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Număr de înregistrare 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

CERERE 

privind înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență 

 

 

 

Subsemnatul 

(a)__________________________________________________________________________ 

domiciliat(a) în localitatea __________________________________ str. 

___________________________ nr. _________ bl. _______ scara ____  apartament _______ 

judeţ/sector ________________________________, cod poştal _____________________________ 

telefon__________________________________email valid pentru 

comunicări_______________________carte de identitate seria ______ nr. _________________ 

eliberată de _____________________________ la data de 

_____________C.N.P________________________________________solicit să fiu înscris(ă) 

pentru susţinerea examenului de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, sesiunea 14 

noiembrie 2020, organizat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România 

(UNPIR), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.86/2006 şi ale Statutului privind 

organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență (r6), 

 

Declar următoarele: 

 am luat cunoştinţă de prevederile art. 25 alin.(1) din OUG nr. 86/2006 şi declar că la 

data prezentei nu mă aflu în nici unul din cazurile de nedemnitate prevăzute de lege; 

 am luat cunoştinţă de tematica şi bibliografia pentru examen – postată pe site-ul 

www.unpir.ro; 

 am luat cunoştinţă de regulile de examen cuprinse în Statutul privind organizarea și 

exercitarea profesiei de practician în insolvență (r6), dar și de Regulamentul-cadru 

privind organizarea și desfășurarea examenului de acces - sesiune 14 noiembrie 2020 

– postate pe site-ul www.unpir.ro; 

 am luat cunoștință de faptul că procedurile de comunicare se vor realiza pe mailul 

declarat de subsemnatul; 

 am luat cunoştinţă că accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de identitate; 

 am luat cunoştinţă de prevederile art. 33 din OUG nr. 86/2006 şi ale Statului 

referitoare la efectuarea stagiului pentru obţinerea definitivatului în profesie; 

 Documentația de înscriere la examen, depusă în scan sau prin servicii poștale, 

corespunde realității și este conformă cu originalul, sub sancțiunea prevăzută de lege 

pentru declarații false. 

 Am luat cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal în vederea realizării susținerii examenului de acces în profesie, ulterior, în 

cazul promovării examenului, pentru înscrierea în evidențele UNPIR. 

 

 

 

FOTO 
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Anexez prezentei următoarele documente care confirmă condiţiile impuse de art. 23 din 

OUG nr. 86/2006 şi corespund prevederilor art. 66-69 din Statut (r6): 

- 1 fotografie tip paşaport (care se lipeşte în careul foto al acestei cereri);  

- Curriculum vitae (redactat conform model); 

- Carte de identitate – copie; 

- Certificat căsătorie/hotărâre de divorţ  (unde este cazul) – copie;    

- Diploma de licenţă sau absolvire – copie legalizată; 

- Certificatul de cazier judiciar (cu dată recentă) sau declaraţie notarială pe proprie 

răspundere 

- Extras carnet de muncă/Revisal – copie, sau adeverinţă pentru profesii fără carnet de 

muncă; 

- Adeverinţă – în original, privind dovada activităţii practice economice sau juridice de cel 

puţin 3 ani, pentru cazurile în care aceasta nu rezultă din datele înscrise în carnetul de 

muncă; 

- Documente care atestă starea de compatibilitate conform art.26 din OUG nr. 86/2006 

(copii după documente care să ateste calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, 

auditor financiar, arbitru, mediator, expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul 

profesiei lor, sau faptul că desfăşoară activități sau ocupă funcții didactice în 

învățământul superior juridic sau economic; 

- Dovada achitării taxei de înscriere la examenul de dobândire a calității de practician 

în insolvență în cuantum de 1.200 lei. Taxa se achită în contul Filialelor UNPIR unde 

sunt arondați teritorial candidații, din punct de vedere al domiciliului. Coordonatele 

de contact ale filialelor UNPIR pot fi accesate de pe https://www.unpir.ro/filiale. 

 

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………………., în calitate de 

candidat la examenul privind dobândirea calității de practician în insolvență – sesiunea 14 

noiembrie 2020, declar că am fost informat(ă) cu privire la următoarele: 

 

I. În vederea înscrierii, participării, verificării condițiilor legale, verificării identității la 

momentul susținerii examenului de primire în profesia de practician în insolvență, sesiunea 

noiembrie 2020, UNPIR va prelucra următoarele date personale 

a) toate datele menționate în Cartea de Identitate (CI), nume, prenume, domiciliu, loc de 

naștere, data nașterii, codul numeric personal (CNP), seria și nr. CI, data eliberării, emitentul 

CI, poza, etc.; 

b) semnătura mea olografă, aflată pe cererea de înscriere la examen sau pe documentația 

depusă; 

c) fotografia depusă pe cererea de înscriere la examen și pe eticheta aflată în sala de examen, 

în vederea verificării identității candidatului;  

d) toate datele menționate în Curriculum vitae (CV),  diploma de licență, certificatul de 

cazier judiciar/declarație notarială și certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, extras din 

carnetul de muncă/Revisal sau adeverinţă pentru profesii fără carnet de muncă, adeverința 

privind dovada activităţii practice economice sau juridice, în vedere verificării cerințelor legale 

prevăzute de art. 23 din OUG nr. 86/2006, respectiv art. 64-69 din Statutul privind organizarea și 

exercitarea profesiei de practician în insolvență (r6); ; 

https://www.unpir.ro/filiale
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e) datele de contact (ex: număr de telefon, nr. fax, adresa e-mail, etc) pe care le pun la 

dispoziția UNPIR în vederea primirii comunicărilor necesare pe parcursul desfășurării 

procedurilor administrative anterioare dar și ulterioare susținerii examenului; 

f) datele personale din dovada de plată a taxei de înscriere la examen, depusă la dosarul de 

examen în original (nume, prenume, număr de cont, banca ce a efectuat transferul, etc); 

g) alte date puse la dispoziție de mine, prin intermediul cererilor, petițiilor, contestațiilor, 

etc.; 

II. Îmi asum obligația ca, în cazul în care vreuna din datele mele personale puse la dispoziția 

UNPIR și menționate la pct. I lit. a) – g) vor suferi modificări, în cel mult 48 ore voi comunica 

la UNPIR aceste modificări în vederea actualizării dosarului meu de participare la examen. 

III. Înțeleg și sunt de acord că datele de mai sus puse la dispoziția UNPIR de către mine, sunt 

prelucrate de UNPIR în vederea realizării susținerii examenului de acces în profesie, ulterior, 

în cazul promovării acestuia, pentru înscrierea în evidențele Uniunii. Aceste date sunt 

colectate în baza OUG nr. 86/2006 și a Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei 

de practician în insolvență. 

IV. Datele cu caracter personal, sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară 

atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta notă de informare și ulterior, 

potrivit obligațiilor legale ce țin de arhivarea documentelor. 

V. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise vreunei terțe părți, cu excepția cazurilor în 

care această transmitere survine pe fondul unei obligații legale către instituții de control ale 

statului abilitate să obțină datele conform legii, precum și în baza unui acord de 

confidențialitate către persoana desemnată cu scanarea grilelor, corectarea acestora și 

procesarea rezultatelor.  

VI. Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de 

către Regulamentul General privind Protecția Datelor: 

• Dreptul de acces; 

• Dreptul de rectificare; 

• Dreptul la ștergere, după perioada îndeplinirii scopului atins prin colectare; 

• Dreptul la portabilitate; 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice informații suplimentare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal pot contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la 

adresa de e-mail: dpo@unpir.ro. 

VII. Am citit și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate în conformitate cu 

”Politica de confidențialitate a datelor personale a UNPIR” afișată pe site-ul www.unpir.ro la 

rubrica ”Protecția datelor” (https://www.unpir.ro/politica-de-confidentialitate). 

 

    Numele și prenumele 

_______________________ 

                 Data                                                                                                    Semnătura 

_______________________                                                                       _____________________ 

 

Data verificării: 
 

Rezultatul verificării: (admis / respins) 

 

http://www.unpir.ro/

