
  

 
 

 

 

 

ZIUA  PORȚILOR DESCHISE  

22 octombrie 2021 

 

Uniunea Națională a Notarilor Publici și Camerele Notarilor Publici oferă consultanță 

notarială gratuită cu prilejul „Zilei porților deschise”, eveniment organizat anual de către 

notariatele membre CNUE sub egida „Zilei Justiției Europene”.  

 

Asumându-și misiunea de partener al statului, cetățenilor și mediului de afaceri în garantarea 

legalității și siguranței circuitului economic și a celui juridic, notariatul român vine în întâmpinarea 

nevoii de informare a publicului larg prin organizarea anuală a „Zilei Porților Deschise”. 

Evenimentul constă în acordarea de consultanță notarială gratuită, pe teme de interes general, 

cetățenilor care se vor adresa UNNPR și Camerelor Notarilor Publici din toată țara pe 22 octombrie 

a.c. 

 

Apreciind utilitatea acestei acțiuni a notariatului român în direcția educării și informării cetățenilor 

cu privire la serviciile notariale, în anul 2016 Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană 

(CNUE) a preluat inițiativa, integrând-o acțiunilor organizate cu prilejul „Zilei Justiției Europene”, 

sărbătorite anual pe data de 25 octombrie. Având ca obiectiv familiarizarea cetățenilor europeni cu 

modul de funcționare a justiției și realizarea unei mai bune informări privind drepturile și libertățile 

de care aceștia dispun, „Ziua Justiției Europene” reprezintă un bun prilej pentru promovarea 

serviciilor notariale.  

 

În toamna acestui an, urmând exemplul CNUE și Uniunea Internațională a Notariatului (UINL) a 

organizat „Ziua Porților Deschise”, pe data de 2 octombrie, cu ocazia „Zilei Internaționale a 

Notariatului”. 

 

Aspecte de interes și procedura acordării consultanței notariale gratuite 

Publicul interesat va beneficia de consultație juridică gratuită în materie notarială privind unele 

aspecte referitoare la procedura succesorală notarială, procedura divorțului, redactarea înscrisurilor 

cu conținut juridic, autentificarea înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și 

legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, numirea custodelui sau a curatorului 

special, primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, 

precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului 

succesoral. Intervalul orar rezervat consultației juridice gratuite este 9.00 -13.00  

 

UNNPR și Camerele Notarilor Publici participante la eveniment vor organiza sesiunile de 

consultanță gratuită fie cu prezență fizică la sediile principale și secundare, fie online prin 

intermediul platformei ZOOM, fie telefonic, fie prin e-mail, conform tabelului:   

 



  

 
 

 

 

Participanți 

 

Procedura acordării consultanței notariale gratuite  

 

Uniunea 

Națională a 

Notarilor 

Publici din 

România 

 

Consultațiile vor fi oferite on-line, prin intermediul platformei Zoom, 

de către experții UNNPR și telefonic. Datele de logare și numerele de 

telefon sunt: 

Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/83448638967?pwd=amw0WjlxcmQ5THR

VYlhWWXBGc1BHdz09 

 

Meeting ID: 834 4863 8967 

Passcode: 204355 

 

One tap mobile 

+40371700418,,83448638967#,,,,*204355# Romania  

+40316301088,,83448638967#,,,,*204355# Romania 

 

 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Alba Iulia 

 

Consultațiile vor fi oferite on-line, prin intermediul platformei Zoom:  

- la sediul Camerei din Alba Iulia, str. Bd. Ferdinand I nr. 38A de: 

Notar public Popescu Constantin 

Notar public Doțiu Dan-Adrian  

-la sediul secundar al Camerei din Deva str. Aleea Parcului, nr.3, jud. 

Hunedoara 

Notar public Opruţa Tatiana 

-la sediul secundar al Camerei din Sibiu str. Matei Millo, nr.21, 

jud.Sibiu 

Notar public Cristea Daniel  

 

Datele de conectare vor fi postate pe website-ul  www.cnpalbaiulia.ro 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Bacău 

 

Consultațiile vor fi oferite on-line prin intermediul platformei Zoom 

la sediul Camerei din str. Vasile Alecsandri nr. 64, Bacău, Jud. Bacău 

Notar public Isache Ștefan  

 

https://us06web.zoom.us/j/83448638967?pwd=amw0WjlxcmQ5THRVYlhWWXBGc1BHdz09
https://us06web.zoom.us/j/83448638967?pwd=amw0WjlxcmQ5THRVYlhWWXBGc1BHdz09
http://www.cnpalbaiulia.ro/


  

 
 

Datele de conectare vor fi postate pe site-ul  www.cnpbacau.ro 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Brașov 

 

Consultațiile vor fi oferite cu prezență fizică: 

- la sediul principal al Camerei din Brașov, str. Dr. Toma Ionescu 

nr. 2A, jud. Brașov  

            Notar public Dumitru Corina 

- la sediul secundar al Camerei din Sfântu Gheorghe, str. 

Vânătorilor nr. 45, jud. Covasna 

            Notar public Bogdan Teodora Rozalia 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

București 

Consultațiile vor fi oferite cu prezență fizică la sediul principal al 

Camerei din București, str. G-ral Berthelot nr. 42A, Sector 1 

 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Cluj 

Consultațiile vor fi oferite on-line, prin intermediul platformei Zoom 

de:  

- Notar public Munteanu Ovidiu, cu sediul profesional în loc. 

Mihai Viteazu nr. 434, jud. Cluj 

- Notar public Vaida Marsineta, cu sediul profesional în Bistrița, 

b-dul Republicii nr. 53, jud. Bistrița-Năsăud 

- Notar public Stoica Ioan Alin, cu sediul profesional în mun. 

Baia Mare, Piața Revoluției nr. 3, ap. 18, jud. Maramureș 

- Notar public Majer Gabriela, cu sediul profesional în Zalău, str. 

Corneliu Coposu nr. 19, jud. Sălaj 

Datele de conectare vor fi postate pe site-ul  www.cnpcluj.ro 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Constanța 

Consultațiile vor fi oferite on-line prin intermediul platformei Zoom 

de: 

- Notar public Puia Radu 

- Notar Public Alexandrescu Ciprian 

- Notar public Dumitra Cristian Gabriel 

- Notar public Grosu George 

- Notar public Iosif Mariana 

- Notar public Munteanu Năstase 

- Notar public Sfircea Dorina 

- Notar public Ștefan Elena Laura 

Datele de conectare vor fi postate pe site-ul  www.cnpconstanta.ro 

 

 

 



  

 
 

 

Camera 

Notarilor 

Publici 

Craiova 

Consultațiile vor fi oferite on-line prin intermediul platformei Zoom 

de: 

- Notar Public Ilie Victor Florea 

- Notar Public Udriștoiu Ioana Mirela  

Datele de conectare vor fi postate pe site-ul  www.cnpcraiova.ro 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Galați 

 

Consultațiile vor fi oferite cu prezență fizică: 

- la sediul principal al Camerei din Galați, str. Eroilor nr. 19  

            Notar public Popescu Alexandra 

- la sediul secundar al Camerei din Brăila, str. Vapoarelor nr. 9 

            Notar public Pană Cosmin 

- la sediul secundar al Camerei din Focșani, str. Vasile Pârvan 

nr. 13, jud. Vrancea 

            Notar public Tănase Luminița 

 

 

Camera 

Notarilor 

Publici 

Iași 

 

Consultațiile vor fi oferite cu prezență fizică: 

- la sediul principal al Camerei din Iaşi, str. Maior Eremia 

Popescu nr. 13, jud. Iași 

           Notar public Cheptine Andi-Claudiu 

- la sediul secundar al Camerei din Vaslui, str. Peneș Curcanul, 

bl. 237, sc. A, Ap. 1, parter, jud. Vaslui 

            Notar public Irimia Traian Claudy 

 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Oradea 

 

 

Întrebările vor fi adresate prin e-mail, la adresa cnporadea@yahoo.com  

 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Pitești 

 

Consultațiile vor fi oferite prin mijloace de comunicare agreate, 

respectiv telefon sau e-mail: 

- la sediul principal al Camerei din Pitești, str. Banat nr. 5, jud. 

Argeș 

            Notar public Voiculescu Marilena Adriana 

            Notar public Șimonescu Nicolae 

- la sediul secundar al Camerei din  Rm. Vâlcea, str. Cerna nr. 

18, bl. Cerna-B, sc. 3, parter, jud. Vâlcea 

            Notar public Popescu Dinu Miruna Lavinia 

            Notar public Marin Liviu Valentin 



  

 
 

 

 

Biroul Comunicare  

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 

 

Datele de contact sunt disponibile pe website-ul  www.cnppitesti.ro 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Ploiești 

 

 

Consultațiile vor fi oferite on-line prin intermediul platformei Zoom la 

sediul principal din Ploiești, str. Anton Pann nr. 3, jud. Prahova  

Notar public Viorica Popescu 

 

Datele de conectare vor fi postate pe site-ul  www.cnpploiesti.ro 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Suceava 

 

Consultațiile vor fi oferite cu prezență fizică: 

- la sediul principal al Camerei Notarilor Publici Suceava din str. 

Curtea Domnească nr. 6 

            Notar Public Curcă Gabriela Iuliana 

- la sediul secundar al Camerei Notarilor Publici Suceava din 

Botoșani, str. Victoriei nr. 4, parter, jud. Botoșani 

            Notar public Vătavu Ana-Maria 

 

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Tg. Mureș 

 

Persoanele care doresc consultanță juridică de specialitate se vor 

adresa în scris la adresa de e-mail cnp.mures@yahoo.com si telefonic, 

la nr. 0721 235909 (pentru județul Mureș), 0366 401036 (pentru 

județul Harghita) 

Consultanța va fi acordată prin mijloacele de comunicare de mai sus: 

- de  către notar public Dan Valentin Simion, pentru județul 

Mureș; 

- de către notar public  Jakab Aranka, pentru județul Harghita  

 

Camera 

Notarilor 

Publici  

Timișoara 

 

Consultațiile vor fi oferite on-line prin intermediul platformei Google-

Meet de notar public Neagu Iulia Oana 

Datele de conectare vor fi postate pe site-ul www.cnptm.com 

mailto:cnp.mures@yahoo.com
http://www.cnptm.com/

