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CERERE 

privind înscrierea la examenul organizat în vederea includerii în Lista administratorilor 
procedurii și lichidatorilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2015 

 
 
 
I. Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, 
calitatea_________________________ în cadrul (UNPIR, UNEJ, UNBR, UNNPR) domiciliat(ă) 
în localitatea __________________________________ str. ___________________________ 
nr. _________ bl. _______ scara ____  apartament _______ 
Judeţ/Sector_____________________, cod poştal ___________ 
telefon _______________________________________________ 
e-mail___________________________________ 
Carte de identitate seria __________ nr. _________________  
eliberată de _____________________________ la data de _____________ 
C.N.P________________________________________ 
 
solicit să fiu înscris(ă) pentru susţinerea examenului organizat în vederea includerii în Lista 
administratorilor procedurii și lichidatorilor, sesiunea______________________________, 
organizat de UNPIR/UNEJ/UNEJ/UNNPR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015 
privind procedura insolvenței persoanelor fizice. 
 
II. Subsemnatul(a) _______________________________________________________ declar 
prin prezenta următoarele: 
 
a) am dobândit și mă aflu în exercitarea calității de ___________(practician în insolvență, 
executor judecătoresc, avocat, notar public) de la data de ___________________, astfel că 
la data _____________________(data limită pentru depunerea documentației pentru 
înscrierea la examen) îndeplinesc condiția vechimii de 3 ani prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 151/2015, respectiv de 5 ani prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
151/2015, după caz; 
b) am absolvit cursurile de pregătire profesională organizate în condițiile art. 12 alin. (3) din 
Legea nr. 151/2015; 
c) am luat cunoştinţă de curricula pentru examen. 



d) am luat cunoştinţă de Metodologia de organizare a examenelor pentru includerea în lista 
administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice a 
practicienilor în insolvență, executorilor judecătorești, avocaților, notarilor publici, care  se 
află în exercitarea, în condițiile legii, a uneia dintre aceste profesii; 
e) am luat cunoştinţă că accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de identitate. 
 
Anexez prezentei următoarele documente: 
 

 Carte de identitate – copie; 

 2 fotografii tip paşaport (o fotografie se lipeşte în careul cererii, cea de a doua se 
ataşează cererii); 

 Cazier judiciar; 

 Dovada îndeplinirii condiției de vechime în conformitate cu dispozițiile art. 12 
alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 151/2015 - copie; 

 Dovada absolvirii cursurilor de pregătire profesională în domeniul insolvenței 
persoanei fizice și în alte domenii cu relevanță pentru administrarea procedurilor 
de insolvență - copie; 

 Dovada achitării sumei de 200 lei, reprezentând taxă înscriere la examen - copie 
 
Am  luat cunoștință că: 
 

 prelucrarea datelor cu caracter personal de către UNPIR se realizează în scopul 
derulării procedurii de examen, prin publicarea pe pagina de internet a UNPIR 
www.unpir.ro. Ștergerea de pe pagina de internet www.unpir.ro a informațiilor ce 
conțin date cu caracter personal referitoare la examen urmează să se realizeze în 
termen de 2 luni de la data validării examenului. 
 

 în situația în care examenul de acces în profesie va fi promovat, sunt de acord ca 
datele personale din tabelul de mai sus să fie prelucrate de UNPIR, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, art. 46, 47 
din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, 
aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare, în scopul 
înscrierii în evidențele Uniunii; publicarea pe site-ul www.unpir.ro; înaintarea 
acestora către Comisia centrală de insolvență; transformarea acestora în date 
anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice; folosirea acestora pentru 
asigurarea corespondenței cu UNPIR.  

 
 

                   Data ______________                     Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unpir.ro/

