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„ZIUA PORȚILOR DESCHISE”, O INȚIATIVĂ DE SUCCES A NOTARIATULUI ROMÂN 
 
Notari publici din toată țara au acordat consultanță notarială gratuită unui număr de 

300 de persoane, în cadrul evenimentului organizat de Uniunea Națională a Notarilor 
Publici din România în colaborare cu Camerele Notarilor Publici.  

Cea de a patra ediție a „Zilei Porților Deschise”, manifestare care a avut loc vineri, 25 octombrie 

2019, s-a bucurat de un larg interes din partea cetățenilor, confirmând astfel utilitatea socială a 

inițiativei notariatului român de acordare de consultanță notarială gratuită.  

Evenimentul a urmărit un dublu obiectiv: 

• consilierea notarială gratuită în vederea soluționării unor probleme juridice practice cu 

incidență în activitatea notarială cu care s-au confruntat persoanele care care au dat curs 

invitației notariatului român, precum și  

• educarea și informarea publicului interesat cu privire la serviciile notariale.  

La sediul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și la sediile principale și secundare 

ale Camerelor Notarilor Publici din toată țara, au fost organizate întâlniri cu cetățenii interesați 

să obțină informații generale pe teme notariale. Circa 300 de persoane au dat curs invitației 

lansate de Camerele Notarilor Publici prin intermediul mass-mediei locale și a paginilor proprii 

de Internet, trecând pragurile notariatelor desemnate să acorde consultanță gratuită.  

Cele mai solicitate informații au vizat: 

• procedura succesorală 

• partajul succesoral 

• contractele de donație 

• procedura de numire a custodelui sau a curatorului special 

• convențiile sau tratatele privind asistența juridică în materie civilă  

• procedura autentificării actelor translative de proprietate  

• procedura divorțului pe cale notarială  
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• vânzarea – cumpărarea de imobile 

• condițiile înstrăinării terenurilor agricole aflate în extravilanul localităților 

• situațiile în care asociațiile de locatari eliberează adeverințe 
 

„Ziua Porților Deschise” reprezintă o inițiativă a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din 

România, preluată de către Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană în anul 2016 și 

adoptată ulterior și de alte notariate europene membre CNUE. Este vorba despre notariatele din 

Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Estonia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Slovacia, 

Slovenia și Spania. Evenimentul face parte dintr-o pleiadă de manifestări care marchează „Ziua 

Justiției Europene”. 

 

 

București, 21 noiembrie 2019 

 

 

 

 

Biroul Comunicare  
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 
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