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    Număr de înregistrare 

(filiala UNPIR) 
__________________ 

CERERE 
privind înscrierea la examenul de definitivat 

  
Subsemnatul(a)_____________________________________________________________________do

miciliat(a) în localitatea __________________________________ str. ___________________________ nr. 

_________ bl. _______ scara ____  apartament _______ judeţ/sector ________________________________,  

cod 

poştal__________telefon_____________________________________________email:____________________

________________carte de identitate seria __________ nr. _________________ eliberată de 

___________________la data ___________C.N.P.______________________________________________, 

solicit să fiu înscris în vederea susţinerii examenului de definitivat, 

sesiunea_________________________întrucât îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 33 din OUG nr.86/2006, 

aprobată prin Legea nr.254/2007, cu modificările și completările ulterioare, art. 53 din Statutul privind 

organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență (r5), cu modificările și completările ulterioare, 

precum și condițiile prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în 

profesia de practician în insolvență. 

Declar următoarele: 

 am efectuat o perioada de ..................... pe lângă îndrumătorul de stagiu: 
................................................................... 

 am luat cunoştinţă de prevederile art. 26 din O.U.G. nr. 86/2006 şi declar prin prezenta că sunt 
compatibil şi îmi voi exercita profesia în: 
a) cabinet individual; 
b) asociat în cadrul unei societăți profesionale;  
c) angajat sau colaborator la societatea 

profesională.......................................................................................................................................; 
d) NU doresc să-mi exercit profesia și solicit înscrierea în evidențele UNPIR la secțiunea membrilor 

incompatibili. 

 am luat cunoştinţă de prevederile art.27 şi art.28 din O.U.G. nr. 86/2006 privind interdicţiile de 
exercitare a profesiei de practician în insolvenţă. 

 am luat cunoştinţă de prevederile Legii privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 
precum şi cele ale Statutului profesiei şi îmi iau angajamentul de a participa la stagiile profesionale de 
formare continuă în conformitate cu prevederile legale. 

 
Anexez prezentei următoarele documente: 
a) cererea de înscriere;  
b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat;  
c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care am efectuat  stagiul 

ca salariat sau colaborator; 
d) dovada participării la săptămâna centralizată de pregătire, precum și că a urmat numărul minim de 40 

de ore/puncte pregătire profesională 
e) lucrare scrisă - studiul de caz; 
f) dovada de plată a taxei de susţinere a examenului de definitivat de 1.500 lei; 
g) contract de stagiu. 

 
Am  luat la 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 
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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.  

 

Data ______________        Semnătura 
 

http://www.unpir.ro/

