
 

 
 
  
 

 
 
  

 
Număr de înregistrare 

 
__________________ 

 
 

CERERE 

privind înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență 
 
Subsemnatul (a): ________________________________________________ 
Domiciliat(ă) în localitatea: ________________________________________  
Str. ___________________________ nr. _________ bl. _______ scara ____   
Apartament _______ Judeţ/Sector ________________________________  
Cod Poştal: ___________ 
Telefon: ______________________ 
Email: ________________________ 
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______________________________________, 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 (r5), 
 
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. 

 am luat cunoştinţă de regulile de examen cuprinse în extrasul din Statut, am primit și 
am luat la cunoștință de Regulile privind desfăşurarea examenului. 

 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. 

 
 
 
 

                                                                                          
(formularul continuă pe pagina următoare) 

 

 

FOTO 
 



Anexez prezentei următoarele documente care confirmă condiţiile impuse de art. 23 din 
OUG nr. 86/2006 şi corespund prevederilor art. 66-69 din Statut (r5): 
 

 2 fotografii tip paşaport (o fotografie se lipeşte în careul foto al acestei cereri, cea 
de a doua se ataşează cererii cu agrafă);  

 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 
practicain în insolvență în cuantum de 1.200 lei; 

 Dosar plastic cu șină. 
 

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 
și 67 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, inclusiv în Tabloul UNPIR; publicarea pe site-ul 
www.unpir.ro; transformarea acestora în date anonime și stocarea ulterioară, 
exclusiv în scopuri statistice; folosirea acestora pentru asigurarea corespondenței cu 
UNPIR.  

 
 

 
 
                                                                                         (formularul continuă pe pagina următoare) 

http://www.unpir.ro/


Data ______________                       
 Semnătura 
 
 
Verificarea documentelor: președintele filialei………………………………………. 
Comisia de verificare a documentației 

  ……………………………………………………… 

  ……………………………………………………… 

 …………………….………………………………… 
 
 
 
Data verificării: 
 
 
Rezultatul verificării: (admis / respins) 
 
 
 


