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Găsește un notar
1. Prezentare generală
„Găsește un notar” este un serviciu furnizat publicului larg de Comisia Europeană, de Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE asbl) și de alte
camere naționale ale notarilor care participă la proiect. Comisia a înființat acest serviciu pentru a facilita accesul la justiție în context transfrontalier, cetățenii
și practicienii în domeniul dreptului din Uniunea Europeană putând astfel să localizeze cu ușurință un notar pe întreg teritoriul acesteia.
2. Termeni și condiții
Prin utilizarea acestui serviciu, vă angajați să respectați termenii și condițiile de mai jos.
Vă angajați să utilizați acest serviciu exclusiv în scopul pentru care a fost înființat – și anume, de a găsi un practician în domeniul dreptului (un notar) pentru
a-i solicita serviciile sau de a lua contact în scopuri profesionale cu omologi. Nu este permis să utilizați acest serviciu, sau datele cu caracter personal
furnizate de acesta, cu orice altă intenție sau în orice alt scop, în special în vederea desfășurării de activități comerciale, de marketing sau de publicitate.
Nu este permis să copiați în mod automat (colectare de tip harvest) și/sau să distribuiți, prin orice mijloace, datele primite prin intermediul serviciului „Găsește
un notar”. Nu este permis să creați link-uri către portalul european e-justiție și către paginile acestuia.
Pe lângă acești termeni, se aplică pe deplin condițiile și clauza de confidențialitate care reglementează utilizarea portalului european e-justiție. Condițiile și
clauza de confidențialitate pot fi accesate aici.
Comisia Europeană poate modifica acești termeni în orice moment, fără notificare prealabilă. Trebuie vă referiți întotdeauna la ultima versiune a termenilor și
a condițiilor de utilizare care este publicată pe acest site internet.
Legislația aplicabilă este legislația belgiană. Instanțele belgiene sunt competente în caz de litigiu.
3. Limitarea răspunderii
Acest serviciu este furnizat „ca atare” și conform principiului „celui mai bun efort”. Comisia Europeană, CNUE și camerele naționale ale notarilor care
participă la proiect își declină orice răspundere, fie explicită sau implicită. În special, nu se poate garanta caracterul actualizat al datelor, corectitudinea
acestora sau disponibilitatea neîntreruptă a serviciului.
4. Utilizarea de cookie-uri
Se utilizează cookie-uri numai pentru a facilita consultarea site-ului internet. În cookie-uri nu se stochează niciun tip de date cu caracter personal, care nu se
transmit către terți.
5. Întrebări frecvente
Întrebare: De unde provin datele?
Răspuns: Datele privind notarii provin din registrele camerelor naționale ale notarilor care participă la proiect, astfel cum au fost întocmite de CNUE și de alte
organisme competente.
Întrebare: Căutarea se efectuează în timp real?
Răspuns: Da, căutarea se efectuează în timp real.
Întrebare: De ce nu pot efectua căutări pentru toate statele membre ale UE?
Răspuns: În unele state membre ale UE nu există profesia de notar. În prezent se lucrează în vederea interconectării registrelor din Regatul Unit și din
Irlanda, unde există această profesie.
Întrebare: Mă confrunt cu o problemă de ordin tehnic / serviciul nu este disponibil, puteți remedia această deficiență?
Răspuns: Nu putem asigura disponibilitatea 24 de ore din 24, 7 zile din 7 a serviciului. Dacă vă confruntați cu o indisponibilitate sistematică a serviciului sau
cu orice altă problemă tehnică, ne puteți contacta, iar Comisia va face tot posibilul pentru a remedia deficiența cât mai rapid.
Întrebare: Sunt un notar înregistrat într-o organizație participantă și serviciul nu furnizează nicio informație despre mine / furnizează informații greșite despre
mine/ nu vreau ca serviciul să furnizeze informații despre mine. Pe cine trebuie să contactez?
Răspuns: Vă rugăm să contactați camera notarilor în care sunteți înregistrat. Comisia nu are acces la datele camerelor notarilor și nici nu poate modifica
aceste date. Datele de contact ale camerelor notarilor sunt furnizate mai jos.
Întrebare: Dacă am o altă întrebare, pe cine pot contacta?
Răspuns: Vă rugăm să citiți informațiile de mai jos.
6. Date de contact
Portalul european e-justiție și serviciul „Găsește un notar” sunt administrate de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție, unitatea B.4. Persoana
responsabilă (operatorul) este Cristian NICOLAU, șef de unitate.
Pentru adresarea de întrebări generale, pentru semnalarea unei probleme tehnice sau pentru formularea de sugestii și observații, puteți contacta Comisia
Europeană, prin poștă sau prin e-mail, la următoarea adresă:
Commission européenne
DG JUST
Unité B4
B- 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu
Dacă doriți să înaintați o plângere privind o acțiune de prelucrare a datelor executată sub responsabilitatea Comisiei, puteți contacta Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor:
Contrôleur européen de la protection des données (AEPD)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B- 1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België
Telefon: +32 2 283 19 00
Fax: +32 2 283 19 50
Datele de contact ale furnizorilor de date care participă la proiect sunt prezentate mai jos. Dacă aveți probleme sau întrebări cu privire la datele furnizate în
urma căutărilor efectuate în cadrul serviciului „Găsește un notar”, vă recomandăm să contactați direct camera națională a notarilor care este responsabilă de
datele puse la dispoziție. Această recomandare este valabilă și în cazul în care aveți solicitări sau preocupări specifice cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
Belgia:

La Fédération Royale du Notariat Belge (F.R.N.B)
Rue de la Montagne 30-32
B-1000 Bruxelles
Tel: +32.2 505 08 16
Email: vanhedent@fednot.be

Bulgaria:

Chambre des notaires de Bulgarie
46-48 Rue Opalchenska
1000 Sofia
Tel: +359.2 980 99 32
Fax: +359.2 986 77 35
Email: chamber@notary-chamber.org

Republica Cehă:

La Chambre des Notaires de la République Tchèque
Apolinářská 12, 12800 Praha 2
Tel: +420 224 921 258
Email: nkcr@nkcr.cz

Germania:

The German Federal Chamber of Notaries
Mohrenstrasse 34
D-10117 Berlin
Tel: +49.30 38 38 66 0
Fax: +49.30 38 38 66 66
Email: bnotk@bnotk.de

Estonia:

The Estonian Chamber of Notaries
Kopli 31
10412 Tallinn
Tel: +372 617 39 00
Email: kodar@notar.ee

Irlanda:

The Faculty of Notaries Public in Ireland
109 Ranelagh,
Dublin 6,
D06 KV81,
Irlanda
Tel: 00 353 1 497 3548
Fax: 00 353 1 496 4769
Email: info@notarypublic.ie

Grecia:

Le Conseil National du Notariat Hellénique
4 Rue Georgiou Gennadiou
GR-10678 Athènes
Tel: +30.210 33 07 456 – 33 07 464
Email: notaries@notariat.gr

Spania:

ANCERT-Agencia Notarial de Certificatión C/O Consejo General del Notariado Español
P° del General Martínez Campos 46, 6°
28010 Madrid
Tel: +34.913 087 232
Fax: +34.913 087 053
Email: internacional@notariado.org

Franța:

Le Conseil supérieur du Notariat
60 Bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
Email: CIL-CSN@notaires.fr

Croația:

Croatian Notaries Chamber
Radnička cesta 34/II
HR 10000 Zagreb
Tel: +385.1 45 56 566
Email: hjk@hjk.hr

Italia:

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160, I

00196 Roma
Tel: +39 06362091
Email: Cnn.mpensato@notariato.it - Cnn.segrintern@notariato.it
Letonia:

The Council of Sworn Notaries of Latvia
20-8 Kr.Valdemara Str., LV-1010 Riga
Tel: +371.6 721 89 55
Email: info@latvijasnotars.lv

Lituania:

The Lithuanian Chamber of Notaries
Olimpiečių str. 4, LT- 09200 Vilnius
Tel: +370 52 614 757
Email: rumai@notarai.lt

Ungaria:

The Hungarian Chamber Of Civil Law notaries
1026 Budapest - Pasaréti út 16
Tel: 0036.1 489 48 80
Email: jogi@kamara.mokk.hu

Malta:

The Notarial Council of Malta
91 Tarxien Road, Paola TXN 1091
Tel: +356.21 80 65 55
Email: notus@maltanet.net

Țările de Jos:

The Royal Netherlands Notarial Organisation (KNB)
Spui 184, 2511 BW Den Haag
Tel: +31.703307111
Email: info@knb.nl

Austria:

The Austrian Chamber of Civil Law Notaries
Landesgerichtsstrasse 20
A-1010 Wien
Tel: +43.1 402 45 09 0
Email: kmammer@notar.or.at

Luxemburg:

La Chambre des Notaires Du Grand-Duché de Luxembourg
53 Bd Joseph II
L-1840 Luxembourg
Tel: 00352.44 70 21
Email: Chambre.des.notaires@online.lu

România:

The National Union of Civil Law Notaries of Romania
Str. General Berthelot, nr. 41, sector 1, 010164 Bucharest
Tel: +40 21 3117307
Email: Unnpr2@ines.ro

Slovenia:

Notarska Zbornica Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386.(0)1 439 25 70
Email: Info.nzs@siol.net

Slovacia:

La Chambre des Notaires de la République Slovaque
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Tel: +412.2 555 74 519
Email: Notarska.komora@notar.sk

Anglia şi Ţara Galilor: The Faculty Office of the Archbishop of Canterbury
1 The Sanctuary, Westminster
London, SW1P 3JT, United Kingdom
Tel: +44 20 7222 5381
Email: faculty.office@1thesanctuary.com
Scoția:

The Law Society of Scotland
26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh
EH37YR
Tel + 44(0)131 226 7411
Email: lawscot@lawscot.org.uk
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Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene.
Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă
rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

