
ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE 

ÎN PROFESIA DE NOTAR STAGIAR 

 

Cursurile de pregătire pentru examenul de stagiatură se efectuează în fiecare săptămână, 
Miercuri, interval orar 10-13, în clădirea Centrului de Conferințe Auditorium Pallady din Bd. Theodor 
Pallady nr. 40 G, mezanin, Sala Buenos Aires – Amfiteatru.  

Accesul în clădire se face prin intrarea laterală. 

Semnarea prezenței înaintea începerii fiecărui curs este obligatorie și în avantajul 
dumneavoastră pentru a nu pierde taxa plătită, prin luarea în evidență ca absent. 

Cei care întârzie sunt rugați să se prezinte la etajul 4, secretariat INR pentru a semna prezenta. 

Cei care au achitat taxa, dar din diverse motive și nu se pot prezenta la cursul din săptămâna 
respectivă, sunt rugați să anunțe secretariatul fie prin telefon – 0314.378.634, fie prin e-mail - 
secretariat@institutulnotarial.ro, în attn. Rodica Libiu, astfel taxa plătită să poată fi reportată pentru 
cursul următor și să nu se piardă. 

Înscrierea la curs se face pe baza urmatoarelor documente: 

- cerere tip completată; 
- dovada achitării sumei aferente cursului din săptămâna respectivă sau a mai multor cursuri (100 

ron, 200 ron...); 
- copie după actul de identitate 

Pentru a nu creea confuzii și a putea ține o evidență clară se vor respecta următoarele: 

- toate documentele se trimit pe adresa de e-mail a secretariatului – 
secretariat@institutulnotarial.ro, în attn. Rodica Libiu, cu subiect – Înscriere cursuri 
pregătitoare pentru examenul de admitere în profesia de notar stagiar. 
 

sau  
 

- se pot prezenta personal , în cladirea Centrului de Conferințe Auditorium Pallady din Bd. 
Theodor Pallady nr. 40 G, etaj 4, Secretariat INR pentru depunerea acestora; 

- cei care s au inscris deja și plătesc doar taxa , este suficient să trimită dovada plății pe adresa de 
e-mail a secretariatului – secretariat@institutulnotarial.ro, în attn. Rodica Libiu, cu subiect – 
Dl/Dna. (Numele și Prenumele persoanei) - Taxă cursuri pregătitoare pentru examenul de 
admitere în profesia de notar stagiar - data cursului/cursurilor pentru care s a achitat suma 
respectivă; 

- înscrierea și transmiterea plății se face săptămânal, având ca dată limită ziua de Luni a fiecărei 
săptămâni (pentru a putea fi trecuți în tabelul de prezență și a evita situațiile neplăcute și 
incomode de a nu fi primiți la cursuri sau de a nu fi materiale suficiente pentru toți cei 
prezenți) 
 

Multumesc anticipat pentru înțelegere,                                                              Specialist în relații publice INR, 

          Rodica Libiu 
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