Curs on-line de pregătire pentru viitorii candidați la
concursul/examenul de dobândire a calității de notar stagiar
1 martie – 31 mai 2021
-

acoperă integral tematica și bibliografia -

Beneficiile înscrierii la acest curs:
 Șansele de reușită sunt cu un pas mai aproape!




Rezultatele acestui curs:
 Experiența, rata de promovabilitate și notele
obținute de cursanți la concurs!



 Acces facil prin cursuri on-line
Institutul Notarial Român organizează în perioada 01.03 – 31.05.2021 un curs
complet de pregătire pentru susținerea concursului de dobândire a calității de
notar stagiar prin susținerea cursurilor de pregătire în variantă on-line.
Platforma on-line utilizată de INR vă permite să interacționați în timp real cu
formatorii noștri, din confortul casei sau al biroului, fără schimbări majore în
programul dumneavoastră și fără cheltuieli de deplasare.

 Acoperă integral tematica și bibliografia
Cursul de pregătire organizat de INR acoperă integral tematica și
bibliografia examenului sau concursului privind dobândirea calității de
notar stagiar. Un accent deosebit se va pune pe elementele de legislație și
proceduri notariale predate de notari publici în funcție cu o vastă experiență
profesională.

 Cea mai bună echipă de formatori - profesori universitari, notari publici
cu experiență

Beneficiați de îndrumare din partea formatorilor Institutului Notarial Român:
profesori universitari, notari publici cu experiență și foști stagiari, actuali notari

publici, care au trecut prin aceeași experiență ca și dumneavoastră și au reușit să
își împlinească visul!

 Pregătire prin grile similare celor din cadrul concursului/examenului
Veți dobândi noțiuni de teorie și modalități de structurare a cunoștințelor, veți
primi și veți rezolva grile similare, astfel încât să vă fie mai ușoară abordarea
concursului!

 Programul cursurilor configurat astfel încât să vă permită continuarea
activității profesionale/ cursurilor

 Plată integrală sau în rate
Formatorii care susțin cursul:
 Prorector prof. univ. dr. Gabriel Boroi - Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din





București;
Prof. univ. dr. avocat Sebastian Bodu - Baroul București;
Conf. univ. dr. notar public Manuela Tăbăraș
- Decan la Facultatea de Drept a Universității ”Titu Maiorescu” din București
- Camera Notarilor Publici București;
Notar public Silviu Cătălin Boroi - Camera Notarilor Publici București;
Notar public drd. Oana Elena Buzincu - Camera Notarilor Publici Alba Iulia
( absolventă a Institutului Notarial Român)

Cine ar putea să vă explice mai bine procedurile notariale decât un
notar public în funcție, care zi de zi se lovește în practică de aceste
probleme și care cunoaște în amănunt dispozițiile legale, fiind totodată la
curent cu modificările legislative de ultimă oră?

Temele cursului sunt:
1. Drept civil – partea generală - prof. univ. dr. Gabriel Boroi
2. Drept civil – persoanele
I.
Persoana fizică - notar public drd. Oana Elena Buzincu
II.
Persoana juridică - prof. univ. dr. Sebastian Bodu
3. Drept civil – drepturile reale principale - prof. univ. dr. Gabriel
Boroi

4. Drept civil – teoria generală a obligaților - prof. univ. dr. Gabriel
Boroi
5. Drept civil – contractele speciale - conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș
6. Drept civil – succesiuni - prof. univ. dr. Gabriel Boroi
7. Drept procesual civil - prof. univ. dr. Gabriel Boroi
8. Legislație notarială
I. Organizarea activităților notariale – notar public drd. Oana Elena
Buzincu
II. Procedurile notariale - notar public drd. Oana Elena Buzincu și
notar public Silviu Cătălin Boroi.

Costurile și modalitățile de plată
Taxa de participare la cursul de pregătire este în cuantum de 4.000
lei/participant.
Înscrierea la cursurile noastre vă este garantată în momentul achitării taxei de
participare. Iată mai jos care sunt opțiunile de plată a cursurilor de pregătire
profesională organizate de INR:
1. Plată integrală – Această opțiune vă conferă mai multe variante de
plată, dupa cum urmează:
 prin transfer bancar sau foaie de vărsământ. Plata se va face în
contul nostru deschis la BCR sucursala Plevnei cont IBAN:
RO12RNCB0071115799310001.
 on-line cu cardul bancar debit/credit prin Payu (Visa/ Visa Electron/
Maestro/ Mastercard).
Dacă alegeți varianta “on-line cu cardul bancar” este necesar să completați
un formular cu informațiile cardului dumneavoastră în pagina securizată a
procesatorului de plăți.
Plățile se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure”, sistem ce
reduce riscul de fraudă și asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca
acelora realizate la bancomat sau fizic, la comerciant.
2. Plată în rate, de până la 12 rate, prin utilizarea cardului bancar, fără
dobândă și cu comision 0. Pentru această opțiune vă punem la dispoziție
mai multe tipuri de programe si carduri: Card Avantaj, Alpha Bank, BRD
Finance, Star BT sau BRD Bank.

Durata cursurilor de pregătire
Cursurile se vor desfășura în perioada 1 martie – 31 mai 2021, de 2 ori
pe săptămână. Fiecare curs va avea durata de aproximativ 3 ore.
Cursurile vor fi organizate după ora 17.00, permițându-vă astfel să vă
desfășurați în continuare activitatea profesională/ să participați la cursuri sau
seminarii.

Cum procedați pentru a vă înscrie la curs
1. Completați formularul de înscriere accesând link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefMiRnGDopmVzFiruA5vdvNIQXwZ22zFH0V5rhMUsNMDUYw/viewfor
m?usp=sf_link
2. Achitați taxa de participare

 Dacă optați pentru plata prin transfer bancar sau foaie de vărsământ, o copie
a ordinului de plată se va transmite pe adresa de e-mail:
secretariat@institutulnotarial.ro
 Dacă optați pentru plata on-line cu cardul bancar debit/credit cu cardul
dați click aici.

Cum instalați și folosiți aplicația ZOOM pentru a participa
la cursurile de pregătire
1. Instalați aplicația ZOOM.US (Pașii pentru instalare îi regăsiți pe pagina de internet
www.institutulnotarial.ro)
2. Toate informațiile legate de participarea și de desfășurarea cursurilor vor fi
transmise pe adresa de e-mail completată în formularul de înscriere.
Pe această adresă de e-mail veți primi un link din partea Institutului Notarial Român
pentru conectare la cursuri, precum și data și ora desfășurării acestora. Acest link se
poate accesa folosind aplicația ZOOM, deja instalată.

Vă așteptăm la cursuri!

