CONVENŢIE
de asociere a cabinetelor individuale de practicieni în insolvenţă
(cabinete asociate)
- model Între:
1. Cabinetul individual .........................., reprezentat prin ............................................., practician în
insolvenţă titular;
2. Cabinetul individual .........................., reprezentat prin ............................................., practician în
insolvenţă titular,
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în
insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare O.U.G., şi a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de
practician în insolvenţă, denumit în continuare Statut, s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a
profesiei sub formă de cabinete asociate de practicieni în insolvenţă.
Pe durata existenţei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit că exercită profesia în numele
prezentei asocieri.
ARTICOLUL 1
Denumirea asocierii
Asocierea este denumită ................................., urmată de sintagma "cabinete asociate de practicieni în
insolvenţă".
ARTICOLUL 2
Sediul şi durata asocierii
1. Sediul asocierii este stabilit în ......................................., str. ................ nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ....,
sectorul .............., judeţul .............., cod poştal ........., telefon ............., fax. ..........., e-mail. ..........................
2. Asocierea se încheie pe o durată de ................ ani (nedeterminată).
ARTICOLUL 3
Aporturi în bunuri pentru asociere
Pentru funcţionarea asocierii cabinetele individuale îşi aduc aporturi în bunuri, după cum urmează:
1. Cabinetul individual ........................................ aportează:
a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri: ...................................,
în valoare de ................. lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru
fiecare bun);
b) în numerar ............................ lei, depuşi în contul profesional ............., deschis la
................................................ .
2. Cabinetul individual .......................................... aportează:
a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri: ......................, în
valoare de ................. lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru
fiecare bun);
b) în numerar ............................ lei, depuşi în contul profesional .................., deschis la ........................... .
ARTICOLUL 4
Cota de participare la asociere
1. Cota de participare la asociere convenită de părţi este:
Cabinetul individual ........................... - ................ %;
Cabinetul individual .......................... - ................. %.
Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă şi activitatea profesională concretă au reprezentat
criteriile de stabilire a cotei prevăzute la pct. 1.
2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru practicienii în insolvenţă salarizaţi, salariile,
retrocedările de onorarii pentru practicienii în insolvenţă colaboratori, cheltuielile de întreţinere, chirii,
amortizări, taxe şi impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile,
investiţii, utilităţi şi dotări, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile
realizate de către aceasta.

3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 2 venitul rămas se distribuie între asociaţi conform
cotelor convenite la pct. 1.
4. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea prevăzută la pct. 3 constituirea unui fond de rezervă al
asocierii.
5. Cota de participare la asociere conferă asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta
pierderea.
ARTICOLUL 5
Conducerea şi coordonarea asocierii
1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală, formată din titularii cabinetelor individuale
asociate.
2. Se vor menţiona clauze convenite privind conducerea şi coordonarea asocierii, cu respectarea
prevederilor O.U.G. şi ale Statutului.
- ..........................................................................................;
- ..........................................................................................
ARTICOLUL 6
Exercitarea profesiei
1. Fiecare asociat exercită profesia de practician în insolvenţă în numele asocierii. În actele sale
profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.
2. Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională şi se vor informa reciproc
în legătură cu aceasta.
3. Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei, pentru cazul incapacităţii
temporare de exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc., cu respectarea O.U.G. şi a
Statutului.
ARTICOLUL 7
Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii
(Pot fi incluse clauze convenite, cu respectarea O.U.G. şi a Statutului.)
- .........................................................................................;
- ..........................................................................................
ARTICOLUL 8
Alte clauze
- ..........................................................................................;
- ..........................................................................................
ARTICOLUL 9
Dispoziţii finale
1. Prezentul contract va fi înregistrat la Uniune.
2. Încheiat astăzi, ............, la ................., în ....... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a
fi înregistrat la Uniune.
Semnăturile practicienilor în insolvenţă titulari şi ştampila fiecărui cabinet individual:
1. ...........................................................................................;
2. .............................................................................................

