
____________________________________________________________________________________________________
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 
cod operator de date cu caracter personal nr.4414 

Email: secretariat@unnpr.ro  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ANUNȚ 

 

Institutul Notarial Român și Camera Notarilor Publici București anunță organizarea 

primului simpozion de pregătire profesională din acest an. Evenimentul are loc în zilele 

de 2 și 3 martie a.c., începând cu ora 12, fiind găzduit de Centrul de Conferințe 

Auditorium Pallady din București.  

Evenimentul va debuta cu o sesiune de dezbateri, întrebări și răspunsuri referitoare la spețe 

concrete întâlnite în practica notarială, sesiune coordonată de prof.univ.dr. Gabriel Boroi.  

Elementul de noutate pe care organizatorii îl propun notarilor publici participanți îl reprezintă 

atelierele de lucru pe teme de larg interes profesional. Într-un cadru dinamic, interactiv, lectori 

prestigioși vor provoca auditoriul la discuții pe următoarele teme: 

• Introducerea în insolvența persoanei fizice. Etape procedurale de autorizare ca 

practician în insolvența persoanelor fizice. Obligații comune tuturor notarilor publici. 

(conf univ.dr. notar public Manuela Tăbăraș) 

• Protecția datelor cu caracter personal. Noul Regulament European. (lector univ.dr 

notar public Nicolae Dragoș Cristescu) 

Întrucât numărul de locuri este limitat, participarea la atelierul coordonat de dl. 

Nicolae Dragoș Cristescu se face pe bază de înscriere. Solicitările de participare sunt 

așteptate până pe data de 28 februarie a.c. 

 

Simpozioanele multianuale de pregătire profesională a notarilor publici fac parte din eforturile 

notariatului român de aliniere la standardul comun marilor profesii juridice (magistrații, 
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avocații) care își sprijină selecția membrilor și formarea lor profesională inițială și continuă în 

institute naționale de elită. Obiectivul urmărit îl reprezintă creșterea eficienței serviciului 

notarial în folosul cetățeanului, al comunității, al statului și al justiției. 
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