ANUNȚ
PRIVIND CONDIȚIILE DE ACCES ÎN SĂLILE DE CONCURS

Concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în data de
21 ianuarie 2022, se va desfășura la Centrul Expozițional ROMEXPO –
Pavilion B2, situat în B-dul Mărăști, nr. 65-67, Sector 1, București,
începând cu ora 9:00.
Accesul candidaților în cadrul Centrului Expozițional ROMEXPO se va face
începând cu ora 7:30. Listele cu repartizarea pe săli a candidaților se afișează la
Centrul Expozițional ROMEXPO și se vor publica pe pagina de internet a INR, cu cel
puțin 24 de ore înainte de data desfășurării concursului.
Accesul în sălile de concurs este permis doar candidaților care îndeplinesc
una din următoarele condiții:
1. sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut cel puțin 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
2. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, efectuat în laboratoare de specialitate, care să nu fie mai
vechi de 72 de ore;
3. prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid COVID, care
să nu fie mai vechi de 48 de ore;
4. prezintă dovada că se află între a 15-a zi și a 180-a zi, ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Pentru facilitarea accesului în clădire și evitarea aglomerării în zona de acces,
recomandăm candidaților să facă dovada situațiilor prevăzute mai sus
prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind Covid19, în vederea scanării codului QR.
În lipsa certificatului digital, candidații vor prezenta dovada îndeplinirii uneia
dintre condițiile prevăzute mai sus prin intermediul unui document eliberat de
instituțiile competente și imprimat pe suport de hârtie semnat/ștampilat de
instituții medicale acreditate.
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.

Este permis accesul în clădire doar cu măști de protecție de tip medical sau
FFP2, astfel încât să acopere nasul și gura. Nu sunt admise măști din material textil,
viziere sau semi-măști din plexiglas, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau
la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul
acestuia.
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 concurs sau în incinta clădirii.
După intrarea în sală, candidaților le este interzisă deținerea sau folosirea
vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de
comunicare la distanță. În acest scop, dispozitivele electronice de comunicare vor
fi depozitate în locul special amenajat (garderobă). Telefoanele trebuie să fie închise
sau setate pe modul Avion pe toată perioada desfășurării concursului.
În vederea redactării lucrărilor, Institutul Notarial Român va pune la dispoziția
candidaților pix cu pastă de culoare albastră.
Întrucât temperatura din sălile de concurs este de aproximativ 20°C,
recomandăm candidaților să fie îmbrăcați corespunzător, nefiind permis accesul în
sălile de concurs cu geci/paltoane sau alte asemenea.

• Accesul auto se va face din B-dul. Expoziției - Poarta B (vezi harta);
• În cazul utilizării aplicației Waze/Google Maps, selectați varianta “RomexpoPavilionul Central”;
• Este permis accesul autoturismelor în parcarea “Parking B (660 locuri)” (vezi
harta).

