Număr de înregistrare

FOTO

CERERE
privind înscrierea la examenul organizat în vederea includerii în Lista administratorilor
procedurii și lichidatorilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2015

I. Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, în
calitate
de
practician
în
insolvență,
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 _____________C.N.P_________________________
solicit să fiu înscris(ă) pentru susţinerea examenului organizat în vederea includerii în Lista
administratorilor procedurii și lichidatorilor, sesiunea 14 noiembrie 2020, organizat de
UNPIR, 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 practician în insolvență de la data de
___________________, astfel că la data _____________________(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;
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 - postată pe site-ul www.unpir.ro;
d) am luat cunoştinţă de Metodologia de organizare a examenelor pentru includerea 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 - postată pe site-ul www.unpir.ro;
e) am luat cunoștinţă de faptul că accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de
identitate;
f) am luat cunoștință de faptul că procedurile de comunicare se vor realiza pe mailul declarat
de subsemnatul.
g) am luat la cunoștință Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în vederea susținerii examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și
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lichidatorilor, ulterior, în cazul promovării examenului, pentru înscrierea în evidențele
UNPIR.

Anexez prezentei următoarele documente:
• Carte de identitate – copie;
• 1 fotografie tip paşaport care se lipeşte în careul cererii;
• Cazier judiciar;
• Dovada îndeplinirii condiției de vechime în conformitate cu dispozițiile art. 12
alin. (1) lit. b) 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 200 lei, reprezentând taxă înscriere la examen și se
achită în contul UNPIR- RO10BTRLRONCRT0511537901, deschis la Banca
Transilvania- copie
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/subsemnata …………………………………………………………., în calitate de
candidat la examenul organizat în vederea includerii în Lista administratorilor procedurii și
lichidatorilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2015, declar că am fost informat(ă)
cu privire la următoarele:
I. În vederea înscrierii, participării, verificării condițiilor legale, verificării identității mele la
momentul examenului organizat în vederea includerii în Lista administratorilor procedurii și
lichidatorilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2015, UNPIR va prelucra
următoarele date personale:
a) toate datele menționate în Cartea de Identitate (CI), nume, prenume, domiciliu, loc de
naștere, data nașterii, codul numeric personal (CNP), seria și nr. CI, data eliberării, emitentul
CI, poza, etc.;
b) semnătura mea olografă, aflată pe cererea de înscriere la examen sau pe documentația
depusă;
c) fotografia depusă pe cererea de înscriere la examen și pe eticheta aflată în sala de examen,
în vederea verificării identității candidatului;
d) certificatul de cazier judiciar,;
e) datele de contact (ex: număr de telefon, nr. fax, adresa e-mail, etc) pe care le pun la
dispoziția UNPIR în vederea primirii comunicărilor necesare pe parcursul desfășurării
procedurilor administrative anterioare dar și ulterioare susținerii examenului;
f) datele personale din dovada de plată a taxei de înscriere la examen, depusă la dosarul de
examen (nume, prenume, număr de cont, banca ce a efectuat transferul, etc);
g) alte date puse la dispoziție de mine, prin intermediul cererilor, petițiilor, contestațiilor,
etc.;
II. Îmi asum obligația ca, în cazul în care vreuna din datele mele personale puse la dispoziția
UNPIR și menționate la pct. I lit. a) – g) vor suferi modificări, în cel mult 48 ore voi comunica
la UNPIR aceste modificări în vederea actualizării dosarului meu de participare la examen.
III. Înțeleg și sunt de acord că datele de mai sus puse la dispoziția UNPIR de către mine, sunt
prelucrate de Uniune în vederea realizării susținerii examenului includerii pe Lista
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administratorilor procedurii și lichidatorilor, ulterior, în cazul promovării acestuia, pentru
înscrierea în evidențele Uniunii. Aceste date sunt colectate în baza OUG nr. 86/2006 și a
Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.
IV. Datele cu caracter personal, sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară
atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta notă de informare și ulterior,
potrivit obligațiilor legale ce țin de arhivarea documentelor.
V. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise vreunei terțe părți, cu excepția cazurilor în
care această transmitere survine pe fondul unei obligații legale către instituții de control ale
statului abilitate să obțină datele conform legii, precum și în baza unui acord de
confidențialitate către persoana desemnată cu scanarea grilelor, corectarea acestora și
procesarea rezultatelor.
VI. Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de
către Regulamentul General privind Protecția Datelor:
• Dreptul de acces;
• Dreptul de rectificare;
• Dreptul la ștergere, după perioada îndeplinirii scopului atins prin colectare;
• Dreptul la portabilitate;
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice informații suplimentare privind
prelucrarea datelor cu caracter personal pot contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la
adresa de e-mail: dpo@unpir.ro .
IV. Am citit și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate în conformitate cu
”Politica de confidențialitate a datelor personale a UNPIR” afișată pe site-ul www.unpir.ro la
rubrica ”Protecția datelor” (https://www.unpir.ro/politica-de-confidentialitate).

Numele și prenumele
_______________________

Data

Semnătura

_______________________

_____________________
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