
 
A N U N Ț 

 

  Concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în data de 6 

noiembrie 2020 se va desfășura la Universitatea Titu Maiorescu situată în 

Calea Văcărești nr. 187, Sector 4, București, începând cu orele 9:00. 

  Accesul candidaților în cele două corpuri de clădire se face între orele 7:00 – 8:45, 

în conformitate cu intervalul orar stabilit pentru fiecare candidat, în funcție de 

repartizarea în sala de concurs. Repartizarea pe săli a candidaților se va afișa la cele 

două corpuri de clădire ale universității V și M și se va publica pe pagina de internet a INR, 

cu cel puțin 24 de ore înainte de data desfășurării concursului. 

  Nerespectarea orei de acces, în condițiile necesității evitării răspândirii SARS-Cov-2, 

poate atrage după sine imposibilitatea de a participa la concurs. 

  Identificarea candidaților se face în baza unui act de identitate sau a pașaportului, 

în original, aflate în termen de valabilitate. 

  Este interzis accesul candidaților în sala de concurs cu orice sursă de 

informare, telefoane mobile, dispozitive electronice, ceasuri inteligente, sau 

orice alte mijloace de comunicare la distanță. De asemenea, sunt interzise 

purtarea de dialoguri cu ceilalți candidați sau orice alte activități care duc la 

perturbarea desfășurării concursului.  

  Telefoanele mobile, gențile sau alte obiecte personale vor fi depuse în saci de plastic 

individuali, de unică folosință la intrarea în sălile de concurs. 

  Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu anularea lucrării și 

eliminarea candidatului din sala de concurs.  

  După extragere, setul de subiecte extras se multiplică, de îndată, sub 

supravegherea Comisiei de examinare, într-un număr de exemplare egal cu numărul 

candidaților admiși la înscrierea la concurs. 

  După multiplicarea setului de subiecte extras, se distribuie fiecărui candidat o copie 

a acestuia, exemplarul original rămânând la dispoziția Comisei de examinare. Timpul 

efectiv de concurs începe să curgă din momentul în care ultimului candidat din 

sală i s-a distribuit copia setului extras și va fi anunțat de Comisia de 

supraveghere. Concursul durează 4 ore. 

  Este interzisă părăsirea temporară a sălilor de concurs pe perioada 

multiplicării și distribuirii copiei setului de subiecte extras.  

  Părăsirea temporară a sălii de concurs de către un candidat este permisă 

în cazuri excepționale, acesta fiind însoțit, până la întoarcerea în sală, de către 

un membru al Comisiei de supraveghere. 

  În vederea redactării lucrărilor, Institutul Notarial Român va pune la dispoziția 

candidaților pix cu pastă de culoare albastră. 

  La expirarea timpului alocat concursului, candidații predau lucrările, sub semnătură, 

în faza în care se află, împreună cu ciorna purtând ștampila INR și setul de subiecte primit.  

  După finalizarea concursului, nu este permisă revenirea candidaților în incintă. 



 
 

REGULI OBLIGATORII ÎN VEDEREA EVITĂRII INFECTĂRII CU  

NOUL CORONAVIRUS 

 

  Candidații sunt obligați să respecte toate măsurile sanitare impuse de autorități și 

organizatorii concursului. 

  Accesul în spațiile dedicate concursului este permis numai pe traseele indicate de 

organizatori și numai candidaților admiși la înscrierea la concurs. Însoțitorii nu au acces în 

aceste spații.  

  În vederea respectării măsurilor pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, 

recomandăm ca însoțitorii candidaților să nu staționeze în perimetrul Universității Titu 

Maiorescu. Reamintim că și însoțitorii au obligația păstrării distanțării fizice în conformitate 

cu dispozițiile legale impuse de autorități. 

  Candidații sunt obligați să prezinte la porțile de acces  ”Declarația pe proprie 

răspundere”, completată și semnată, care va fi printată de pe site-ul INR 

 

● În vederea evitării formării cozilor la porțile de acces, se va respecta o distanță între 

candidați de cel puțin 2 metri, respectând marcajele aplicate de organizator; 

● La prezentarea la porțile de acces, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care 

acoperă complet gura și nasul. Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte 

materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața 

candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează 

de purtatul măștii!  

● INR pune la dispoziția tuturor candidaților măști sanitare de uz medical de unică folosință, 

avizate de Ministerul Sănătății, sigilate individual, precum și dezinfectanți; 

● Purtarea măștii este obligatorie pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta 

locului de desfășurare a concursului, indiferent dacă acesta se află în sala de examen, în 

incinta clădirii sau după porțile de acces; 

● În vederea efectuării accesului, candidatul: 
 - va prezenta documentul de identitate; 
 - va preda declarația pe proprie răspundere, completată și semnată; 
-  va fi supus termometrizării de către echipa sanitară; 
● În situația în care temperatură corporală a candidaților este de 37.3 grade Celsius sau 
mai mare, acestora nu li se va permite accesul, ci vor fi îndrumați de personalul sanitar 
către un loc special destinat, unde vor aștepta timp de 15 minute, după care va fi 
reverificată temperatura corporală. Dacă aceasta se înscrie în limite normale, candidatului 
îi va fi permis accesul. 
● Nu vor fi primiți în concurs candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic: 
- cei cu febră (mai mare de 37.3 grade Celsius) și/sau semne/simptome de infecție 
respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației) 
- cei confirmați cu infecție cu SARS–Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; 
- cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS–Cov-2, aflați în 
perioada de carantină. 

http://www.institutulnotarial.ro/site/wp-content/uploads/Declaratie-pe-proprie-raspundere-Sars-Cov-2.pdf
http://www.institutulnotarial.ro/site/wp-content/uploads/Declaratie-pe-proprie-raspundere-Sars-Cov-2.pdf


 
 

● Pentru prevenirea riscului de răspândire a virusului SARS-Cov-2, hainele candidaților, 

gențile, orice dispozitive electronice precum și alte obiecte personale vor fi depozitate la 

intrarea în incintă în saci de plastic individuali, de unică folosință. 

● Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și 

instrucțiunile organizatorului și ale comisiei de supraveghere vor părăsi spațiul de concurs. 

 

 

 


