
CERERE 

privind înscrierea la examenul organizat de UNBR (prin INPPA) în vederea includerii în Lista 
administratorilor procedurii și lichidatorilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2015 

 

 I. Subsemnatul(a) _______________________________________________________, 
avocat în cadrul Baroului ______________________________, 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 ________________, CNP______________________________, solicit să fiu înscris(ă) 
pentru susţinerea examenului organizat în vederea includerii în Lista administratorilor procedurii și 
lichidatorilor, sesiunea mai 2020, organizat de UNBR (prin INPPA), 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 avocat de la data de ___________________, 
astfel că la data 5.05.2020 (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 includere 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, precum și de Regulamentul de examen; 

e) am luat cunoştinţă că examinarea se va realiza on-line, în baza credențialelor transmise de INPPA. 

 
Anexez prezentei următoarele documente: 

- Carte de identitate – copie; 
- Dovada îndeplinirii condiției de vechime în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. 

b) și c) 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 250 lei, cu titlul de taxă înscriere la examen. Suma se va achita 
în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților - INPPA 
deschis la B.C.R. București, Sucursala Unirea, cont lei: RO56 RNCB 0082 0441 7248 
0001  - copie. 

 

Prezenta cerere, semnată, precum și actele însoțitoare de mai sus se transmit, scanate, prin 
email la adresa insolventa@inppa.ro până cel târziu la data de 5.05.2020.  

 

                   Data ______________                     Semnătura 


