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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)___________________________________________________
__________, notar public în cadrul Camerei Notarilor Publici________________ 
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 susținerea examenului organizat în vederea includerii în Lista 
administratorilor procedurii și lichidatorilor, sesiunea mai 2018, organizat de Institutul 
Notarial Român, 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 notar public de la data de 

___________________, astfel că la data de 25 aprilie 2018 (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 luat cunoștință de curricula pentru examen. 
c)  am luat cunoștință 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; 

d) am luat cunoștință că accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de 
identitate. 
 

Anexez prezentei următoarele documente: 

a) Cazier judiciar (se poate depune până cel târziu la data de 4 mai 2018); 
b) Dovada achitării taxei de examen în contul INR, 

(RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal 
INR:26781193) în cuantum de 500 lei; 
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c) Dovada îndeplinirii condiției de vechime în conformitate cu dispozițiile art. 12 
alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 151/2015 – copie (numai pentru situația în 
care persoana nu îndeplinește condiția de vechime de 5 ani în funcția de notar 
public, fiind necesar să cumuleze această vechime cu vechimea obținută în 
celelalte profesii indicate de lege, respectiv profesia de practician în insolvență, 
de executor judecătoresc sau de avocat). 
 
 

 
 
 
 

                   Data ______________                   Semnătura 
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