
 Uniunea asigură cadrul corespunzător pentru perfecţionarea activităţii notariale, 
pregătirea profesională a notarilor publici, întărirea autorităţii si prestigiul instituţiei  
 Toţi notarii publici fac parte din Uniunea Naţională a Notarilor publici din România.                
La rândul său Uniunea cuprinde 15 Camere ale Notarilor Publici, organizate după 
circumscripţia Curţilor de Apel. Elementul structural de bază este biroul notarului public.    
 
Informaţii generale despre Asociaţia InfoCons 
 

Asocția InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers 
International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept 
privat, fară scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe 
principii democratice, ce apară drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei 
Asociaţiilor de Consumatori. 

Miscarea de Protectia Consumatorilor a semnat un Protocol de Colaborare cu 
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 

Asociația InfoCons, reprezentată de domnul Președinte Sorin Mierlea, a încheiat în 
data de 29 aprilie 2015, un Protocol de Colaborare cu Uniunea Națională a Notarilor 
Publici din România, reprezentată de domnul Președinte Dumitru Viorel Mănescu,  ce are 
ca obiect consultarea și susținerea reciprocă în inițierea și derularea de Programe și Campanii 
de Educare și Informare a cetățenilor în calitatea lor de consumatori cu implicații puternice 
la nivel social. 

Prin semnarea acestui Protocol cele două organizații confirmă o colaborare 
îndelungată și se angajează instituțional să o dezvolte pe multiple planuri, în beneficiul 
cetățenilor din România. 

 
Fii INFORMAT! IA ATITUDINE – 021.9615 

 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 
General Berthelot nr. 41, sector 1, cod 010164, BUCUREŞTI – ROMÂNIA 
Tel. +(40)21-313.99.20; 021-313.99.23; 021-313.99.37; 021-313.99.41  
Fax: +(40)21-313.99.10 
Email: secretariat@unnpr.ro  
http://www.uniuneanotarilor.ro/ 
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