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Calendarul privind desfășurarea examenului de acces în profesia de practician în 
insolvență – sesiunea 22 iunie 2018. 
 

Nr. 
crt. 

 Termen Obs. 

0 1 4 4 
1.  Documentele pentru înscriere:   
 Cererea de înscriere – formular tip (cu precizarea actelor 

necesare) 
  

 Toate actele necesare înscrierii (precizate în cererea de 
înscriere) 

  

2.  Înregistrarea cererilor, verificarea documentelor şi 
încasarea taxei (1.200 lei): 

  

a)  la filialele UNPIR   
 Primirea dosarelor cu documente (cererea de înscriere şi 

anexele în ordinea înscrisă în formular) 
07.05-17.05.2018, 
ora 16:00 

 

 Verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere, cu viza de 
verificare a preşedintelui filialei pusă pe cererea de 
înscriere 

07.05-17.05.2018  

 Încasarea taxei  07.05-17.05.2018  
 Transmiterea dosarelor la secretariatul general al Uniunii 

cu tabel centralizator in ordine alfabetică 
eşalonat până 
la 23.05.2018 

 

b) la Secretariatul general   
 Verificarea dosarelor de la filiale  până la 

06.06.2018 
 

 Întocmirea listei cu candidaţii ale căror dosare de 
înscriere la examen au fost admise şi eventual stabilirea 
seriei (ordonarea alfabetică pe judeţe) 

06.06.2018  

 Afișarea și transmiterea la filiale a listei candidaţilor, 
ordonată alfabetic  

06.06.2018  

 Primirea contestațiilor împotriva respingerii participării 
la examen 

08.06.2018  

 Soluționarea contestațiilor împotriva soluțiilor de 
respingere a cererilor de înscriere la examen 

15.06.2018  

 Afişarea listei finale a candidaților înscriși la examen și 
transmiterea către filialele UNPIR (cu minim 7 zile înainte 
de examen) 

15.06.2018  

3. Desfăşurarea examenului (în una sau două serii, în 
funcţie de numărul de candidaţi) 

22.06.2018  

 Afișarea baremului  23.06.2018  
 Afişarea rezultatelor (în termen de cel mult 5 zile de la 

data susținerii examenului) 
până la 27.06.2018  

 Primirea contestaţiilor la sediul UNPIR direct sau prin 
poştă  

în termen de 2 zile 
de la afișarea 
rezultatelor – dar 
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nu mai mult de 
29.06.2018 

 Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 
rezultatului la filiale (termen: max. 15 zile de la data 
expirării termenului de depunere a contestaţiilor) 

În termen maxim 
de 15 zile de la 
data depunerii 
contestațiilor – dar 
nu mai mult de 
13.07.2018 

 

 


