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ACCESUL ÎN PROFESIA DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ 
* 

Temei legal 
Accesul în profesia de practician în insolvență este reglementat de Cap. V din Statutul aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 29 septem-
brie 2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018. 
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de 
utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvență, în condițiile stabilite de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. 

I. Accesul în profesie în baza unui examen  
Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepția persoanelor care pot solicita înscrierea în 
profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condițiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.  
Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar se organizează în mod unitar, la nivel național, de către 
Consiliul național de conducere al Uniunii. 
Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar se va desfăşura, de regulă, anual, dacă Consiliul național de 
conducere al Uniunii nu decide altfel. 
Secretariatul general al Uniunii va anunța cu cel puțin 60 de zile înainte într-un cotidian național, precum şi pe site-ul Uniunii data 
începerii sesiunii de examen şi data-limită pentru depunerea documentației de înscriere conținând cererea de înscriere şi documen-
tele care dovedesc îndeplinirea condițiilor stabilite la art. 23 din O.U.G.  
Documentația de înscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condiți ilor şi 
transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii. 
Documentația de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afişa la sediul central şi va transmite fil-
ialelor, cu cel puțin 7 zile înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidații care îndeplinesc condițiile pentru susținerea exa-
menului. 
Consiliul național de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestațiilor şi de supraveghere a desfăşurării exa-
menului. Preşedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepreşedintele Consiliului național de conducere al 
Uniunii, responsabil cu organizarea. Preşedintele comisiei de analizare a contestațiilor este, de regulă, prim-vicepreşedintele Consil-
iului național de conducere al Uniunii. 

Documentația de înscriere la examen 
Documentația de înscriere la examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar va conține: 

a) cererea de înscriere; 
b) curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate; 
c) copie legalizată de pe diploma de licență în drept sau ştiințe economice; 
d) certificatul de cazier judiciar sau declarație notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de nedemnitate; 
e) dovada experienței de cel puțin 3 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare de lungă durată; 
f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorț (unde este cazul). 

Experiența în activitatea practică economică sau juridică 
Dovada se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, adeverința pentru cei care au activat în instituții care nu au întocmit car-
nete de muncă, convenție civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverință eliberată de baroul de avocați, copii ale unor diplo-
me sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator au-
torizat, membru al Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (UNEAR) etc.]. 
Adeverința pentru persoanele care au desfăşurat activități practice economice şi juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uni-
une. 
Se consideră activitate practică economică sau juridică, după caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este 
considerată vechime în profesie, cu depunerea dovezilor corespunzătoare. 
Calculul experienței practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 
ore/zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă. Calculul experienței practice se va face şi în conform-
itate cu dispozițiile art. 69 alin. (6)-(15) din statut. 

Reguli de desfășurare a examenului 
Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă. 
Regulile de desfăşurare a examenului sunt prezentate în anexa nr. 1 la statut. 
Candidații vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul îşi retrage cererea de înscriere cu cel puțin 7 zile lu-
crătoare înainte de data desfăşurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere. Candidații care solicită re-
tragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui termen, precum şi cei care nu se prezintă la examen la data şi ora începerii des-
făşurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere. 
Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestațiilor şi ai celei de supraveghere a desfăşurării exa-
menului pot fi remunerați pentru activitatea depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul național de conducere al Uniunii. 
Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență vor solicita înscrierea în Tabloul UN-
PIR în termen de 6 luni de la data promovării examenului. 
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Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut anterior pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR. 
Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvență definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de 
exercitare a profesiei precizate la art. 8 din statut. 
Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu 
normă întreagă de 8 ore pe zi, precum şi persoanele care au fost deputați sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau eco-
nomică, fără ca acestea să depăşească jumătate din durata celor 10 ani. 
Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu 
normă întreagă de 8 ore pe zi, pe o funcție economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvență, într-o SPRL sau într-o 
IPURL cel puțin 3 ani. 
Calculul activității practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe 
zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă. 
Documentația ce trebuie depusă de persoanele prevăzute la art. 69 alin. (2) şi (3) din Statut va conține: 

a) cererea de dobândire a calității de practician în insolvență definitiv; 
b) dovada experienței de cel puțin 10 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) din O.U.G., ori 3 ani, pentru persoanele 
prevăzute la art. 33 alin. (1^1) din O.U.G., de la data obținerii diplomei de învățământ superior de lungă durată; 
c) dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare în valoare de 1.500 lei. 

Activitatea practică economică/juridică 
Activitatea practică economică se calculează după data obținerii diplomei de licență, începând cu prima zi a angajării pe o funcție 
economică, exclusiv pentru persoanele care dețin o diplomă de studii de învățământ superior în ştiințe economice. 
Activitatea practică juridică se calculează după data obținerii diplomei de licență, începând cu prima zi a angajării pe o funcție jurid-
ică, exclusiv pentru persoanele care dețin o diplomă de studii de învățământ superior în ştiințe juridice. 
Se consideră activitate practică economică exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, 
care lucrează în interiorul profesiei. 
Se consideră activitate practică economică, în condițiile legii, şi exercitarea funcțiilor de economist, administrator de societate, di-
rector general, director, şef secție producție, şef serviciu sau şef birou cu activitate economică (cost, planificare, market ing, salar-
izare, comercial), precum şi activitatea desfăşurată de salariații unor departamente economice. 
Se consideră activitate practică juridică, în condițiile legii, exercitarea profesiei de avocat, judecător, procuror, notar, executor 
judecătoresc, precum şi consilier juridic. 
Dovada exercitării unei profesii economice sau juridice se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, extras din Revisal, contract 
de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă ori adeverință eliberată de angajator pentru cei care nu au deținut sau nu 
dețin carnet de muncă. Adeverința pentru persoanele care au desfăşurat activități practice economice şi juridice va avea obligatoriu 
forma agreată de Uniune. 
Dovada exercitării profesiei de avocat se face cu adeverință eliberată de baroul de avocați. 
În situația persoanelor care au activat sau activează în instituții care nu au întocmit carnete de muncă, dovada se face prin adever-
ință. 
Adeverința pentru persoanele care au desfăşurat activități practice economice sau juridice, cu excepția persoanelor care au activat 
în instituții cu regim special, va avea obligatoriu forma agreată de Uniune. 
Activitatea practică economică sau juridică se calculează de la momentul angajării, începând cu prima zi şi până la data susținerii 
examenului de primire în profesie. 

II. Accesul în profesie pe bază de cerere  
Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu, în condițiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., 
vor depune la filiala la care sunt arondați teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie. 

Documentația de înscriere 
Documentația de înscriere în Uniune cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea ca li-
tății de practician în insolvență va conține: 

a) cererea de înscriere; 
b) curriculum vitae; 
c) copie de pe cartea/buletinul de identitate; 
d) copie legalizată de pe diploma de licență în drept; 
e) certificatul de cazier judiciar sau declarație notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de nedemnitate; 
f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverință din care să rezulte dovada exercitării funcției de judecător-sindic de cel puțin 5 ani sau 
10 ani pentru judecător, notar ori avocat; 
g) certificat de căsătorie/hotărâre de divorț (unde este cazul). 

Înscrierea în Tabloul UNPIR în una dintre secțiunile membrilor compatibili este condiționată de prezentarea dovezii eliberări i din 
funcția de magistrat sau notar în termen de cel mult 1 an de la eliberarea din funcție. 
Cererile persoanelor care solicită dobândirea calității de practician în insolvență cu scutire de examen şi stagiu vor fi analizate de 
Consiliul național de conducere. 

Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR 
Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului național de conducere al Uniunii.  



  

 
pagina 3 

Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligația de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în 
profesie. Înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă şi este efectuată de Secretariatul general numai după: 

a) completarea şi depunerea la filială a cererii de înscriere, precum şi a cererii-opțiune; 
b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 30 alin. (4) din O.U.G.; 
c) depunerea deciziei de înființare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori 
colaborator al unei societăți profesionale (contract de societate, contract de muncă, contract de prestări servicii etc.); 
d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi a cotizației pe anul în curs în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei de 
admitere; 
e) încheierea poliței de asigurare profesională la plafonul minim prevăzut în statut în cazul persoanelor compatibile. 

Persoanele care au calitatea de avocat, judecător, judecător-sindic sau notar şi care solicită primirea în profesie cu scutire de exa-
men şi de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere  în 
profesie. 
Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut mai sus pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR. 

III. Accesul în profesie pentru persoanele fizice străine  
Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvență, dacă în statul 
în care îşi au domiciliul ele au această specialitate, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autoritățile publice 
care le autorizează şi în condițiile stabilite prin convenții bilaterale, conform prevederilor art. 24 din O.U.G.  
Pentru practicienii în insolvență din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existența unor convenții bilaterale. 

Documentația de evaluare 
Documentația de evaluare pentru dobândirea calității de membru al Uniunii va conține: 

a) cererea de evaluare; 
b) curriculum vitae şi copie a paşaportului; 
c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată şi traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui; 
d) dovada studiilor superioare de cel puțin 3 ani; 
e) certificat de onorabilitate; 
f) declarația de compatibilitate; 
g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an; 
h) declarație privind exercitarea temporară sau ocazională a activității de practician în insolvență. 

Exercitarea temporară a activității constă în desfăşurarea activității pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. 
Exercitarea ocazională reprezintă desfăşurarea activității de practician în insolvență pentru un singur debitor de la deschiderea pro-
cedurii şi până la închiderea acesteia. 
Etapele necesare dobândirii calității de membru al Uniunii şi documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în 
anexa nr. 3 la statut. 
Convențiile bilaterale încheiate de Uniune cu organismele similare din statele din care provin practicienii în insolvență, altele decât 
statele membre ale Uniunii Europene, vor conține în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. 3 la statut, precum 
şi condiții privind soluționarea unor litigii în legătură cu activitatea practicienilor în insolvență. 
Calitatea de practician definitiv se obține numai după efectuarea unei perioade de stagiu de adaptare de un an. Stagiul de adaptare 
se va efectua sub supravegherea unui coordonator de stagiu. 
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