
 
A N U N Ț 

 

 

  Concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în data de 2 

octombrie 2019 se va desfășura la Centrul de Conferințe Auditorium Pallady situat în 

B-dul. Theodor Pallady, nr. 40 G, Sector 3, București, începând cu orele 900. 

  Repartizarea pe săli a candidaților se va afișa la cele două intrări ale Centrului 

de Conferințe Auditorium Pallady (din B-dul. Theodor Pallady nr. 40G și din Str. 

Drumul Lunca Jariștei) și se va publica pe pagina de internet a INR, cu cel puțin 24 

de ore înainte de data desfășurării concursului. 

  Accesul candidaților în sălile de concurs, în vederea îndeplinirii formalităților de 

identificare, este permis începând cu orele 7,30 până la momentul extragerii 

setului de subiecte.  

  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. 

  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. 

  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 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.  

  Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu anularea lucrării 

și eliminarea candidatului din sala de concurs.  

  Telefoanele mobile, gențile sau alte obiecte personale vor fi depuse de către 

candidați la garderobele organizate la intrarea în sălile de concurs.  

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

candidaților pix cu pastă de culoare albastră. 


