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. 6/2019
din 14.06.2019
Preambul: Sunt conectaţi on‐line membrii Consiliului naţional de conducere cu excepţia dlor Stan
Tîrnoveanu, Ioan Biriş, Emil Gros, Vasile Urs şi Ignaţie Todor‐Soo.
Soluționare contestații disciplinare
1. CNC analizând soluționarea contestaţiei formulată de Alexa Ana Maria împotriva Deciziei ISD nr.
26 din 05.12.2018, în contradictoriu cu Consiliul de conducere al Filialei UNPIR Alba, decide:
Art. 1. Suspendă analizarea contestației formulate de Alexa Ana Maria și Nacornic SPRL împotriva
Deciziei nr.26 din 05.12.2018 pronunțată de Instanța superioară de disciplină a UNPIR, în dosarul nr.
26/2018, în contradictoriu cu Consiliul de conducere al Filialei UNPIR Alba, până la soluționarea
definitivă a dosarului nr. 380/2/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București.
Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.
Decizia disciplinară nu constituie parte a prezentei, fiind redactată pe cale separată.
2. CNC analizând contestația formulată de Istrate Viorel și Bracon Ioan împotriva Deciziei ISD nr. 41
din 22.02.2019, în contradictoriu cu Eurobusiness LRJ SPRL, prin Pascal Eduard, decide:
Art. 1. Respinge, ca nefondată, contestația formulată de Istrate Viorel și Bracon Ioan, împotriva
Deciziei nr. 41 din 22.02.2019, pronunțată de Instanța superioară de disciplină a UNPIR, în dosarul nr.
41/2019, în contradictoriu cu Eurobusiness LRJ SPRL, reprezentat prin practician în insolvență Pascal
Eduard.
Cu drept de contestație la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.
Decizia disciplinară nu constituie parte a prezentei, fiind redactată pe cale separată.

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 monitorizarea punerii în aplicare a deciziei anterioare a CNC :
CNC a aprobat detaliile organizatorice, calendarul și comisiile pentru examenul de definitivat în
profesia de practician în insolvență din 12 iulie 2019. Informaţiile au fost transmise prin e‐mail
filialelor UNPIR;
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‐ CNC a luat notă de analiza imaginii UNPIR realizată de Departamentul de comunicare, pentru
perioada de referință. A fost actualizată lista de publicații, percepțiile și subiectele care au avut impact
asupra imaginii UNPIR în luna anterioară;
‐ Consiliul naţional a aprobat revizuirea contractului încheiat cu consultantul IT Support Solutions
pentru realizarea „Portalului UNPIR pentru date statistice”, printr‐un act adiţional care să prevadă, la
pct.1 „creare wireframe”, suma de 2.200 euro.
Participări la diverse evenimente:
La data de 24 mai, la Seminarul organizat de UNPIR Filiala Neamț a participat domnul
vicepreşedinte Florin Dragomir.
Domnul preşedinte Niculae Bălan şi dna vicepreşedinte Anca Sîrbu au participat la data de 31 mai, la
Conferința Regională de Insolvență Timișoara.
La data de 8 iunie, la Conferința Regională de Insolvență Cluj au participat: domnul preşedinte
Niculae Bălan, domnul prim‐vicepreşedinte Stan Tîrnoveanu şi domnul vicepreşedinte Florin
Dragomir.
I.3. Consiliul naţional ia cunoştinţă de faptul că, în luna mai, 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.





3.365 mii lei ‐ încasări lunare, din sursa 2%, colectate la nivelul filialelor;
2.787 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;
578 mii lei ‐ excedent lună curentă;

La situaţiile comunicate de Filiala UNPIR Dolj va fi realizată o reverificare de către Comisia centrală
de cenzori, urmând a fi operate rectificările rezultate.
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.
I.4. Luând în discuţie prevederile O.P.A.N.A.F nr.1443/29.05.2019, publicat în M.Of.nr. 457/06.06.2019,
privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, CNC ia notă de principalele
modificări prevăzute de noul ordin:
Procedura de agreare se va organiza trimestrial, aspect ce va permite un acces mai rapid al
practicienilor în insolvență nou intrați în profesie la procedurile de insolvență în care ANAF are
calitatea de creditor semnificativ.
Anterior, procedura de agreare era organizată în funcție de situație, fără o periodicitate prestabilită.
Practicienii agreați deja la momentul intrării în vigoare a acestor modificări vor fi menținuți pe listă
și nu trebuie să reia procedurile de acreditare, însă lista va fi verificată trimestrial de către comisia
ANAF, iar practicienii care nu mai respectă condițiile de apartenență, prevăzute de art. 4 alin. (2) lit.
b) și c), vor fi descalificați.
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”În privința onorariului, organul fiscal central este de acord cu onorariul stabilit de judecătorul‐
sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăși suma de 5.000 lei pentru întreaga
procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în
cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvență înregistrați ca plătitor de TVA, onorariul va fi
de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA”, scrie în ordin.
O altă precizare din ordin: ”Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi descalificată. Sunt
considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar și/sau onorariul de succes cu valoare mai mică de
1%, exclusiv TVA, precum și cele vădit disproporționate, pe de o parte, raportat la societățile
debitoare față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de
administrator/lichidator judiciar, iar pe de altă parte, raportat la celelalte onorarii solicitate de către
ceilalți ofertanți”.
Această prevedere abordează chestiunea onorariilor ”de dumping”, tactici agresive de ofertare care
generează dificultăți ulterioare. Scopul prevederii este acela de a garanta că fiecare administrator va
aloca resurse suficiente fiecărui dosar și va fi remunerat adecvat, cu sume cunoscute sau previzibile
încă de la începutul procedurii.
O altă măsură importantă este eliminarea, prin neaplicarea procedurii de selecție, pentru societățile
fără bunuri urmăribile pentru care, în majoritatea cazurilor onorariul practicianului in insolvență se
achită din fondul de lichidare.
De asemenea, CNC este informat asupra transmiterii ordinului preşedintelui ANAF către filialele
UNPIR şi postarea textului acestuia pe site‐ul www.unpir.ro.

II. Hotărâri
II.1. Documente ale comisiilor de specialitate
II.1.1. Comisia pentru probleme organizatorice
II.1.1.1. Prin Decizia nr.1/2019 a CNC, pct.II.1.2.1. a fost stabilită data de 22 iunie pentru organizarea
sesiunii de examen pentru includerea în Lista administratorilor procedurii şi a lichidatorilor pentru
procedura insolvenţei persoanelor fizice.
Având în vedere faptul că, în termenul stabilit pentru depunerea dosarelor de participare, au
fost înregistrate 2 cereri, care, ulterior, au fost retrase, CNC decide anularea organizării sesiunii de
examen.
II.1.2. Comisia pentru probleme de comunicare
II.1.2.1. Departamentul de comunicare a prezentat o analiză periodică legată de principalii vectori de
imagine ai UNPIR în spațiul public, precum și principalele subiecte și publicații cu impact asupra
domeniului insolvenței în luna mai 2019.
II.1.2.2. CNC este informat asupra începerii unei noi etape în proiectul de realizare a unui portal de
înregistrare a datelor statistice și gestionare a dosarelor de insolvență. În noua etapă, echipa de
proiect UNPIR va negocia și finaliza contractul semnat cu furnizorul software TreeWorks.
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Cea mai recentă ofertă a furnizorului, rezultată din clarificarea cerințelor UNPIR, este în valoare de
62.611 Euro + TVA, cu un timp de realizare de 16‐17 săptămâni. Oferta inițială, bazată pe un caiet de
sarcini schematic, era în valoare de 32.657 Euro + TVA.
II.1.2.3. Membrii CNC aprobă un buget de 400 Euro pentru implementarea unui set de modificări
asupra site‐ului oficial UNPIR, printre care se numără:
- Divizarea secțiunii de Știri pe mai multe secțiuni, în funcție de profil
- Mutarea secțiunii de anunțuri diverse pe site‐ul www.licitatii‐insolventa.ro
- Creșterea vizibilității anunțurilor ANAF
- Secțiune de abonare la newsletter‐ul lunar UNPIR
- Secțiune cu calendar de evenimente
- Secțiune care să arate harta site‐ului (ce se poate găsi pe site și unde)
- Alte mici modificări de formă și aspect.
II.1.2.4. Membrii CNC mandatează Departamentul de Comunicare pentru a negocia o posibilă
colaborare cu firma Frames Media în calitate de agent media. Scopul negocierilor este un contract
flexibil, cu o firmă specializată în transmiterea în media a știrilor/luărilor de poziții rapide, capabilă să
deruleze inclusiv campanii de presă la cerere. Printre materialele avute în vedere se numără analize
economice și studii de piață.
II.1.3. Comisia juridică şi de lege ferenda
II.1.3.1. Se amână analizarea sesizării Filialei UNPIR Bacău cu privire la radierea Codmar Insolvency
IPURL și unele sume restante la plată din Fondul de lichidare solicitate de fostul asociat unic. CNC ia
notă de prezentarea istoricului speței realizate de SG şi dispune completarea acestuia cu toate
elementele privind plângerile şi sesizările efectuate de dl Dumitru Olaru.
II.1.3.2. Se amână analizarea solicitării formulate de CII Toșu Ilie privind decontarea din fondul de
lichidare a sumei de 433.200 lei reprezentând onorarii cesionate de către Costin Petre Cătălin.
II.1.3.3. Luând în discuţie adresa Filialei UNPIR Dolj cu privire la starea de nedemnitate a dlui
Dumitraşcu Dragoş Dan, condamnat definitiv prin decizia Î.C.C.J. Consiliul naţional decide numirea
unui raportor, în persoana dnei Carmen Popa.
Este mandatat Secretariatul general al UNPIR să procedeze la declanșarea etapelor administrative
privind convocarea, solicitarea depunerii documentației aferente, precum și comunicarea actelor între
părți.
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

1B4022

P.definitiv

Subsecţiunea 1B a T.U. – practician în
insolvenţă titular în cadrul CII Popescu
Ani Dana

Filiala Bucureşti
1.

Popescu Ani Dana
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Filiala Dolj
2.

Triculescu Mihaela

1B4588

P.definitiv

Subsecţiunea 1B a T.U. – practician în
insolvenţă titular în cadrul CII Triculescu
Mihaela

1C4275

P.definitiv

Subsecțiunea 1C a T.U. ‐ practician în
insolvență asociat în cadrul Phoenix
Omega IPURL

Filiala Hunedoara
3.

Păcurariu Elisabeta

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 Bacău
1.

Damian Elena Daniela

53876

P.definitiv

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

2.

Oprişan Cristina

54908

P.definitiv

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

54421

P.definitiv

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

50948

P.definitiv

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

52712

P.definitiv

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

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

Filiala Bucureşti
3.

Dumitrescu Paula
Alina

Filiala Cluj
4.

Terpe Maria Cristina

Filiala Dâmboviţa
5.

Oncescu Nicoleta

Filiala Dolj
6.

Barbu Maria Raluca

54851

P.stagiar

7.

Barbu Mirela

54850

P.stagiar
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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.

Zeta Insolv IPURL2

Arad

2.

Anghel Marian Silviu1

Argeş

3.

Cabinet individual de insolvenţă Anghel Marian Silviu1

Argeş

4.

Călin Eros Valentin1

Argeş

5.

Chiper Gabriela1

Argeş

6.

Dragomir Magdalena1

Argeş

7.

Dumitrescu Ion1

Argeş

8.

Duican Cristina1

Argeş

9.

Grosu Mariana1

Argeş

10. Manole Ion1

Argeş

11. Matei Ilie1

Argeş

12. Mateo Software IPURL1

Argeş

13. Negoescu‐Cîrstea Mihai Liviu1

Argeş

14. Pantilie Niculae1

Argeş

15. Cabinet individual de insolvenţă Pantilie Niculae1

Argeş

16. Popa I. Nicolae1

Argeş

17. Stancu Ion Iulian1

Argeş

18. Ştirbu Aurică1

Argeş

19. Trust Axa IPURL1

Argeş

20. Ungur Maria1

Argeş
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21. Velea Gheorghe1

Argeş

22. Voica Eugenia1

Argeş

23. Cabinet individual de insolvenţă Voica Eugenia1

Argeş

24. Zamfir Gabriela1

Argeş

25. Cabinet individual de insolvenţă Dorca Maria2

Alba

26. Baboiu Mihaela3

Braşov

27. Stamate Lămîiţa3

Braşov

28. Cabinet individual de insolvenţă Popescu Aurelia Loredana2

Bucureşti

29. Cabinet individual de insolvenţă Popescu Octavian2

Bucureşti

30. Moldovan Ioan3

Cluj

31. Nistor Mircea Adrian3

Cluj

32. Cabinet individual de insolvenţă Terpe Maria Cristina4

Cluj

33. Cabinet individual de insolvenţă Oncescu Nicoleta4

Dâmboviţa

34. Chişamera Gabriela1

Gorj

35. Negru Anca Maria1

Gorj

36. Cabinet individual de insolvenţă Negru Anca Maria1

Gorj

37. Duculeţ Elena3

Harghita

38. Frăţilescu Mariana3

Hunedoara

39. Hîrşovoiu Laurenţiu Dan3

Mehedinţi

Radiere prin decizie disciplinară (excludere) în condiţiile prevăzute de art.44 alin.(2) din OUG
nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare – neplata cotizaţiei
2Radiere ca urmare a schimbării formei de exercitare a profesiei
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 Radierea formei de organizare conform art.13 alin.(9) din Statut (r5) ‐ prin trecerea membrilor în
secţiunea incompatibili
1
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Notă:
Potrivit art.101 alin.(2) din Statut (r5), 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 solicitanţi:
Nr.

Nume şi prenume
1. Moţ Manuela Bianca
2. Stoicescu Carmen

Dosar depus la UNPIR Filiala

Profesie/vechime

Arad
Bucureşti

Avocat/12 ani
Avocat/14 ani

CNC, analizând solicitarea domnului Maftei Constantin Marius de primire în profesie, fără examen și
cu scutire de stagiu, în condițiile art. 30 alin. (2) din OUG nr. 86/2006, decide respingerea acesteia.
Motivele respingerii solicitării nu constituie parte a prezentei decizii, fiind redactate pe cale separată.
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

1.

SPRL

POPESCU&ASOCIAŢII
SPRL

Nr.

Aport social subscris, în numerar
este în valoare de 3500 lei (divizat în
35 părţi sociale a câte 100 lei fiecare)
deţinut de:
Popescu Octavian – 60%
Popescu Aurelia Loredana – 40%

Popescu Aurelia
Loredana

CABINETE INDIVIDIUALE

1.

Cabinet individual de insolvenţă

Dănău Dragoş Corneliu

2.

Cabinet individual de insolvenţă

Oancea Sergiu

3.

Cabinet individual de insolvenţă

Popescu Ani Dana

4.

Cabinet individual de insolvenţă Triculescu Mihaela
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III. Materiale introduse pe Ordinea de zi după data limită de primire a documentelor pentru
şedinţa CNC
III.1. CNC a luat cunoştinţă de adresa ANAF cu privire la organizarea procedurii de agreare şi
selecţie a practicienilor în insolvenţă.
CNC decide ca măsurile disciplinare aplicate practicienilor în insolvență ce sunt înregistrate și
publicate în Secțiunea a VI‐a Sancțiuni a Tabloul UNPIR, să fie menținute în aceste evidențe timp de
minimum 3 ani de la momentul comunicării aplicării acestora.
V. CNC a trecut în revistă materialele aflate pe agenda de lucru în cadrul comisiilor de specialitate.
V. Diverse
V.1. Analizând adresa conducerii Filialei UNPIR Iaşi cu privire la situaţia gravă de sănătate a dlui
Paul Iulian Hotea, membru al filialei, ce necesită un tratament costisitor la o clinică din Germania,
Consiliul naţional decide acordarea unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 euro, plătibil în lei la
cursul de la data transferului, într‐un cont ce va fi indicat de familia dlui Hotea.

CNC decide ca următoarea şedinţă să aibă loc în data de 19 iulie 2019, începând cu ora 12.00,
în format videoconferinţă.
CNC mandatează Secretariatul general să aducă la cunoştinţa părţilor interesate prezenta
decizie.

Preşedinte
Niculae Bălan
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