
                                                                                                                               
 
 

Camera Notarilor Publici București a premiat câștigătorii concursului  
„Profesia notarilă în era digitală” 

 
 

Camera Notarilor Publici București a premiat astăzi câștigătorii concursului de eseuri           
„Profesia notarială în era digitală”, desfășurat în perioada 5 - 19 noiembrie a.c., organizat în               
contextul aniversării a 25 de ani de notariat public în România. Premiul I a fost câștigat de                 
Radu Artiom, premiul II a revenit studentei Diana-Elena Vlad, iar pe locul III s-a clasat               
studentul Alexandru-Vlad Dima. Cei trei sunt studenți ai Facultății de Drept din cadrul             
Universității din București. 
 
Concursul de eseuri „Profesia notarială în era digitală” a fost organizat de Camera Notarilor              
Publici București, în colaborare cu Asociația Studenților în Drept din cadrul Facultății de             
Drept a Universității din București. Premiul I a constat într-un iPad, iar locurile II și III în                 
vouchere în valoare de 400 de lei și, respectiv, 300 de lei. Juriul a fost format din XY 
 
„Am ales să sărbătorim 25 de ani de notariat public în România alături de tinerii studenți la                 
Drept, viitorul profesiei noastre și, așa cum ne așteptam, am descoperit tineri foarte talentați,              
cu o adevărată vocație pentru profesia juridică. Am citit câteva eseuri foarte bune despre              
viitorul domeniului nostru, iar membrii juriul mi-au spus că le-a fost foarte greu să selecteze               
doar trei câștigători. Îi felicit pe toți cei care s-au înscris la concurs și-i așteptăm să participe                 
cu eseuri la fel de bune și la concursurile viitoare pe care ne propunem să le organizăm”, a                  
declarat președinta Camerei Notarilor Publici București, doamna Laura Badiu. 
 
"Acest concurs mi-a adus o îndoită bucurie. Pe de o parte, am putut să valorific experiența de                 
practică de specialitate de la un birou notarial, din vara anului III, unde am înțeles mai bine                 
complexitatea unor proceduri notariale și importanța întâlnirii directe cu notarul. Pe de alta,             
concursul mi-a dat ocazia să caut răspunsuri nuanțate pentru o întrebarea complexă. Cred că              
digitalizarea este un astfel de răspuns, dar trebuie aplicat doar acolo unde se potrivește. M-a               
bucurat și invitația doamnei președintă de a face un stagiu de practică chiar la Camera.               
Mulțumim pentru această deschidere și disponibilitate, care, în esență, ne ajută să fim noi              
înșine mai deschiși și mai pregătiți, indiferent de profesia pe care o vom alege.” a declarat                
Artiom Radu, câștigătorul concursului. 
 
 
 
Camera Notarilor Publici București (CNPB) este organizația profesională cu personalitate          
juridică ce reunește toți notarii publici din circumscripția Curții de Apel București, respectiv,             
Municipiul București și județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman. În prezent            
CNPB reunește aproximativ 670 de notari. Camera Notarilor Publici București este           



                                                                                                                               
organizată şi funcţionează în baza Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,              
a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 36/1995, a Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor              
Publici din România şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. CNPB a fost              
înregistrată la Ministerul Justiției sub nr. 3202/N din august 1995. Din anul 2007, Camera              
Notarilor Publici București este înfrățită cu Consiliul Regional al Notarilor Curții de Apel             
Poitiers, Franța. 
 
 


