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TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU 

Cursul complet de pregătire pentru viitorii candidați la concursul/examenul 
de dobândire a calității de notar stagiar 

02 mai – 16 iulie 2023 
 

Prin înscrierea la Cursul complet de pregătire pentru viitorii candidați la 
concursul/examenul de dobândire a calității de notar stagiar, organizat de Institutul Notarial 
Român (denumit în continuare și INR) în perioada, 02 mai – 16 iulie 2023, persoanele 
participante sunt de acord cu respectarea termenilor și condițiilor, conform prezentului 
document.  

 
Condiții de Participare și Dreptul de Retragere 

1. Cursul organizat de INR se desfășoară integral în sistem on-line, în timp real și este 

interactiv. INR nu oferă suport de curs video, audio sau text pentru cei care nu pot 

participa la cursul live.  

2. Cursurile transmise on-line sunt proprietatea INR și este interzisă înregistrarea acestora 

în format video, audio sau în alt mod, precum și distribuirea acestora în orice format. 

3. Institutul Notarial Român își rezervă dreptul de a anula organizarea cursului în cazul în 

care nu se atinge un număr minim de 40 participanți. În acest caz, taxa de participare 

va fi returnată. 

4. INR nu va returna taxa de participare persoanelor înscrise care, după data începerii 

cursului, 02 mai 2023, doresc să se retragă. 

5. In cazul în care din motive obiective, cursul nu se poate desfășura sau începerea 

acestuia întârzie cu mai mult de 30 de zile fata de data anunțată, cursantul are dreptul 

sa solicite returnarea sumei achitate, respectând procedura de restituire.  

6. Pentru opțiunea de plată de până la 12 rate, fără dobândă și comision 0 prin programe 

și carduri de credit - Card Avantaj, Alpha Bank, BRD Finance, Star BT sau BRD Bank – 

INR va returna, în cazul retragerii cursantului, suma achitată până la data începerii 

cursului, 02 mai 2023; din această sumă se vor reține comisioanele bancare percepute 

de băncile sus-menționate, în conformitate cu contractul încheiat de INR cu procesatorul 

de plăți. 

7. În cazul în care cursantul optează pentru plata cursului în varianta până la 4 rate 

egale, prima rată îi garantează înscrierea la curs, următoarele două rate se pot achita 

pe parcursul perioadei de înscriere, iar ultima rată se poate achita după data de începere 

a cursului, respectiv până cel târziu la data de 15 mai 2023. În cazul în care cursantul 

nu achită ultima rată până la data de 15 mai 2023, acestuia nu îi va mai fi permis accesul 

la cursul INR.  

8. Dacă un cursant a achitat una, două sau trei rate și dorește sa se retragă înainte de 

data începerii cursului, acest lucru este posibil, cu rambursarea integrala a sumei de 
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bani achitate până la momentul respectiv; INR nu va returna taxa de participare 

persoanelor înscrise care, după data începerii cursului, 02 mai 2023, doresc să se 

retragă. 

9. În situația întreruperii frecventării cursului din motive ce țin de cursant, suma achitata 

nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata (în rate sau integral). 

10. Exercitarea dreptului de retragere, respectând condițiile sus-menționate, se poate face 

prin folosirea formularului de retragere pus la dispoziție de INR aici . 

11. INR își rezervă dreptul de a verifica în orice moment modalitatea în care sunt efectuate 

solicitările de înscriere și dreptul de a nu da curs solicitărilor, de a anula înscrierea, sau 

de a exclude definitiv din rândul cursanților persoanelor care, prin comportamentul 

fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de alta natură, afectează bunul 

mers al activității sau derularea în condiții optime a cursurilor organizate. 
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