
 

PRECIZĂRI ORGANIZATORICE 

 

În Centrul Teritorial Timişoara al INPPA, examenul de primire în profesie se desfăşoară la Facultatea 

de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9. Repartizarea candidaţilor 

în sălile de examen este afişată începând de astăzi, 10 septembrie, pe site-ul INPPA Timisoara 

(www.inppa-timisoara.ro), pe cel al Baroului Timis (www.baroul-timis.ro) şi la poarta imobilului de 

desfăşurare a examenului. 

Sălile de examen sunt dispuse după cum urmează:  
 Sala de conferinţe şi sala 1-2, la parterul facultăţii; 
 Amfiteatrele A1, A2, A3 şi A4, la etajul I al facultăţii; 
 Sălile S 8-9, s 10-11, S 13-14 şi S 15-16, la etajul II al facultăţii. 
 
Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 12.09.2016.  
Accesul în sălile de examen din sediul Facultăţii de Drept se va organiza începând cu ora 7.30.  
CEL MAI TÂRZIU, candidaţii se vor prezenta la sala de examen la ora 8.00 cu actul de identitate. 
 
Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de 
identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de 
conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte 
documente nu vor putea fi luate în considerare. 
 
Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau 
care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, 
tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). 
 
TOATE obiectele pe care le vor avea, eventual, asupra lor candidaţii, altele decât actul de identitate, 
(spre exemplu, genţi, poşete, tipărituri, alte aparate electronice) vor fi depuse OBLIGATORIU în 
Sala de lectură a facultăţii, „spaţiu supravegheat, pus la dispoziţia candidaţilor prin grija comisiei 
centrului de examen”, în sensul art. 5 lit. f) al Hotărârii nr. 3/07.09.2016 a Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România, Comisia Naţională de Examen. Această sală se găseşte la parterul facultăţii, 
înaintea filtrelor de control al accesului în spaţiul de examen. 
 
Testele grilă pe care au lucrat candidaţii vor fi puse la dispoziţia acestora după încheierea 
examenului la toate sălile şi în toate centrele de examen, respectiv după afișarea baremului de 
evaluare și notare. Acestea vor putea fi ridicate PERSONAL de la Sala de lectură a Facultăţii. 
 
 

Av. dr. Raluca Bercea 
Director executiv INPPA Centrul Teritorial Timişoara 

http://www.inppa-timisoara.ro/
http://www.baroul-timis.ro/

