
 
 

 

Anunț privind examenul de acces în profesia de practician în insolvență – sesiunea 

04 septembrie 2021 

 

 
 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA 

 

organizează în București, în ziua de sâmbătă, 04 septembrie 2021,  

 

EXAMENUL 

pentru dobândirea calității de practician în insolvență în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 86/2006, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Statutului privind organizarea și exercitarea 

profesiei de practician în insolvență (r6). 

 

Data desfășurării examenului este 04.09.2021, iar locația va fi publicată pe site-ul UNPIR. 

 

În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății 

populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, acesta nu se va mai 

desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.  

 

 

Cererile de înscriere pentru examen se primesc începând cu data de 12.07.2021, până în data 

de 23.07.2021, ora 14:00, la următoarele filiale ale UNPIR: 

 

 
 



PRECIZĂRI 

• Taxa de înscriere, în valoare de 1.200 RON, se va achita în contul filialelor UNPIR 

unde sunt arondați teritorial candidații. 

• În funcţie de numărul candidaţilor este posibil ca examenul să se organizeze în mai 

multe serii. Pe site-ul www.unpir.ro vor fi afişate ultimele informaţii în data de 

27.08.2021. 

• U.N.P.I.R. pune la dispoziţia celor interesaţi, pe site-ul UNPIR, www.unpir.ro, 

tematica, bibliografia, un model de grilă de examen şi un model de chestionar. 

• Tematica şi bibliografia pentru examen vor fi din disciplinele drept şi 

contabilitate/fiscalitate. 

• Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul menţionat, de la filialele Uniunii, 

precum şi de la Secretariatul general al U.N.P.I.R la telefoanele 021-3162484/85, e-

mail: office@unpir.ro. 

Nr. Filiala/județe arondate Telefon E-mail: 

1.  Alba 0258/815025 alba@unpir.ro 

2.  Arad 0257/338448 arad@unpir.ro 

3.  Argeş 0348/420290 arges@unpir.ro 

4.  Bacău  0234/510604  bacau@unpir.ro 

5.  Bihor  0259/434673  bihor@unpir.ro 

6.  Bistriţa Năsăud  0263/216863 bistrita-nasaud@unpir.ro 

7.  Botoşani  0231/510055  botosani@unpir.ro 

8.  Braşov (CV) 0268/312033  brasov@unpir.ro 

9.  Brăila  0239/612032 braila@unpir.ro 

10.  Bucureşti(CL, GR,IF,TR) 021/3143397, 3143395 bucuresti@unpir.ro 

11.  Buzău 0238/710375  buzau@unpir.ro 

12.  Caraş Severin 0787656913  caras-severin@unpir.ro 

13.  Cluj 0264/594089  cluj@unpir.ro 

14.  Constanţa (TL) 0241/612110 constanta@unpir.ro 

15.  Dâmboviţa  0245/220051, 213003 dambovita@unpir.ro 

16.  Dolj  0771717260 dolj@unpir.ro 

17.  Galaţi  0236/471415  galati@unpir.ro 

18.  Gorj (VL) 0253/223651  gorj@unpir.ro, 

unpirgj@yahoo.com 

19.  Harghita  0371/137474 harghita@unpir.ro 

20.  Hunedoara  0254/215739  unpirhunedoara@gmail.com 

21.  Ialomiţa  0243/231225  ialomita@unpir.ro 

22.  Iaşi 0232/266400   iasi@unpir.ro 

23.  Maramureş  0262/212205  maramures@unpir.ro 

24.  Mehedinţi 0740796165 mehedinti@unpir.ro 

25.  Mureş  0265/264077, 269700 mures@unpir.ro 

26.  Neamţ  0233/212070  neamt@unpir.ro 

27.  Olt 0349/409771  olt@unpir.ro 

28.  Prahova  0244/523216  prahova@unpir.ro 

29.  Satu Mare 0361809462 satu-mare@unpir.ro 

30.  Sălaj 0260/611990  unpirsalaj@gmail.com 

31.  Sibiu  0269/224347  sibiu@unpir.ro 

32.  Suceava  0230/551784  suceava@unpir.ro 

33.  Timiş  0744585433 timis@unpir.ro 

34.  Vaslui  0235/314791  vaslui@unpir.ro 

35.  Vrancea 0237/223226 vrancea@unpir.ro 
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