Consiliul naţional de conducere (CNC) al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România, în baza competenţelor legale conferite de OUG nr.86/2006 privind organizarea
activității practicienilor în insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, emite
Decizia nr. 12/2019
din 13.12.2019
Preambul: Sunt conectaţi on-line membrii Consiliului naţional de conducere cu excepţia
doamnelor Daniela Zăpodeanu, Carmen Popa şi a domnului Ignație Todor-Soo.
I. Informări
I.1. Referitor la nota de informare asupra stadiului de desfăşurare a proceselor aflate pe rol în
care Uniunea este parte, membrii consiliului au luat act de aceasta.
I.2. Monitorizarea punerii în aplicare a deciziei anterioare:
- CNC a luat notă de procesul-verbal al Adunării generale a membrilor Filialei UNPIR
Mehedinţi în care au fost aleşi membrii consiliului de conducere al filialei, precum şi cei ai
comisiei de cenzori;
- Consiliul naţional a fost informat asupra finalizării acțiunii privind dotarea secretariatelor
filialelor UNPIR;
- CNC a fost informat asupra rezultatelor întâlnirii de lucru a membrilor Instanţei superioare
de disciplină cu membrii Instanţelor locale;
- Urmare analizării notei privind pregătirea profesională pentru insolvenţa persoanei fizice,
CNC a decis că practicienii în insolvenţă înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi
lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice au obligaţia parcurgerii orelor
de pregătire specifice, acestea fiind asimilate cu orele de pregătire profesională continuă
prevăzute de art.78 din Statut (r6);
- CNC a aprobat Manualul de Identitate Vizuală UNPIR (anexa nr.2 la decizia CNC
nr.11/2019). Aplicarea prevederilor acestuia devine obligatorie pentru Secretariatul general şi
pentru secretariatele filialelor Uniunii începând cu 1 ianuarie 2020.
Participări la diverse evenimente:
La Conferința Regională de Insolvență Iași, organizată în 29.11.2019, au participat următorii
membri ai CNC: doamnele Mariana Bălescu, Magdalena Alexandru și domnul Stan
Tîrnoveanu.
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La Conferința Regională de Insolvență Brașov, organizată în perioada 06-08.12.2019, au
participat următorii membri ai CNC: doamnele Viorica Munteanu, Mariana Bălescu,
Magdalena Alexandru, Oana Velican și domnii: Stan Tîrnoveanu, Vasile Urs, Emil Gros și
Todor Soo-Ignație.
De asemenea, domnul preşedinte Niculae Bălan și domnul prim-vicepreşedinte Stan
Tîrnoveanu au participat la Balul Profesiei Contabile, organizat în data de 10 decembrie 2019.

I.3. Consiliul naţional a luat cunoştinţă de faptul că, în luna noiembrie, la Fondul de
lichidare, s-au înregistrat următoarele:
Situaţia nr.1 – Distribuirea lunară din fondul de lichidare aferentă lunii anterioare;
Situaţia nr.2 – Încasări, plăţi şi sold la sfârşitul lunii anterioare;
Situaţia nr.3 – Situaţii cumulate;
Situaţia nr.4 – Situaţii detaliate, pe filiale, privind alimentarea şi plăţile aferente.
•
•

•
•

3.620 mii lei - încasări lunare, din sursa 2%, colectate la nivelul filialelor;
3.513 mii lei – suma distribuită către filialele UNPIR, pentru acoperirea necesarului
privind achitarea onorariilor, a cheltuielilor de procedură şi a cheltuielilor pentru
administrarea Fondului de lichidare;
107 mii lei - excedent lună curentă;
47.307 mii lei - excedent cumulat.

(*) cu excepţia sumei de 6.539,05 lei, din situaţia Filialei Ialomiţa (reprezentând avans preluare și eliminare
deșeuri, taxă manipulare deșeuri), care nu a fost cuprinsă în tabel. SG va solicita documente justificative
conform procedurii de decontare din fond.

Alimentarea Fondului de lichidare şi distribuirile către filialele UNPIR se fac respectând
cadrul legal al procedurii de administrare.
Situaţia nr.1 se constituie în Anexa nr.1 la prezenta.

II. Hotărâri
II.1. Documente ale comisiilor de specialitate
II.1.1. Comisia pentru probleme de comunicare
II.1.2.1. Repere de comunicare pentru perioada de analiză 1 noiembrie 2019 – 1 decembrie
2019
Termenul ”INSOLVENȚĂ” menționat în 1.621 articole de presă
Sentimentul articolelor respective: 43% negativ, 44% neutru, 13% pozitiv (57% non-negativ)
Sentimentul non-negativ a scăzut ușor, de la 60% la 57%, pe fondul știrilor despre dosarele
Complexul Energetic Hunedoara și RADET.
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Agenți de influență pe termenul ”insolvență”: Ziarul Profit, Ziare.com, Știri pe Surse,
Profit.ro, Ziarul Financiar, Bursa.
Publicul este din București (41%) și are majoritar (74%) vârsta între 35-39 de ani. Următoarele
regiuni ca reprezentare, în publicul termenului ”insolvență”, sunt Transilvania (19%) și
Moldova (10%).
Termenul ”UNPIR” menționat în 19 articole de presă
Sentimentul articolelor respective: 24% negativ, 68% neutru, 9% pozitiv (77% non-negativ)
Sentimentul non-negativ a revenit la 77% în perioada analizată, pe fondul evenimentelor la organizate
de UNPIR și CITR.
Agenți de influență pe imaginea UNPIR: Portal SM, Universul Juridic, site-ul UNPIR, ImpactEst.ro.
Publicul este 40% din Maramureș și 40% din București, urmat de 20% Moldova.

II.1.2. Comisia pentru probleme organizatorice
II.1.2.1. CNC ia notă de adresa formulată de Filiala UNPIR Sălaj cu privire la o sentinţă civilă
prin care a fost stabilită plata, din fondul de lichidare, a unei sume pentru preluarea,
depozitarea şi conservarea unui fond arhivistic. Aceasta a fost transmisă membrilor comisiei
pentru emiterea unui punct de vedere până la proxima ședință de consiliu.

II.1.3. Comisia juridică şi de lege ferenda
II.1.3.1. Comisia este mandatată ca, în baza opiniei legale emise de SCA Filip & Asociații, cu
privire la analiza incidenței Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului asupra UNPIR, să întocmească o recomandare ce va fi
comunicată filialelor UNPIR și formelor de exercitare a profesiei de practician în insolvență.

II.2. Actualizări ale Tabloului de evidenţă şi ale Registrului Formelor de Organizare
II.2.1. Consiliul naţional decide aprobarea listei practicienilor, care au formulat cereri de
trecere în Secţiunea a I – a - Persoane fizice române a Tabloului Uniunii, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1.

Găişteanu Andreea

Număr
matricol
nou
1D3928

Practician
definitiv/
stagiar
P.definitiv

Forma de exercitare a profesiei

Subsecţiunea 1D a T.U. – practician în
insolvenţă angajat în cadrul A&A
Consultant SPRL
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2.

Paulopol-Necula Dan

1B2558

P.definitiv

Subsecţiunea 1B a T.U. – practician în
insolvenţă titular în cadrul CII PaulopolNecula Dan

II.2.2. Consiliul naţional decide aprobarea listei practicienilor, care au formulat cereri de
trecere în Secţiunea a V – a - Persoane incompatibile a Tabloului Uniunii, după cum urmează:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Număr
matricol
nou

Practician
definitiv/
stagiar

Motivul cererii

54536

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea practicianului

52637

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea practicianului

Filiala Bihor
1.

Jeflea Avram

Filiala Brașov
2.

Frățilă Patricia Alexandra

Filiala Bucureşti
3.

Derscanu Adina-Elena

53663

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea practicianului

4.

Dodu Oana-Andreea

54177

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea practicianului

5.

Ilie Aurora Alina

53785

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea practicianului

54910

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea practicianului

53172

P.definitiv

Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la cererea practicianului

Filiala Cluj
6.

Gabor-Stoica Oana (fosta
Gherman)

Filiala Iaşi
7.

Dobri Florin

II.2.3. Consiliul naţional ia notă de cererile depuse şi decide radierea din Tabloul UNPIR şi
din Registrul Formelor de Organizare a următorilor practicieni în insolvență/forme de
organizare:
Nr.

Nume, prenume, forma de organizare

1. Cabinet individual de insolvenţă Jeflea Avram1

Filiala
Bihor
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2. Cabinet individual de insolvență Frățilă Patricia Alexandra1

Brașov

3. Cabinet individual de insolvenţă Derscanu Adina-Elena1

Bucureşti

4. Robitu Elena2

Bucureşti

5. Capital Insol Filiala Constanţa SPRL3

Constanţa

6. Rodafis IPURL1

Iaşi

Radierea formei de organizare conform art.13 alin.(9) din Statut (r6) - prin trecerea membrilor în
secţiunea incompatibili
1

Radierea se dispune în baza Deciziei ILD Bucureşti nr. 22/23.10.2019 prin care practicianul în
insolvenţă Robitu Elena a fost exclus din profesie.
Întrucât dna Robitu Elena este unic asociat în cadrul Robitu, Rădulescu, Sandi Insolvency SPRL,
forma de organizare nu mai îndeplinește cerințele art. 4 şi 7 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea
practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările
ulterioare. În temeiul dispozițiilor art. 95 lit. b) din Statutul privind organizarea și exercitarea
profesiei de practician în insolvență (r6) se va pune în vedere formei de organizare Robitu, Rădulescu,
Sandi Insolvency SPRL, prin asociat coordonator Robitu Elena, ca în termen de 30 de zile de la
primirea adresei de radiere din Tabloul UNPIR, să intre în legalitate, sub sancțiunea dizolvării
acesteia.
În măsura în care în termenul indicat nu se vor lua măsurile necesare intrării în legalitate/sau
asociatul coordonator nu va desemna un lichidator, se va dispune, în temeiul art. 97 alin. (1) lit. b) din
Statut, emiterea unei adrese către Filiala UNPIR Bucureşti în vederea desemnării unui lichidator al
formei de organizare.
Este mandatat Secretariatul general al UNPIR să procedeze la punerea în aplicare a măsurilor dispuse
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de CNC.
Radiere în condiţiile prevăzute de art.95 şi art.96 din Statut (r6) – dizolvare fără lichidare
Notă:
3

Potrivit art.101 alin.(2) din Statut (r6), cu modificările şi completările ulterioare, radierea din Registrul
formelor de organizare nu duce automat la radierea cabinetului individual, IPURL sau SPRL de la organele
fiscale, reprezentanţii formelor de organizare având obligaţia de a realiza demersurile în vederea radierii acestora
din evidenţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Totodată, în ipoteza în care formele de organizare
radiate deţin în portofoliu dosare de insolvenţă, acestea urmează să fie transferate la cererea oricărei persoane
interesate către alte forme de organizare, în condiţiile legii.

II.2.4. Consiliul naţional de conducere, analizând cererile de primire în profesie, fără examen
şi cu scutire de stagiu, în condiţiile art. 30. - (2) din OUG nr. 86/2006, aprobă înscrierea în
Tabloul UNPIR, începând cu data prezentei, înscriere condiţionată de completarea cereriiopţiune, depunerea jurământului, achitarea taxei de înscriere în Tablou şi a cotizaţiei, precum
şi de prezentarea asigurării profesionale, pentru următorii solicitanţi:
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Nr.

Nume şi prenume

Dosar depus la UNPIR Profesie/vechime
Filiala

1. Alexandrescu Stela-Gabriela

Timiş

Avocat/10 ani şi 10 luni

2. Delimart Alexei

Bucureşti

Avocat/14 ani şi 8 luni

3. Pruteanu Lică*

Botoșani

Judecător-sindic/16 ani

*a fost eliberat din funcţia de judecător la Tribunalul Botoșani, la data de 03.12.2018, prin Decretul
nr.1.155 publicat în Monitorul Oficial nr.1033/05.12.2018 (cererea este depusă în termenul de un an
prevăzut de articolul sus-menţionat).

II.2.5. Consiliul naţional de conducere aprobă înregistrarea în Registrul formelor de
organizare şi dispune înscrierea în secţiunile corespunzătoare ale Tabloului de evidenţă
UNPIR a următoarelor societăţi profesionale şi cabinete individuale:
Nr.

Tipul

SOCIETĂŢI

soc.

PROFESIONALE

Lista asociaţilor definitivi

Asociat coordonator
compatibil

Sediu
1. SPRL

EUROSMART FILIALA
ARAD SPRL
Arad

2. SPRL

TRUST INSOLVENCY
FILIALA CLUJ SPRL
Cluj-Napoca

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Aport social subscris, în
numerar este în valoare de
3500 lei (divizat în 35 părţi
sociale a câte 100 lei fiecare)
deţinut de:
Eurosmart SPRL – 100%
Aport social subscris, în
numerar este în valoare de
3500 lei (divizat în 35 părţi
sociale a câte 100 lei fiecare)
deţinut de:
Trust Insolvency SPRL – 100%

CABINETE INDIVIDIUALE

Sediu/contact

Cabinet individual de insolvenţă
Buzoianu Mihaela Laura
Cabinet individual de insolvenţă
Burnei David
Cabinet individual de insolvenţă
Mureşan Alexandra
Cabinet individual de insolvenţă
Paulopol-Necula Dan
Cabinet individual de insolvenţă
Popa Alexandru

Galaţi

Cazan Oana Mihaela

Goronescu Radu
Ştefan

Năvodari
Cluj-Napoca
Bucureşti
Bucureşti
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III. Materiale introduse pe Ordinea de zi după data limită de primire a documentelor
pentru şedinţa CNC
Nu au fost înregistrate materiale pentru această rubrică.

IV. CNC a trecut în revistă materialele aflate pe agenda de lucru în cadrul comisiilor de
specialitate.
V. Diverse
Nu au fost materiale de analizat și discutat la această rubrică.

CNC decide ca următoarea şedinţă să aibă loc în data de 31 ianuarie, începând cu ora
17.00, la Hotel Capital Plaza.
CNC mandatează Secretariatul general să aducă la cunoştinţa părţilor interesate
prezenta decizie.

Preşedinte
Niculae Bălan
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Anexa nr.1 la Decizia CNC nr.12/2019

Unlunea Natlonall a Practlclenllor in lnsolventl din Romania
Str. Vulturllor,Nr. 23, EtaJ 4,Sector 3,Bucure�tl.
Tel/Fax: 021·3162484,offlce@unplr.ro,www.unplr.ro
CIF 12503014, BCR Sucursala Unlrea cont lel: RO30RNCB0082044177850001
FOND LICHIDARE
Situatia nr. 1 / Distribuire lunara aferenta lunii NOIEMBRIE 2019
NR CRT

FILIALA

COTA 2% VIRATA
suma virata pana pe 5 a lunii

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

ALBA
ARAD
ARGES
BACAU
BIHOR
BISTRITA
BOTOSANI
BRAILA
BRASOV
BUCURESTI
BUZAU
CARAS-SEVERIN
CLUJ
CONSTANTA
DAMBOVITA
DOU
GALATI
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA*

43,288.95
8,741.52
10,348.15
100,830.81
29,994.48
63,389.83
15,212.90
215,000.00
369,659.43
892,000.00
25,120.91
41,265.75
183,288.73
160,773.05
2,378.31
11,365.36
7,648.58
63,495.51
24,177.82
30,980.00
5,265.86

SOLDUL DATORIILOR EXISTENTE LA SFARSITUL LUNII PRECEDENTE (de comunicat pana pe data de 10)
ONORARII

36,212.23
136,330.53
69,063.30
39,520.00
128,265.59
28,000.00
11,710.00
72,220.00
74,247.99
533,880.55
19,617.20
82,868.00
74,443.00
66,113.70
31,160.00
95,460.00
27,100.57
16,710.00
66,894.81
73,466.00
14,030.00

CHELTUIELI PROCEDURALE

677.15
6,259.68
1,780.39
1,802.53
0.00
5,933.68
304.63
15,386.00
2,188.87
669,209.71
642.50
4,272.60
2,659.05
6,864.59
3,184.07
1,952.53
6,689.77
3,283.46
3,825.67
2,819.00
2,450.48

Total de virat

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3,919.70
40,809.08
3,792.00
146,382.21
3,068.00
73,911.69
13,946.00
55,268.53
4,991.01
133,256.60
2,659.00
36,592.68
3,570.00
15,584.63
1,350.00
88,956.00
7,737.00
84,173.86
10,570.00 1,213,660.26
1,275.00
21,534.70
2,500.00
89,640.60
8,471.00
85,573.05
8,779.38
81,757.67
2,145.00
36,489.07
4,500.00
101,912.53
2,000.00
35,790.34
2,600.00
22,593.46
1,427.20
72,147.68
1,850.00
78,135.00
1,550.00
18,030.48

