
*** 
UNPIR și Filialele UNPIR prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin intermediul prezentei cereri și a documentelor 

anexate în scopul soluționării solicitării Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității 

practicienilor în insolvență. Datele colectate vor fi păstrate pe perioada necesară atingerii scopului declarat și îndeplinirii obligațiilor legale.  
În limitele Regulamentului (UE) 2016/679, aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul de acces la datele prelucrate, rectificarea, ștergerea acestora, 

restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării. Totodată aveți dreptul de a vă adresa ANSPDCP sau instanțelor naționale în cazul 

încălcării dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Cererile de exercitare a drepturilor prevăzute vor fi scrise, semnate și datate și transmise 
Responsabilului cu protecția datelor desemnat: fie la sediul UNPIR aflat pe str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, București, cu mențiunea ,,În atenția 

Responsabilului cu Protecția Datelor”, fie la sediul Filialei UNPIR de resort, fie prin e-mail la adresa: dpo@unpir.ro. 

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal și măsurile de conformare la cerințele Regulamentului (UE) 2016/679, 
vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate disponibilă la adresa: https://www.unpir.ro/politica-de-confidentialitate. 
 

Număr de înregistrare 
(filiala UNPIR) 

__________________ 
CERERE*) 

 
*)se adresează persoanelor care  au  exercitat 10 ani o profesie juridică sau economică 

  

Subsemnatul(a)__________________________________________________________________________
_ domiciliat(a) în localitatea __________________________________ str. ___________________________ nr. 
_________ bl. _______ scara ____  apartament _______ judeţ/sector ________________________________, cod 
poştal ___________telefon (prefix/număr telefonic şi/sau mobil) ____________________________cu buletin (carte) 
de identitate seria __________ nr. _________________ eliberat de _____________________________ la data de 
_____________, solicit, în temeiul art. 33 alin. (1) teza a 2-a din O.U.G. nr. 86/2006  potrivit căruia sunt scutite de 
stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică ori economică,  dobândirea calității de practician 
în insolvență definitiv.  
A. Persoanele care au desfășurat o profesie juridică, vor anexa prezentei cereri următoarele documente: 

- În situația avocaților, adeverință eliberată de Barou din care să rezulte că a exercitat profesia de avocat timp 
de minim 10 ani. – în original 

- În situația magistraților/notarilor/executorilor/consilierilor juridici, copie după cartea de muncă/extras 
Revisal/contracte de muncă înregistrate la I.T.M. din care să rezulte că au avut calitatea de angajat și au 
desfășurat activități cu caracter juridic pentru o perioadă de cel puțin 10 ani - copie conformă cu originalul 

- Dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care solicită 
dobândirea calității de practician în insolvență definitiv, în cuantum de 1.500 lei. 

B. Persoanele care au desfășurat activități economice, vor anexa prezentei cereri următoarele documente: 
- Copie după cartea de muncă/extras Revisal/contracte de muncă înregistrate la I.T.M. din care să rezulte că a 

avut calitatea de angajat și a desfășurat activități cu caracter economic  pentru o perioadă de cel puțin 10 ani 
- copie conformă cu originalul 

- Dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care solicită 
dobândirea calității de practician în insolvență definitiv, în cuantum de 1.500 lei. 

C. Persoanele care sunt/au fost angajate în instituții cu regim special, vor anexa prezentei cereri următoarele 
documente: 

- Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că solicitantul a exercitat o activitate cu caracter 
economic/juridic timp de minim 10 ani. – în original 

- Documente din care să rezulte că funcția ocupată în cadrul instituției cu regim special este echivalentul unei 
funcții economice sau juridice din sistemul civil. 

- Dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care solicită 
dobândirea calității de practician în insolvență definitiv, în cuantum de 1.500 lei. 

Lipsa documentelor solicitate duce la amânarea aprobării până la depunerea întregii documentații. 
Secretariatul general al UNPIR își rezervă dreptul de a solicita și alte documente care să ducă la clarificarea 

situației privind exercitarea unei profesii juridice sau economice timp de 10 ani. 
 
Subsemnatul ___________________________________declar pe proprie răspundere că datele și documentele 
anexate corespund realității și înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor este pedepsită 
conform legii (art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal).  
Data ______________        Semnătura 


