
Aprobat în ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 21.03.2020  

 

REGULAMENT  

privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru înscrierea pe lista administratorilor 
procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice (denumit în 

continuare „examenul”) 

 

Art. 1. Examenul se susţine la data anunțată pe pagina web a Institutului Național pentru Pregătirea 
și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.).  

Art. 2. (1) Examenul constă într-o probă scrisă, tip grilă, în sistem on-line. Candidații pot susține 
examenul scris numai în intervalul orar comunicat prin anunțul care va preciza data organizării 
examenului, prevăzut la art. 1.  

(2) Candidații care, indiferent de motive, nu susțin examenul în condițiile prevăzute la art. 1 și 2 vor 
putea susține examenul la data examenului organizat pentru o altă serie de cursanți, cu plata unei noi 
taxe. Taxa plătită pentru examenul nesuținut nu se restituie.  

Art. 3. Taxa de examinare este stabilită de Comisia Permanentă a U.N.B.R. și este comunicată prin 
anunțul privind organizarea examenului. Taxa se plătește în contul I.N.P.P.A. (cont IBAN: RO56 RNCB 
0082 0441 7248 0001, deschis la B.C.R. București, Sucursala Unirea – CIF : 16137943) cu cel puțin 2 
(două) zile înainte de data desfășurării examenului. Dovada privind achitarea taxei se comunică prin 
email la adresa contabilitate@inppa.ro.  

Art. 4.  Comisia de examen este desemnată de Comisia Permanentă a U.N.B.R. și este prezidată de 
directorul structurii centrale a l.N.P.P.A. Suportul tehnic al examenului este asigurat de consultantul 
desemnat de Comisia Permanentă a U.N.B.R. 

Art. 5. (1) Tematica de examen este anunțată prin afișare pe pagina web a I.N.P.P.A. cu cel puțin 30 
de zile înainte de data desfășurării examenului. 

(2) Subiectele pentru proba scrisă vor fi stabilite numai din tematica publicată.  

Art. 6. (1) Proba scrisă cuprinde 20 întrebări. Fiecărei întrebări îi corespund mai multe variante de 
răspuns.  

(2) Întrebările pentru proba scrisă sunt stabilite de o comisie desemnată de conducerea executivă a 
I.N.P.P.A.  

Art. 7. (1) Baremul la proba scrisă se se publică pe pagina web a I.N.P.P.A. până la sfârșitul zilei în care 
se desfășoară proba scrisă.  

(2) Contestaţiile privind formularea subiectelor şi corectitudinea baremului de notare se formulează 
în termen de 24 de ore de la afişarea baremului. Contestaţiile se soluţionează în termen de maxim 48 
de ore de la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, de către comisia de soluţionare a 
contestaţiilor desemnată de conducerea executivă a I.N.P.P.A. Afişarea rezultatelor soluţionării 
contestaţiilor se face pe pagina web a I.N.P.P.A.  



(3) Baremul final este cel publicat în urma soluționării tuturor contestațiilor și reprezintă unicul criteriu 
de evaluare a lucrărilor candidaților. 

(4) Lista candidaților admiși se publică pe pagina web a I.N.P.P.A., în termen de 48 de ore de la afişarea 
baremului final.  

Art. 8. (1) Rezultatele examenului se validează de către Comisia Permanentă a U.N.B.R.  

(2) După validarea rezultatelor examenului, U.N.B.R. va elibera adeverinţe atestând promovarea 
examenului.  

Art. 9. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Comisia Permanentă a 
U.N.B.R.  

 
NOTĂ: 
PREZENTUL REGULAMENT SE COMPLETEAZĂ CU PREVEDERILE HOTĂRÂRII CONSILIULUI U.N.B.R. NR. 
03/5 SEPTEMBRIE 2015 PRIVIND ADOPTAREA CURRICULEI COMUNE ŞI A METODOLOGIEI UNITARE 
PENTRU DOBÂNDIREA, DE CĂTRE AVOCAŢI, A CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR / LICHIDATOR ÎN 
CONFORMITATE CU LEGEA NR. 151/2015 – INSOLVENŢA PERSOANEI FIZICE. 
 

 


