
În cetatea bimilenară a Albei Iulia, reprezentanții notarilor pu-
blici din România au omagiat împlinirea unui secol de la momen-
tul fast al reîntregirii neamului între granițele statului național 
unitar român. 

Seria manifestărilor dedicate cinstirii memoriei înaintașilor făuri-
tori ai României Mari a avut loc în perioada 11—14 octombrie a.c. 
și a fost inaugurată de întâlnirea profesională omagială a Consiliu-
lui Uniunii Naționale a Notarilor Publici și a Colegiilor Directoare 
ale Camerelor Notarilor Publici din România.  

În prezența celor 134 de participanți, notari publici și invitați, au 
susținut alocuțiuni Înaltpreasfinția Sa Irineu Pop, Arhiepiscopul 
Albei Iulia,  președintele UNNPR dl. Dumitru Viorel Mănescu, 
viceprimarul orașului gazdă dl. Paul Voicu,  secretarul de stat din 
Ministerul Justiției dl. Nicolae Liviu Popa., precum și rectorul Uni-
versității 1 Decembrie 1918 dl. Daniel Valer Breaz. 

În intervenția sa, dl. Dumitru Viorel Mănescu, notar public,  preșe-

dintele UNNPR a subliniat faptul că: „ (...) pe parcursul istoriei dar 
mai ales în epoca modernă, notarii publici au fost participanți ac-
tivi la evenimentele care au jalonat existența românilor, ca indivizi 
și colectivitate. Membrii ai profesiei notariale au luat parte cu en-
tuziasm la evenimentele anului 1918, contribuind și ulterior la 
efortul de construcție a statului român unitar și a instituțiilor sale.  

În prezent, ne confruntăm cu provocări determinate de evoluția 
rapidă a societății informaționale în epoca computerelor și digitali-
zării, provocări care ne impun un efort continuu de adaptare și 

modernizare.”  

În acest context, președintele UNNPR le–a transmis notarilor pu-

blici următorul mesaj: „Uniunea Națională a Notarilor Publici din 
România, prin structurile sale de conducere, urmărește cu atenție 
tendințele care se manifestă pe plan internațional și național în 
legătură cu profesiile juridice și în special cu profesia de notar.  

Este necesar să acționăm anticipativ și proactiv, pentru a fi pregă-
tiți să facem față tuturor provocărilor care ne așteaptă.  

În încheiere, vă adresez îndemnul de a participa și pe mai departe 
cu implicare și devotament la viața socială, ca promotori ai valori-

lor și idealurilor care au însuflețit pe făuritorii României Mari.”  
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Zece personaje istorice povestesc turiș-

tilor și localnicilor din Alba Iulia scene 

din istoria Marii Uniri de la 1 Decembrie 

1918. 

 

Într-o atmosferă destinsă și de un pitoresc aparte datorat mu-
zeografului Dr. Ioana Rustoiu, în cadrul manifestărilor dedicate 
Centenarului Marii Uniri a fost lansată lucrarea de referință  

„Alba Iulia. Notarii și Marea Unire”. 

În anul Centenarului Marii Uniri, prin efortul unei echipe de au-
tori de excepție, a văzut lumina tiparului, la Editura NOTAROM, o 
nouă filă din istoria sinuoasă a notariatului român. Aplecându-se 
cu profesionalism și dăruire asupra înscrisurilor din arhivele cetă-
ții Alba Iulia, muzeograful Dr. Ioana Rustoiu și notarul public Dr. 
Dan Adrian Doțiu, au redat memoriei colective informații inedite 
despre relația simbiotică dintre locurile încărcate de profunde 
semnificații istorice ale Albei Iulia și vocația de participanți la fău-
rirea României Mari a notarilor publici transilvăneni.  

Lansarea cărții a avut loc la Alba Iulia, sub auspiciile întâlnirii pro-
fesionale omagiale a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Pu-
blici și a Colegiilor Directoare ale Camerelor Notarilor Publici din 
România. Recomandând-o călduros  pentru valoarea aportului 
informațional, prim-vicepreședintele UNNPR, dna. notar public 
Doina Rotaru a argumentat necesitatea elaborării și pe mai de-
parte a unor asemenea lucrări:  

„ Doar știind de unde venim, care ne este identitatea, care ne 
sunt rădăcinile și tradițiile, vom ști cine suntem și încotro ne în-

dreptăm.”   

Dr. Ioana Rustoiu, muzeograf la Muzeul Național al Unirii și coau-
tor al cărții, a conferit o notă aparte evenimentului, întruchipând 
prin costumație un personaj cheie implicat direct în actul Unirii 
Transilvaniei cu România. Este vorba despre Elena Pop, sora lui 
Iuliu Maniu, reprezentantă a femeilor la Marea Adunare Naționa-
lă de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918.  

Inițiativa muzeografului nu a fost o întâmplare, dna. Rustoiu par-
ticipând la un proiect original de reconstituire istorică derulat de 
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Proiectul constă în aduce-
rea la viață a zece personalități implicate în evenimentul de la 1 
Decembrie 1918. Muzeografii din Alba Iulia îi întruchipează pe 
Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Gheorghe Pop de Băsești, 
Miron Cristea, Elena Pop, Samoilă Mârza, Iosif Jumanca, Alexan-
dru Vaida Voievod și Aurel Lazăr.  

Aceste personaje coboară în stradă și aduc istoria mai aproape 
de oameni, popularizând în rândurile turiștilor și localnicilor mo-
mentele cheie ale Marii Uniri. 

Dna. Doina Rotaru, notar public, prim-
vicepreședinte UNNPR, dna. Ioana Rusto-
iu, muzeograf și dnul. Dumitru Viorel Mă-
nescu, notar public, președintele UNNPR. 
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Dr. Ioana Rustoiu, muzeograf la Muzeul 
Unirii din Alba Iulia, alias Elena Pop, sora 
lui Iuliu Maniu, participantă la Actul Ma-
rii Uniri. 



Un moment solemn pe agenda manifestărilor l-a 
constituit slujba religioasă în memoria eroilor 
neamului și a notarilor publici adormiți întru veșnicie, 
oficiată de un sobor de preoți  sub cupola 
impresionantei Catedrale a Reîntregirii Neamului din 
Alba Iulia.   

Cinstind trecutul și comemorându-și confrații plecați 
dintre ei, notarii publici de astăzi se recunosc drept con-
tinuatorii unui lung șir de înaintași care s-au dedicat cu 
devotament și discreție unei profesii aflate în serviciul 
cetățenilor și al statului.  

 

Eveniment inedit menit să transpună privitorii în atmosfera secolului al XVIII-lea, ceremonialul 

schimbării gărzii este considerat un simbol al Cetății Alba Iulia. Pe toată durata schimbului de gărzi, 

reprezentanții notarilor publici s-au regăsit într-o epocă demult apusă, martori direcți ai unei frân-

turi de istorie.  

IN MEMORIAM EROILOR NEAMULUI ȘI A NOTARILOR PUBLICI ADORMIȚI ÎNTRU VEȘNICIE 

CEREMONIALUL SCHIMBĂRII GĂRZII CETĂȚII 
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Serviciu religios la Catedrala 
Reîntregirii Neamului. 

Un moment deosebit al ceremonialului: președintele UNNPR, dl. notar public Dumitru Viorel Mănescu 

trece în revistă garda cetății și primește onorul. 
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SEARĂ DE FOLCLOR ROMÂNESC AUTENTIC 

Rapsozi populari de marcă au susținut un spectacol extraordinar în cadrul manifestărilor dedicate 

Anului Centenar, organizate de Camera Notarilor Publici Alba Iulia și UNNPR. O seară românească 

tradițională i-a reunit pe reprezentanții notarilor publici din toată țara într-o atmosferă armonioa-

să de concordie generală. Aceștia au purtat costume populare specifice regiunilor folclorice din 

care provin. 

Rapsozii populari Veta Biriș și Ioan Bocșa, alături de orchestră, au ridicat spectatorii în picioare, 

interpretând cântece intrate în conștiința românilor. 

Interpretul Ovidiu Olar și taragotistul Sergiu Cipariu au reînviat pentru auditoriu vechi 

melodii populare din zona Transilvaniei.  

BIROUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 

 


