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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România 

 

HOTĂRÂRE COMUNĂ  

privind aprobarea  

CURRICULEI COMUNE 

PENTRU DESFĂȘURAREA CURSURILOR ȘI A EXAMENELOR PENTRU INCLUDEREA ÎN 

LISTA ADMINISTRATORILOR PROCEDURII ȘI LICHIDATORILOR PENTRU PROCEDURA 

INSOLVENȚEI PERSOANELOR FIZICE, A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ, 

EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI, AVOCAȚILOR ȘI A NOTARILOR PUBLICI, CARE SE 

AFLĂ ÎN EXERCITAREA, ÎN CONDIȚIILE LEGII, A UNEIA DINTRE ACESTE PROFESII 

 

 

 

Părţile : 

1. UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA (UNPIR), cu 

sediul în București, str. Vulturilor, nr. 23, etaj 4, sector 3, C.I.F. 12503014, cont bancar 

RO30RNCB0082044177850001, persoană juridică de utilitate publică, fără scop lucrativ, 

înființată în baza OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, 

reprezentată legal prin domnul NICULAE BĂLAN, în calitate de președinte, 

2. UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI (U.N.E.J.), cu sediul în 

București, str. Cuza Vodă nr. 143, sector 4 C.I.F. 13794361 persoană juridică română, cu 

funcționare autonomă, înființată în baza Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu 

modificările şi completările ulterioare, reprezentată legal prin domnul CRISTIAN-MIHAI 

JURCHESCU, în calitate de președinte, 

 

3. UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.), cu sediul în București, 

Palatul de Justiție, nr. 5, sector 5, C.I.F. RO 4315974 persoană juridică română, fără scop 

lucrativ, cu funcționare autonomă, înființată în baza Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată legal prin 

domnul avocat FLOREA GHEORGHE, în calitate de președinte, 

 

4. UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (U.N.N.P.R.), cu sediul în 

București, str. General Berthelot, nr. 41, sector 1, C.I.F. 8418620 persoană juridică română, 

înființată în baza Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, reprezentată legal 

prin domnul DUMITRU VIOREL MĂNESCU, în calitate de președinte, 

 

având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 151/2015 („Fiecare corp profesional 

organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul 

procedurii insolvenţei persoanei fizice şi în alte domenii cu relevanţă pentru administrarea 
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procedurilor de insolvenţă. De asemenea, fiecare corp profesional organizează examenul pentru 

includerea în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura 

insolvenţei persoanelor fizice. Conducerile celor patru corpuri profesionale adoptă o curriculă 

comună şi o metodologie unitară pentru desfăşurarea cursurilor şi a examenului, cu avizul 

comisiei de insolvenţă la nivel central”), HOTĂRĂSC 

 

  

 Art. 1. - Cursurile aferente susținerii examenului pentru includerea în Lista 

administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, vor 

avea ca tematică: 

a) Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței peroanelor fizice; 

b) Hotărârea de Guvern privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice; 

c) Reglementări din alte domenii cu relevanță pentru administrarea procedurilor de 

insolvență, stabilite de fiecare corp profesional. 

 

 Art. 2. - Cursurile care vor fi predate vor avea următoarea tematică: 

 

Curs 1 -  Principii, definiţii şi domeniu de aplicare.  

 Se vor explica definiţiile de la art. 1 – 5 din Legea nr.151/2015 .  

 Curs 2 -  Organele care aplică procedura insolvenței persoanelor fizice. 

 Se va face o definire a organelor enumerate la art. 7 – 12, 44 – 45 din Legea nr. 

151/2015 şi se va insista pe atribuţiile acestora în funcţie de stadiul procedurii. 

Curs 3 - Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

 Se va explica procedura raportat la dispozițiile art. 13 – 43 din Legea nr. 151/2015. 

 Curs 4 -  Procedura de insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului şi procedura 

simplificată de insolvenţă. 

Se va argumenta procedura raportat la dispozițiile art. 46 – 64, art. 65 – 70 din Legea                

nr. 151/2015. 

 Curs 5 - Deschiderea şi închiderea procedurii insolvenței persoanelor fizice. 

Eliberarea de datorii reziduale. Norme metodologice. 

 Se vor argumenta paşii pentru deschiderea şi închiderea procedurii. 

 Curs 6 – Cercetarea averii debitorului. Identificarea şi inventarierea activelor. 

Drepturi reale. 

 Se va explica de către un executor judecătoresc cum pot fi identificate activele 

debitorului, inventariate şi sigilate. Se va pune accentul pe dispoziţiile Legii nr. 151/2015 raportat 

la bunurile neurmăribile, precum şi la procedurile de identificare a activelor de la Primării, ANAF, 

OCPI, Registrul Auto (diferite forme de publicitate) 

 Curs 7 – Cercetarea averii debitorului. Elemente de regimuri matrimoniale. 

Anularea actelor frauduloase. 

 Vor fi exemplificate tehnici de identificare a patrimoniului debitorului. Surse de informare 

cu privire la bunurile PF – registre publice. Acțiuni de reîntregire a patrimoniului. Se va face o 

prezentare a acţiunii în anulare din Legea nr. 151/2015. Se va face expunere inclusiv pe forma 

acţiunii, ce va trebui să cuprindă, care sunt condiţiile de admisibilitate. 
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Curs 8 - Întocmirea tabelului de creanţe. Întocmirea planului de rambursare a 

datoriilor. Dreptul de creanţă şi proba acestuia. 

 Se va face o prezentare a creditorilor în concepţia Legii nr. 151/2015 şi a modalităţii prin 

care aceştia pot cere înscrierea la masa credală. De asemenea, se va prezenta felul în care 

administratorul judiciar va verifica creanţele şi va afişa tabelul. Se va insista pe proba creanţelor, 

pe modalităţile creanţelor, cât şi pe felul în care vor fi înscrise diferite creanţe particulare – 

bancare, garantate, bugetare, nescandente, sub condiţie. 

Curs 9 - Valorificarea bunurilor în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 151/2015. 

 Se va pune accent pe aspectul practic: ce acte se redactează, cum vor arăta actele, cum 

se transferă proprietatea, etc. 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre comună a fost aprobată de către Uniunea Națională a 

Practicienilor în Insolvență din România, prin Decizia Consiliului Național de Conducere al 

UNPIR nr.12/14.12.2017. 

 


