UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
DIN ROMÂNIA
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 Email: secretariat@unnpr.ro

NOTARII PUBLICI SUSȚIN FINANCIAR LUPTA ANTICORONAVIRUS
(update 4)
Sprijin financiar acordat unităților spitalicești aflate în avangarda bătăliei pentru
limitarea pandemiei de coronaviroză COVID-19.
•

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România – sponsorizare în valoare
de 150.000 de lei acordată Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale
“Dr. Victor Babeș” din București. Finanțarea este destinată cumpărării de
echipament de protecție, aparatură medicală, materiale sanitare,
dezinfectante, obiecte de inventar, materiale de curățenie, materiale de
laborator, alimente etc.

•

Camera Notarilor Publici Constanța – donație în valoare de 50.000 de lei
acordată Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, în vederea procurării unui
“Robot UVD” destinat prevenirii și limitării răspândirii coronavirusului
(COVID-19). Suma donată face parte dintr-un pachet financiar în cuantum de
30.000 de euro ce urmează să fie pus la dispoziția spitalului și care este
rezultatul efortului financiar comun al Camerei și, în nume privat, al notarilor
publici membri ai Asociației Pontus Euxinus. Din asociație fac parte notarii
publici care se ocupă de administrarea casei de odihnă de la Bran (județul
Brașov) a Camerei Notarilor Publici Constanța.

•

Camera Notarilor Publici Craiova – sponsorizare totală în valoare de 75.000
de lei acordată astfel: 30.000 de lei Spitalului de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Victor Babeș din Craiova și câte 15.000 de lei pentru
spitalele aflate în județele Olt, Gorj și Mehedinți, în vederea achiziționării de
aparatură medicală necesară prevenirii și combaterii coronavirusului
COVID-19.
Camera Notarilor Publici Craiova a cumpărat deja 1 kit conținând 150 de teste
oasing lyophilised OneStep qRT-PCR MasterMix – Z-oasig-onestep-150 și 4
kit-uri Coronavirus (COVID-19) Real-Time PCR Assay-Z-path-COVID-19CE. Acestea au fost puse la dispoziția centrului regional de diagnoză și
tratament împotriva coronavirusului, constituit în cadrul Spitalului de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Craiova.

•

Camera Notarilor Publici Timișoara - sponsorizare în cuantum de 100.000 de
lei acordată Asociației Dr. Victor Babeș din Timișoara. Necesitatea acestei
decizii a fost dictată de: evoluția epidemiei de coronavirus, instituirea stării de
urgență pe teritoriul României, precum și de apelul public primit din partea
asociației sus-menționate, acela de a sprijini financiar Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș în lupta împotriva epidemiei
cu COVID-19.
Se adaugă sponsorizările în nume privat provenite de la număr de 42 de notari
publici din cadrul Camerei Notarilor Publici din Timișoara. Aceștia au
contribuit cu suma de 14.000 lei pentru procurarea de echipamente speciale
necesare Maternității Odobescu, ținând cont de faptul că Spitalul Municipal
Timișoara, din care face parte și Maternitatea Odobescu, a devenit al doilea
centru de testare COVID-19 din Timișoara. În cadrul Maternității Odobescu
a fost amenajată o secție pentru internarea gravidelor infectate cu
coronavirus.
Sumele anterior menționate și transferate unității medicale timișorene sunt
destinate cumpărării de produse și echipamente necesare în cadrul acestei noi
secții în procedurile de testare a persoanelor suspectate de infecție cu
coronavirus.
Update: CNP Timișoara – donație în suma de 21.328 lei realizată prin
finanțarea achiziționării de produse și aparatura medicală necesare Spitalului
Clinic Municipal de Urgenta Timișoara. Se adaugă o donație în valoare de
13.737 lei destinată cumpărării de produse și aparatură medicală pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
Update: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a primit cu titlu de donație
aparatură medicală în valoare de aproape 23.000 de lei din partea Camerei
Notarilor Publici Timișoara și a notarului arădean Adrian Cioia. Aparatura a
ajuns la UPU și la Secția Clinică Chirurgie Generală I. Este vorba despre un
electrocardiograf BTL-08 LT PLUS, cu suport mobil, pentru UPU-SMURD în
valoare de 13.737 lei și cinci lampi UV-C Philips de 2x55W, cu suport mobil
(trei pentru UPU-SMURD și două pentru Secția Clinică Chirurgie Generala I),
în valoare de 8.925 lei

•

Camera Notarilor Publici Brașov – donație în valoare de 57.120 lei în vederea
achiziționării de kit-uri de testare duble pentru COVID-19, destinate
Spitalului Județean de Urgență Brașov.
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