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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 în 30.03.2018 
 
 

Decizia nr. 3/2018 
din 30.03.2018 

 
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. Consiliul naţional ia notă de informarea de activitate:  
 

1. Din decizia anterioară: 
 

-  Consiliul naţional a luat cunoştinţă de faptul că a fost virată în contul centralizat 
suma de 912.043 lei reprezentând sumele colectate la Fondul de solidaritate, de către 
filialele UNPIR, în conformitate cu art.132 din Statut (r4). S-a procedat la redistribuire în 
baza solicitărilor formulate de filiale; 

- CNC a luat notă de Deciziile nr.499/04.07.2017 şi 522/11.07.2017 ale Curţii 
Constituţionale. Acestea au fost transmise, prin grija SG, către filialele Uniunii; 

- CNC a aprobat Anexa nr.5 la contractul cadru de prestări servicii nr.017/01.08.2017 
prin care Universul Juridic se angajează să execute serviciile de filmare, montaj, 
transmisiune live şi  înregistrare a seminariilor on-line organizate de INPPI, precum şi a 
serviciilor de întreţinere a site-ului www.inppi.ro şi a adreselor de e-mail cu formatul 
nume.prenume@inppi.ro; 

-  CNC a fost informat asupra locaţiilor stagiilor de pregătire comune INM-INPPI, 
stabilite pentru anul în curs; 

- Consiliul naţional a aprobat Procedura pentru exercitarea votului prin 
corespondenţă electronică de către membrii Adunării Reprezentanţilor Permanenţi 
U.N.P.I.R., în vederea aprobării situaţiilor financiare ale UNPIR și INPPI pentru anul 2017, 
descărcarea de gestiune a organelor de conducere şi proiectul de buget de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2018; 

- CNC a aprobat Procedura administrativă referitoare la înscrierea definitivă a 
practicienilor în insolvență pe Lista administratorilor procedurii privind insolvența 
persoanelor fizice.  

http://www.inppi.ro/
mailto:nume.prenume@inppi.ro
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2. Alte măsuri întreprinse la nivelul SG 
- Având în vedere aprobarea procedurii administrative referitoare la înscrierea 

definitivă a practicienilor în insolvență pe Lista administratorilor procedurii privind 
insolvența persoanelor fizice, SG a solicitat filialelor să comunice lista cu persoanele care 
au o vechime mai mare de 5 ani, conform art. 12 alin. (4) din Legea 151/2015, până la data 
de 23.03.2018. Lista a fost întocmită de SG (a se vedea punctul I.7. aflat pe Ordinea de zi). 

 
3. La data de 14 martie 2018, domnul preşedinte Niculae Bălan a participat la 

Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), care a avut loc la 
sediul ANEVAR. Din comunicatul de presă, rezultă că în cadrul acesteia a fost desemnată 
noua conducere, pentru un mandat de 2 ani. De asemenea, a fost analizată activitatea 
desfășurată de asociație în anul 2017 și a fost aprobat Programul de activitate pentru anul 
2018.  

 
I.3. Consiliul naţional ia cunoştinţă de faptul că a fost virată, în conformitate cu art.132 din 
Statut (r4), în contul centralizat suma de 5.241 mii lei, reprezentând încasări din sursa 2%, 
aferente lunii februarie.  

Centralizând solicitările filialelor UNPIR privind necesarul pentru achitarea 
onorariilor, a cheltuielilor de procedură şi a cheltuielilor pentru administrarea Fondului de 
lichidare a reieşit suma de 3.867 mii lei, care a fost virată în conturile filialelor, deschise la 
Libra Internet Bank, conform Anexei nr.1. la prezenta decizie. 

Datorită înregistrării, la unele filiale, a unor valori ce exced parametrii medii 
înregistraţi, Consiliul naţional a solicitat conducerilor filialelor transmiterea unor 
lămuriri/corecţii. 

De asemenea, CNC decide rediscutarea sumelor ce pot fi plătite din Fondul de 
lichidare pentru cheltuielile administrative înregistrate la nivelul filialelor Uniunii, în 
urma realizării unei simulări, după operarea corecţiilor solicitate. 

 
I.4. Consiliul naţional ia notă de informarea privind întâlnirea grupului de lucru care are 
obiectiv elaborarea standardelor de evaluare pentru procedura insolvenței. Informarea a 
fost realizată de dl Florin Bălescu, membru în Consiliul ştiinţific al I.N.P.P.I. 

  În esenţă, în cadrul grupului de lucru, ANEVAR a propus ca elaborarea 
standardului de evaluare să fie realizată etapizat în sensul că în prima fază să fie elaborat 
un îndrumar privind evaluarea în cadrul procedurilor de prevenire a insolvenţei și de 
insolvenţă, apoi un ghid şi ulterior standardul privind evaluarea.  

  În prima fază va fi elaborat  îndrumarul privind evaluarea în cadrul procedurilor de 
prevenire a insolvenţei și de insolvenţă care va fi finalizat într-un termen de maximum 6 
luni. 

Conform propunerii formulate, rolul acestui îndrumar este să prezinte un mod 
unitar de abordare în cadrul evaluării pentru insolvenţă, să realizeze detalierea rolului si 
responsabilităților evaluatorului. Unii termeni prevăzuți de legislația specifică (Legea 
nr.85/2014 - Noul Cod al Insolvenţei etc.) au o înțelegere diferită între evaluatori, 



3 
 
 
 

practicieni în insolvenţă şi creditori, de aceea se impune ca profesia de evaluare să clarifice 
aspectele specifice care  pot da naștere, sau au dat naștere, la interpretări diferite. 

 
I.5. Domnul Ignaţie Todor-Soo a pezentat o informare privind programul şi bugetul 
evenimentelor prilejuite de „Ziua Practicianului”, eveniment ce va avea loc, după cum s-a 
stabilit, în perioada 10-12 mai, la Sovata, în această perioadă fiind convocată şi o Adunare 
a Reprezentanţilor Permanenţi. 

 
I.6. CNC ia act de informarea privind avizarea de către Comisia centrală de insolvență a 
„Curriculei comune şi a metodologiei unitare pentru desfăşurarea cursurilor şi a 
examenului pentru includerea pe Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru 
procedura insolvenţei persoanelor fizice”.  
CNC, analizând forma Metodologiei avizate, mandatează Comisia pentru probleme 
organizatorice în vederea redactării unei proceduri prin care să se reglementeze: 

- tipurile de registre pe care trebuie să le folosească practicianul în insolvenţă în 
derularea procedurilor insolvenţei persoanei fizice; 

- un ghid de arhivare preliminară a documentelor de către practicienii în insolvenţă. 
 
Totodată, CNC ia act de transmiterea către ANPC a tabelului cu practicienii în insolvență 
ce s-au înscris pe Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura 
insolvenţei persoanelor fizice (Anexa nr. 2 la prezenta decizie). Lista se regăseşte şi pe site-
ul www.unpir.ro. 
CNC, analizând solicitarea Comisiei centrale de insolvență de a nominaliza un 
reprezentant din partea UNPIR care să facă parte din grupul de lucru  pentru modificarea 
şi/sau completarea Legii nr. 151/2015 şi a Normelor de aplicare, decide desemnarea dnei 
conf. univ.  Carmen Pălăcean. Este mandatat Biroul executiv al UNPIR pentru stabilirea 
reperelor colaborării.  
 
II. Hotărâri  
 
II.1. Documente ale comisiilor de specialitate 
 
II.1.1. Comisia juridică şi de lege ferenda 
 
II.1.1.1. Consiliul național de conducere, procedând la analizarea plângerii prealabile 
formulate de Frățilă Ioan Florin împotriva Deciziei CNC nr. 12 din 09.07.2017, decide: 
 
Art. 1. Respinge plângerea prealabilă formulată de Frățilă Ioan Florin, cu domiciliul ales în  
București, str. Timișoara nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 3, ap. 122, sector 6, împotriva Deciziei CNC 
nr. 12 din 09.07.2017, ca nefondată. 
Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, în termen de 30 zile de la comunicare. 
Hotărârea nu constituie parte a prezentei decizii, fiind redactată pe cale separată. 
 
II.1.1.2. Consiliul național de conducere procedând la analizarea adresei formulate de 
Andrișan Adrian, referitoare la comunicarea unui punct de vedere, în sensul dacă un 
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practician în insolvență are calitatea de funcționar public sau funcționar public asimilat, 
decide următoarele:  

Consiliul naţional de conducere nu are competenţa de a emite decizii de 
interpretare a actelor normative cu forţă de lege, competenţele acestuia de rezultând din 
capacitatea de auto reglementare prevăzuta de art. 48, de interpretarea reglementarilor 
emise conform art. 50 lit. d), respectiv cele prevăzute la art.58 din OUG nr.86/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, completate de cele prevăzute la art. 36 din Statutul 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r4). 

În măsura în care între reglementările interne, secundare și cele legale pot să apară 
eventuale aparente interpretări diferite, vor prevala interpretările prevederilor legale. 

Se va dispune comunicarea către petent practica judiciară pentru a o avea în vedere, 
cu titlu de exemplu, respectiv Decizia nr. 50/A din 16 februarie, dispusă în dosar nr. 
6857/2/2015, pronunțată de ÎCCJ, Secția Penală. 

II.1.1.3. Consiliul național de conducere procedând la: 
- analizarea solicitării formulate de Apostu Ionuț Cosmin prin care cere să nu fie declarat 
nedemn pentru exercitarea  profesiei de practician în insolvență, generată de faptul că prin 
Decizia penală nr. 739/32/2015*, pronunțată de ICCJ a fost condamnat penal, fără a se 
dispune și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei (pedeapsa dispusă 
de instanța de fond). 
- analizarea informării transmise de Curtea de Apel Bacău din data de 14.11.2017, cu 
privire la pronunțarea Deciziei penale nr. 739/32/2015*, cu referire la practicianul în  
insolvență Apostu Ionuț Cosmin, decide:  
În situația practicianului în insolvență Apostu Ionuț Cosmin nu sunt incidente dispozițiile 
art. 25 din OUG nr. 86/2006 privind survenirea stării de nedemnitate.  
Motivele avute în vedere de CNC nu constituie parte a prezentei decizii, fiind redactate pe 
cale separată. 
 
II.1.1.4. Consiliul național de conducere procedând la analizarea contestaţiei formulate de 
Dumitriu Gheorghe împotriva Deciziei nr. 40 din 24.11.2017, pronunţată de Instanţa 
superioară de disciplină, în dosarul nr. 40/2017, în contradictoriu cu Mariana Bălescu, 
decide: 
 
Art. 1. Respinge contestaţia formulată de Dumitriu Gheorghe, cu domiciliul în localitatea 
Pantelimon, str. Magnoliei nr. 11, jud. Ilfov, împotriva Deciziei nr. 40 din 24.11.2017, 
pronunţată de Instanţa superioară de disciplină în dosarul nr. 40/2017, în contradictoriu cu 
Mariana Bălescu, ca neîntemeiată. 
Art. 2. Menţine Decizia nr. 40 din 24.11.2017, pronunţată de Instanța superioară de 
disciplină, în dosarul disciplinar nr. 40/2017, ca fiind temeinică şi legală. 
Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare. 
Decizia disciplinară nu constituie parte a prezentei decizii, fiind redactată pe cale separată. 
 
II.1.1.5. Consiliul național de conducere procedând la analizarea sesizării formulate de 
Lefter Cristinel și Gheorghiu Marta privind survenirea stării de nedemnitate în cazul 
practicianului în insolvență Păcuraru Gina, decide: 
 
Art. 1. Admite excepția litispendenței și autorității de lucru judecat invocată de CNC. 
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Art. 2. Respinge sesizarea formulată de Lefter Cristinel și Gheorghiu Marta, cu domiciliul 
ales pentru comunicare în Iași, str. Costache Negri, nr. 43, bl. T1, tronson 1, et. 1, ap. 3, jud. 
Iași, privind survenirea  stării de nedemnitate în cazul practicianului în insolvență 
Păcuraru Gina, întrucât există autoritate de lucru judecat. 
Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare. 
Soluția motivată nu constituie parte a prezentei decizii, fiind redactată pe cale separată. 
 
II.1.1.6. Referitor la sesizarea formulată de domnul Potîrcă Constantin Ninel cu privire la 
survenirea stării de nedemnitate a practicianului în insolvenţă Catrinoiu Matei, CNC 
decide desemnarea unui raportor în persoana dlui Pop Nelu Radu. 
Este mandatat Secretariatul general al UNPIR să procedeze la declanșarea etapelor 
administrative privind convocarea, solicitarea depunerii documentației aferente, precum 
și comunicarea actelor între părți. 
 
Consiliul național de conducere va analiza posibilitatea promovării unei acțiuni în justiție 
ce va avea ca obiect anularea Ordinului ANAF nr. 2442/2016. În acest sens, se va emite o 
circulară prin care se va solicita filialelor UNPIR să comunice dacă la nivelul membrilor 
arondați au existat asemenea acțiuni promovate și care au fost soluțiile pronunțate. 
 
II.1.2. Comisia economică 
 

Consiliul naţional avizează situaţiile financiare ale UNPIR pentru anul 2017 şi 
proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, ce vor fi supuse aprobării 
ARP prin procedura de vot prin corespondenţă. Au fost aduse două amendamente la 
proiectul de BVC estimat pentru anul 2018 şi anume:  

- La Cap.B.Cheltuieli, poz.I.1.Congres – se majorează de la 350 la 400 mii lei; 
- La Cap.B.Cheltuieli, poz.VIII Finanţări filiale – se majorează de la 250 la 350 mii 

lei. 
 

Proiectul de buget se regăseşte în Anexa nr.3 la prezenta decizie. 
 
II.1.3. Comisia pentru probleme organizatorice 
 
II.1.3.1. Consiliul naţional aprobă, pentru sesiunea de examene iunie 2018, următoarele: 

I. Pentru examenul de acces în profesie, programat pentru data de 22 iunie: 
A. Înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor (comisia pentru pregătirea subiectelor, 

comisia de verificare a documentaţiei privind înscrierea la examen, comisia 
de analizare a contestaţiilor împotriva soluţiei de respingere a participării la 
examen, comisia pentru supravegherea desfăşurării examenului şi cea de 
analizare a contestaţiilor); 

B. Etapele administrative, număr de întrebări, timp acordat, modalitatea de 
elaborare, transmitere și afișare a subiectelor; 

C. Calendarul privind desfășurarea examenului de acces în profesia de 
practician în insolvență – sesiunea 22 iunie 2018; 

D. Detalii privind desfăşurarea examenului; 
E. Alte detalii necesare unei bune organizări a examenului, respectiv:  
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a) Anunțul privind organizarea examenului; 
b) Cererea privind înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de 

practician în insolvență;  
c) Formular privind răspunsurile date de candidat; 
d) Model răspuns contestaţie. 

Toate elementele prevăzute la prezentul punct se regăsesc la Anexa nr. 4, lit. A-E, la 
prezenta decizie. 
 CNC decide stabilirea, pentru următoarea sesiune de examene o nouă procedură, 
pentru eliminarea contestaţiilor. 
 
II. Pentru examenul privind includerea pe Lista administratorilor procedurii și 
lichidatorilor pentru insolvența persoanei fizice, programat în data de 23 iunie 2018: 

A. Înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor (comisia pentru verificarea îndeplinirii 
condiţiilor de înscriere la examen; comisia pentru pregătirea, organizarea şi 
supravegherea examenului; comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea 
lucrărilor de examen; comisia pentru soluţionarea contestaţiilor. 

B. Etapele administrative, număr de întrebări, timp acordat, modalitatea de 
elaborare, transmitere și afișare a subiectelor; 

C. Calendarul privind includerea pe lista administratorilor procedurii și 
lichidatorilor pentru insolvența persoanelor fizice – sesiunea 23 iunie 2018; 

D. Detalii privind desfăşurarea examenului; 
E. Alte detalii necesare unei bune organizări a examenului, respectiv:  

a) Anunțul privind organizarea examenului; 
b) Cererea privind înscrierea la examen;  
c) Formular privind răspunsurile date de candidat; 

Toate elementele prevăzute la prezentul punct se regăsesc la Anexa nr. 5, lit. A-E, la 
prezenta decizie. 
 
II.1.3.2. Consiliul naţional aprobă anunţul privind convocarea congresului anual ( vezi 
Anexa nr. 6 la prezenta) precum şi programul manifestărilor din data de 25.05.2018: 

 
9.30 – şedinţă de consiliu naţional; 
14.00 – deschiderea lucrărilor congresului; 
16.00-16.30 – pauză de cafea; 
18.00 – închiderea lucrărilor congresului; 
20.00 – masă festivă. 
 
CNC decide suportarea, din bugetul Uniunii, a unei nopţi de cazare (25 spre 26 mai) 

pentru delegaţii la congres, precum şi contravaloarea cinei festive din seara zilei de 25 mai. 
De asemenea, CNC decide suportarea contravalorii unei nopţi suplimentare de cazare 

(noaptea de 24 spre 25 mai) pentru delegaţii ce se deplasează, până la locaţia de desfăşurare, 
pe o distanţă mai mare de 600 km (respectiv cei din filialele Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Caraş-Severin, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş). 

CNC avizează contractele încheiate, până în prezent, cu furnizorii de servicii pentru 
organizarea congresului, după cum urmează: 
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1. Gamaro Construct SRL (pentru Hotel Nyota) în valoare de 9400 euro (avans 
achitat de 3760 euro, echivalent lei); 

2. Holiday Beach SRL (pentru Hotel Opera) în valoare de 14.080 euro (avans achitat 
de 5.600 euro, echivalent lei). 

Precizez faptul că mai sunt necesare cca 200 de camere, negocierile purtate de dna 
vicepreşedinte Anca Sîrbu fiind în curs. 

De asemenea, a fost semnat un contract pentru asigurarea locaţiei de desfăşurare – 
Fratelli Beach & Club – în valoare de 26.782 euro (pentru cină- 350 de persoane) şi a fost 
achitat un avans de 13.391 euro, echivalent lei. 
 
II.1.3.3. Analizând materialul întocmit de dna vicepreşedinte Anca Cristina Sîrbu privind 
split-ul de TVA, CNC decide transmiterea acestuia, către filialele UNPIR, sub forma unui 
ghid orientativ. 
 
II.1.4. Comisia pentru probleme de comunicare 
 
II.1.4.1. Consiliul național decide re-organizarea licitației pentru servicii de realizare a 
unui portal de date statistice. Furnizorul Digital Data Services, singurul ofertant din 
licitația anterioară, va fi contactat și întrebat dacă intenționează să își mențină oferta 
curentă.  
 
II.1.4.2. Consiliul național aprobă propunerile furnizorului IT Support Solutions SRL 
pentru upgrade-ul site-ului UNPIR, înființarea de subdomenii UNPIR și alocarea de 
adrese de mail fiecărei filiale în parte. Suma totală de 1.300 euro solicitată de furnizorul IT 
urmează să fie negociată.  
  
II.1.4.3. Consiliul național aprobă contractarea de servicii de monitorizare de la furnizorul 
ZeList, contra sumei lunare de 150 euro (plus TVA). De asemenea, consiliul național 
aprobă contractarea de abonamente la publicațiile Ziarul Financiar și Bursa, cu costuri 
anuale de 1.100 euro și, respectiv, 409 lei.  
 
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 

Număr 
matricol 
nou 

Practician 
definitiv/ 
stagiar 

Forma de exercitare a profesiei 

0 1 2 3 4 
Filiala Constanţa 
1. Minea Anamaria 1D4364 P.definitiv Subsecţiunea 1D a T.U. – practician în 

insolvenţă angajat în cadrul societăţii 
Dăscălescu & CO SPRL 

2. Spînoche Raluca 1B3347 P.definitiv Subsecţiunea 1B a T.U. – practician în 
insolvenţă titular în cadrul CII Spînoche 
Raluca 
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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 

Filiala  Arad 

1. Ropan Daniela 
Gabriela 

52577 P.definitiv Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la 
cererea practicianului 

Filiala Bucureşti 

2. Cîrlănaru Graţian 
Ioan 

53853 P.definitiv Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la 
cererea practicianului 

3. Nicolae Şerban 53254 P.definitiv Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la 
cererea practicianului 

Filiala Dâmboviţa 

4. Bârlog Iulian 52010 P.definitv Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la 
cererea practicianului 

Filiala Iaşi 

5. Tudoran Gregoriana 
Carmen 

53804 P.definitiv Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la 
cererea practicianului 

Filiala Maramureş 

6. Bobota Liuba 51437 P.definitiv Art.36 lit.d) din OUG nr.86/2006 la 
cererea practicianului 

 
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 Filiala 

1.  Capital Insol SPRL Filiala Oradea1 Bihor  
2.  Cabinet individual de insolvenţă Cîrlănaru Graţian Ioan2 Bucureşti 
3.  Enăchescu Constantin3 Bucureşti  
4.  Cabinet individual de insolvenţă Chiţibea Horia Luş4 Caraş-Severin 
5.  Chiţibea Horia Luş4 Caraş-Severin 
6.  Cabinet individual de insolvenţă Buţiu Andra Ioana5 Cluj  
7.  Cabinet individual de insolvenţă Cuţov Alina5 Constanţa  
8.  Cabinet individual de insolvenţă Guguş Liviu5 Constanţa  
9.  Cabinet individual de insolvenţă Bârlog Iulian2 Dâmboviţa 
10.  Ignat Mihai4 Dolj  
11.  Neacşu Alexandrina Paula4 Dolj  
12.  Parpală Cătălin Mihai4 Dolj  
13.  Pistriţu Dănuţ4 Gorj  
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14.  Cabinet individual de insolvenţă Văduva Constantin3 Gorj   
15.  Văduva Constantin3 Gorj  
16.  Total Expert Insolv IPURL1 Iaşi  
17.  Cabinet individual de insolvenţă Tudoran Gregoriana Carmen2 Iaşi  
18.  Buleandră Romică3 Prahova 
19.  Călinescu Horia3 Prahova  
20.  Miu Alina Elena6 Prahova  

  
1 Radiere în condiţiile prevăzute de art.95 şi art.96 din Statut (r4) – dizolvare fără lichidare 
2 Radierea formei de organizare conform  art.13 alin.9 din Statut (r4) - prin trecerea membrilor în secţiunea 
incompatibili 
3 Radierea în condiţiile art.37 lit.a din OUG nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare  - încetarea 
calităţii de practician în insolvenţă prin renunţarea la exerciţiul profesiei 
4 Radiere prin decizie disciplinară (excludere) în condiţiile prevăzute de art.44 alin.2 din OUG nr.86/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare Radiere ca urmare a schimbării formei de exercitare a profesiei  
5 Radiere ca urmare a schimbării formei de exercitare a profesiei  
6 Radiere în condiţiile  art. 37 lit b. din OUG nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare  - deces 

 _________  
Notă:  

Potrivit art.101 alin.(2) din Statut (r4), 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 cererii-opţiune, depunerea jurământului, achitarea taxei de înscriere în 
Tablou şi a cotizaţiei, precum şi de prezentarea asigurării profesionale, pentru următorii 
solicitanți: 
 
Nr. Nume şi prenume Dosar depus la 

UNPIR Filiala 
Profesie/vechime 

1.  Călinoiu Alexandru Dolj Avocat/10 ani 
2.  Călinoiu Ioana Dolj  Avocat/11 ani 
3.  Iordache Marin Florian Dolj  Avocat/11 ani 
4.  Mavrodin Ionuţ Tiberiu Constanţa Avocat/10 ani 
5.  Moiseanu Cristina Buzău Avocat/14 ani 

 
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: 
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Nr. Tipul 
soc. 

SOCIETĂŢI PROFESIONALE 
Adresa/Contact 

Asociat coordonator 
compatibil 

1.  SPRL DOBROGEA SPRL 
 
Constanţa, Bdul Tomis, nr.132, bl.LE2, mezanin, 
birou 3, jud. Constanţa 

 
Guguş Liviu 

2.  IPURL KASYA INSOLVENCY IPURL 
 
Bucureşti, str. Pictor C-tin Daniel Rosenthal, 
nr.41, ap.2, sector 1 

 
Marghescu Adrian 

3.  SPRL VISAL CONSULTING SPRL FILIALA DOLJ 
 
Com.Cârcea, Aleea Romaniţei, nr.39, jud. Dolj 

 
Ilie Mariana Mihaela 

 
 
Nr. CABINETE INDIVIDIUALE 

 
Adresa/Contact 

1.  Cabinet individual de insolvenţă    
Cega Dănuţ Nicolae 

Craiova, str. Fluturi, nr.5, jud. Dolj 
Telefon: 0722203735 

2.  Cabinet individual de insolvenţă    Olah 
Ionel 

Oradea, str.Podgoria, nr.63, jud. Bihor 
Telefon: 0752241778 

3.  Cabinet individual de insolvenţă     
Popescu Aurelia Loredana 

Bucureşti, str. Col.Ştefan Stoika, nr.22, bl.17B, 
ap.5, cam.2, sector 1, Telefon: 0744377824 

4.  Cabinet individual de insolvenţă     
Popescu Bogdan Petru 

Bucureşti, str. Gen.Ion Florescu, nr.15, ap.2, 
sector 3, Telefon: 0737359246 

5.  Cabinet individual de insolvenţă     
Purdea Ioan Lucian 

Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.24, ap.33, 
cam.3, jud. Timiş, Telefon: 0730613959 

6.  Cabinet individual de insolvenţă     
Spînoche Raluca 

Constanţa, Aleea Daliei, nr.6, bl.L118, sc.B3, 
ap.6, jud. Constanţa, Telefon: 0730296074 

7.  Cabinet individual de insolvenţă     
Subţirelu Iolanda 

Oneşti, Aleea Zorelelor, bl.1, sc.H (8), ap.70, 
jud. Bacău, Telefon: 0744806548 

 
 
III. Materiale introduse pe Ordinea de zi după data limită de primire a documentelor 
pentru şedinţa CNC 
 
Nu au fost materiale de analizat și discutat la această rubrică. 
 
IV. Diverse  
 
IV.1. Urmare parcurgerii materialului intitulat „Precizări de natură contabilă şi fiscală 
privind procedura de administrare a Fondului de lichidare”, CNC decide amânarea luării 
unei decizii. Până la proxima şedinţă de consiliu, membrii acestuia vor comunica opinia 
lor către dna vicepreşedinte Anca Cristina Sîrbu. 
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IV.2. Consiliul naţional ia notă de adresa Filialei UNPIR Bucureşti cu privire la unele 
aspecte privind procedura de administrare a Fondului de lichidare şi de răspunsul 
formulat. 
 
IV.3. Consiliul național decide înființarea unei comisii pentru gestionarea proiectelor 
legate de Centenarul Marii Uniri. Din comisie vor face parte: Virgil Frangu, Ioan Biriș, 
Vasile Urs, Cornel Ionașcu, Viorel Munteanu, Andrei Cîrchelan. 

Secretariatul General se va documenta asupra resurselor necesare înființării uneia 
sau mai multor burse studențești menite să marcheze Centenarul.  

De asemenea, se aşteaptă, de la membrii consiliului, propuneri privind editarea 
unui banner dedicat, a unei sigle şi utilizarea unei ştampile speciale în cursul anului 2018. 
 
IV.4. CNC, analizând materialul redactat de Institutul Naţional al Magistraturii intitulat 
“Ghid practic de cereri pentru justiţiabili în materia insolvenţei”, decide postarea acestuia 
pe site-ul www.unpir.ro. 
 
IV.5. CNC ia notă de informarea Filialei UNPIR Prahova cu privire la suportarea, din 
Fondul de lichidare, a unor cheltuieli administrative. 

Urmare solicitării formulate de conducerea Filialei Prahova, CNC aprobă acordarea 
unui sprijin financiar, în valoare de maxim 8.000 lei, pentru achiziţionarea de echipamente 
de birotică respectiv un computer cu licenţele aferente şi o multifuncţonală (scanner, fax şi 
xerox). 

Suma va fi suportată din BVC UNPIR 2018 de la Cap.II Cheltuieli, poz.VIII 
Finanţări filiale. 
 

CNC decide ca următoarea şedinţă să aibă loc, în format videoconferinţă, în data de 
18 aprilie 2018, începând cu ora 11.00.  

 
 CNC mandatează Secretariatul general să aducă la cunoştinţa părţilor interesate 
prezenta decizie. 

 
 
 
 

Preşedinte  
Niculae Bălan 


