
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Acces facil prin cursuri on-line 

Institutul Notarial Român organizează în perioada 22.02 - 03.03.2021 un curs 

complet de pregătire pentru SECRETARI ȘI OPERATORI, ÎN SCOPUL 

DOBÂNDIRII UNOR NOȚIUNI DE TEORIE ȘI PRACTICĂ 

NOTARIALĂ NECESARE ANGAJĂRII ÎN CADRUL UNUI BIROU 

NOTARIAL 

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. 

 Participanții vor dobândi noțiuni de teorie și de practică notarială, 

necesare unui angajat al biroului notarial (secretar, operator calculator, 

delegat de carte funciară). 

 La finalizarea cursurilor, participanții vor susține o testare a cunoștințelor 

dobândite și vor obține un certificat de absolvire. Cursanții care vor obține 

certificatul de absolvire vor fi înscriși într-o evidență a persoanelor care 

doresc să fie angajate într-un birou notarial, care va fi ținută la nivelul 

Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și care va putea fi accesată 

de notarii publici. 

 

CURS DE FORMARE PENTRU SECRETARI ȘI OPERATORI, 

ÎN SCOPUL DOBÂNDIRII UNOR NOȚIUNI DE TEORIE ȘI 

PRACTICĂ NOTARIALĂ NECESARE ANGAJĂRII ÎN 

CADRUL UNUI BIROU NOTARIAL 

22 FEBRUARIE - 3 MARTIE 2021 

POSIBILITATEA DE A VĂ ANGAJA ÎNTR-UN BIROU 

NOTARIAL 

 



 

 

 Cea mai bună echipă de formatori - notari publici cu experiență 

Beneficiați de îndrumare din partea formatorilor Institutului Notarial 

Român: notari publici cu experiență! 

 Programul cursurilor configurat astfel încât să vă permită continuarea 

activității profesionale  

 

 

 

Taxa de participare la cursul de formare este în cuantum de 750 

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. 

Costurile și modalitățile de plată    



 

 

 

 

Cursurile se vor desfășura în perioada 22 februarie – 3 martie. Fiecare 

curs va avea durata de aproximativ 3 ore.  

Cursurile vor fi organizate după ora 16.00, permițându-vă astfel să vă 

desfășurați în continuare activitatea profesională. 

 

 

1. Completați formularul de înscriere accesând link-ul de mai jos, până 

la data de 20 februarie 2021:  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTfPwLmgSb7aaEGTE

xPoTr5U7q-EL5ATpBVMKBGUmWG46YJw/viewform?usp=sf_link 

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII SE REGĂSESC ENUMERATE ÎN 

FORMULARUL DE MAI SUS, PRECUM ȘI MODALITATEA DE 

TRANSMITERE CĂTRE INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN 

 

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. 

 

 

 

 

 

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.  

Durata cursurilor de pregătire 

Cum procedați pentru a vă înscrie la curs 

 

Cum instalați și folosiți aplicația ZOOM pentru a participa 

la cursurile de pregătire 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTfPwLmgSb7aaEGTExPoTr5U7q-EL5ATpBVMKBGUmWG46YJw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTfPwLmgSb7aaEGTExPoTr5U7q-EL5ATpBVMKBGUmWG46YJw/viewform?usp=sf_link
https://secure.payu.ro/order/checkout.php?PRODS=159482881&QTY=1
https://secure.payu.ro/order/checkout.php?PRODS=159482881&QTY=1


 

 

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! 

 

 


