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 _____________________________________________ 

Proiect 
Programul de activităţi al Consiliului de conducere  

al Filialei Bucureşti a UNPIR pe anul 2020 

 

1. Pregătirea profesională: 

 

 Identificarea de soluții pentru implementarea unor programe de pregatire 

profesională on line, prin intermediul transmisiunilor live de către lectori 

către participanți.  

 Organizarea programelor de pregătire profesională cu sprijinul I.N.P.P.I, 

pentru realizarea cerinţei impuse de Statutul profesiei. 

 Organizarea unor reuniuni cu magistraţii, cu specialişti ai organelor fiscale 

şi ai ORCTB, cu reprezentanţi ai mediului universitar, în vederea 

dezbaterii problemelor deosebite privind aplicarea în practică a legislaţiei 

din domeniu. 

 Îndrumarea candidaţilor la examenele organizate de UNPIR, verificarea 

documentelor şi transmiterea acestora la Secretariatul general al Uniunii. 

 

2. Administrarea Fondului de lichidare: 

 

 Uniformizarea procedurii de gestionare a Fondului de lichidare și 

simplificarea procedurilor de decontare în condițiile pandemiei COVID -

19.  

 Distribuirea sumelor din Fondul de lichidare conform prevederilor OUG 

86/2006 si ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

practician în insolvenţă. 

 

3. Relaţiile cu membrii: 

 

 Colectarea de informații pentru identificarea de solutii de protecție a 

profesiei și activității practicienilor în insolvență, în conjunctura generată 

de pandemia COVID -19. 

 Desemnarea delegaţilor la diverse reuniuni organizate de UNPIR şi de 

filiale, precum şi de alte organizaţii profesionale, pe baza criteriilor de 

competenţă profesională. 

 Sprijinirea redacţiei publicaţiei „PHOENIX-revista de insolvenţă”, pentru 

continuarea editării acesteia, ȋn noul format. 
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 Monitorizarea respectării de către practicienii în insolvenţă a obligaţiilor 

prevăzute de legea de organizare a profesiei. Actualizarea bazei de date.   

 Continuarea acţiunii de verificare prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor 

profesionale de către membrii filialei şi aplicarea acestei proceduri pentru 

toţi membrii care omit sau refuză depunerea declaraţiilor de venit la 

termenul prevăzut în Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de practician în insolvenţă. Verificarea, prin intermediul comisiilor de 

cenzori, şi a îndeplinirii obligaţiei legale privind virarea la Fondul de 

lichidare a procentului de 2%. 

 Consultări periodice cu Instanţa Locală de Disciplină şi Comisia de  

Cenzori. 

 Aplicarea deciziilor Consiliului Naţional de Conducere şi ale Consiliului 

de Conducere al filialei. Informarea permanentă a membrilor filialei în 

legătură cu deciziile adoptate de Consiliul Naţional de Conducere, 

comunicate prin circularele Secretariatului general. 

 Informarea și consultarea periodică cu membrii filialei, atât prin 

intermediul site-ului propriu unpirbucuresti.ro, cât și nemijlocit prin 

întâlniri la sediul filialei cu un reprezentant al Consiliului de Conducere,  

în a doua și ȋn cea de-a patra zi de Luni a fiecărei luni, în intervalul orar 

14,00-17,00 în baza programărilor prealabile.  

 Colectarea propunerilor de modificare a Statului profesiei, propuneri de 

modificare ce vor fi puse în dezbatere în cadrul Adunării generale a 

Filialei, urmând a putea fi supuse aprobării în cadrul Congresului din anul 

2020. 

 

4. Măsuri organizatorice: 

 

 Colaborarea cu organele centrale ale UNPIR, în vederea implementării 

unor proceduri legale si tehnice pentru organizarea de licitații publice on 

line, pentru valorificarea bunurilor  din patrimoniul debitoarelor din 

portofoliul practicienilor în insolvență. 

 Organizarea Adunării generale elective a Filialei București a UNPIR și 

desemnarea candidaților și delegațiilor la alegerile organelor centrale de 

conducere a UNPIR. 

 Colaborarea cu Secretariatul general al UNPIR şi cu celelalte filiale, în 

scopul aplicării corecte a legislaţiei profesiei. 

 Transmiterea la Secretariatul general al UNPIR a bilanţului anual certificat 

şi aprobat, în termen de 30 de zile de la data limită de depunere a acestuia 

la Administraţia Finanţelor Publice. 

 Urmărirea acţiunilor bugetate. 

 

 

5. Promovarea profesiei: 

 



 Participarea la diverse evenimente profesionale și de afaceri, organizate de 

alte organisme profesionale sau de mediul de afaceri, cu scopul promovării 

profesiei de practician în insolvență. La astfel de evenimente vor putea 

participa fie un membru al Consiliului de Conducere al Filialei, fie un 

practician membru al Filialei București, împreună sau separat, pe baza 

consultării prealabile cu Consiliul de Conducere, pentru a determina 

conținutul și mesajul expunerii în beneficiul profesiei, în principal 

urmărindu-se sublinierea impactului pozitiv al profesiei în economia de 

piață. 

 Realizarea și publicarea de statistici referitoarele la veniturile bugetare 

generate în procedurile de insolvență, la ponderea cifrei de afaceri realizată 

în procedurile de insolvență comparativ cu societățile comerciale ce își 

desfășoară activitatea în afara procedurilor de insolvență, toate acestea 

fiind de natură a arăta în mod concret utilitatea procedurilor de insolvență 

și impactul pozitiv al profesiei. 

 

 


