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In atentia,  
Membrilor filialei UNPIR Bucuresti 
 

 Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) Filiala 
Bucuresti organizeaza alaturi de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din 
Romania (UNPIR) Filiala Constanta si Institutul National de Pregatire a Practicienilor in 
Insolventa (INPPI), „Seminarul de pregatire profesionala” in perioada 10-11 septembrie 
2021, eveniment in cadrul caruia vor fi puse in discutie subiecte relevante din domeniul 
insolvenței 

Seminarul va avea loc în perioada 10-11 septembrie 2021, în Constanta, Hotel 
CONTINENTAL FORUM (fostIBIS), sala Ovidiu. 

Taxa de participare la seminar se suporta de catre U.N.P.I.R  FILIALA BUCURESTI.  
In cadrul evenimentului, se va organiza si cina festiva in data de 10.09.2021, la care puteti 
participa, alaturi de insotitori. In situatia in care se opteaza pentru camera dubla costurile 
aferente insotitorului sunt incluse in pretul camerei duble.  

Locurile disponibile vor putea fi limitate in functie de conditile ce vor fi impuse de 
gazda evenimentului prin raportare la masurile de siguranta impuse de evolutia pandemiei 
COVID-19.  Vă rugam să verificați înainte de înscriere dacă sunt locuri disponibile la tel. 021-
3143395, 021-3143397 sau pe e-mail bucuresti@unpir.ro , office@unpirbucuresti.ro .  

Inscrierile se realizeaza pana in data limita de 07.09.2021. Participantilor li se 
elibereaza un certificat INPPI cu recunoasterea a 10 puncte de pregatire profesionala 
continua.  

Programul orar detaliat, indicand tematicile puse in discutie vor fi transmise in 
termen util. 

 
Având în vedere evoluția imprevizibilă a situației epidemiologice din Romania tuturor 

participanților la Seminar li se va solicita la intrare cel puțin unul dintre documente enumerate mai 
jos. 

− Dovadă a faptului că se află în perioada cuprinsă între ziua 15 și ziua 180 ulterioară 
confirmării unui diagnostic de COVID-19 

− Dovadă a finalizării, cu cel puțin 10 zile înainte de eveniment, a schemei complete de 
imunizare cu vaccin împotriva COVID-19 

− Test RT-PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de începerea Seminarului. 
− Test rapid antigen efectuat cu cel mult 48 ore înainte de începerea Seminarului. 

Vă rugăm să aveți unul dintre aceste documente disponibil înainte de ora începerii 
evenimentului. Aceste măsuri se vor actualiza în funcție de prevederile legislative aplicabile în data de 
10.09.2021. 
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