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PEDALĂM PENTRU VIAȚĂ! 
 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România  

și Asociația Transplantaților din România organizează 

 

ZIUA DONATORILOR DE ORGANE 2019 

 

Sprijinind reușita acestui eveniment, notarii publici, reprezentați de UNNPR, reiterează 

implicarea profesionistă și responsabilă a membrilor profesiei și a personalului notarial 

auxiliar în procedura de transplant. Este vorba atât despre informarea corectă și promptă a 

persoanelor care se adresează birourilor notariale solicitând informații privind procedura 

donării de organe, cât și despre înscrierea în Registrul Național al Donatorilor de Organe, cu 

respectarea deplinei confidențialități. 

 

Evenimentul se va desfășura în București, sâmbătă, 27 iulie a.c., începând cu ora 9:00, având 

următoarea agendă: 

 

 Ora 9:00 – Spitalul Sf. Maria – Cuvânt de „Bun venit!“ din partea echipei de 

transplant de la Spitalul Sf. Maria și a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București. 

 

 Ora 9:30 – Maraton ciclist pe ruta Spitalul Sf. Maria – b-dul Ion Mihalache – Piața 

Victoriei – b-dul Iancu de Hunedoara – b-dul Ștefan cel Mare – Bucur Obor – Șoseaua 

Colentina – Institutul Clinic Fundeni 

Pe traseu, voluntari ai ATR vor distribui materiale informative privind donarea de organe 

și înscrierea în Registrul Național al Donatorilor. Materialele vor fi distribuite în puncte 

fixe de pe traseu, între orele 9:30 și 13:00. 

 

 Orele 11:00-15:00 – Activități la  biserica având hramul „Sfinții doctori fără de 

arginți Cosma și Damian”, din incinta Institutului Clinic Fundeni: 

▪ conferință de presă  

▪ slujbă de pomenire și parastas în memoria donatorilor îngeri, oficiate la biserica 

de lemn din curtea spitalului 

▪ prânz de socializare 
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Vor participa oficialități din Ministerul Sănătății, CNAS, reprezentanți ai medicinei de 

transplant, reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, reprezentanți 

ai Primăriei Capitalei, Donatori, membrii ai familiilor care au acceptat donarea de organe, 

pacienți care au beneficiat de transplant, pacienți aflați pe listele de așteptare, prieteni ai 

Asociației Transplantaților din România. 

 

Evenimentul este organizat sub auspiciile Ministerului Sănătății. 

Partener oficial este Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Participă, de 

asemenea, Primăria Capitalei și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.  

 

 

Biroul Comunicare și Relații Publice 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 
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