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1. Date statistice privind membrii filialei  

 

 
Datele statistice au fost întocmite pe baza informaţiilor centralizate la 

31.12.2019. 

 

 
1.1 .Structura membrilor Filialei Bucureşti a UNPIR  în Tabloul Uniunii: 

 

 Persoane fizice 

 

Total  la 31.12.2019 ……………………………………………  1362 
 

 

 

 

   

 

COMPATIBILI 

DEFINITIVI STAGIARI INCOMPATIBILI TOTAL 

903 72 387 1362 
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 Forme de organizare a profesiei  

 

 

 

CABINETE 

INDIVIDUALE 

SOCIETATI 

PROFESIONALE 

SI FILIALE* 

TOTAL 

FORME DE 

ORGANIZARE 

FILIALA 

BUCURESTI 480 261 741 

UNPIR 1526 737 2263 

% 31,45% 35,41% 32,74% 

 

*Din care 

 

SPRL ……………………………………………………………………..  109   

IPURL ……………………………………………………………………  131 

Filiale ale societăţilor profesionale  din tara ………………………….   21 

 

 

 

1.2 .Evoluţia numărului de membri pe ultimii patru ani: 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Persoane fizice 

compatibile 904 922 962  975 

Persoane fizice 

incompatibile 336 364 374  387 

TOTAL pf 1240 1286 1336  1362 

Societati 

profesionale 228 236 246  261 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.Distribuţia teritorială a persoanelor fizice şi societăţilor profesionale 

la nivelul filialei 

 

 

 

 

 

 

 

  TOTAL B IF TR CL GR PF 

STRAINE 

Membri  903 802 45 23 10 21 2 

compatibili   

definitivi    

Membri 

Stagiari 

72 61 6 2 0 3 0 

Membri 

incompatibili 

387 347 17 16 4 3 0 

  

TOTAL  1362 1210 68 41 14 27 2 

Societati 

profesionale 
261 237 15 4 2 3   

                



 
 

 

 

 

 

În cursul anului 2019, au fost radiate din evidenţa Filialei Bucureşti 25 

persoane fizice şi   5 societăţi profesionale.  

 

 

 

1.4. Situaţia admiterii ȋn profesie 

 
 

 Prin examen  

 

 

Pentru sustinerea examenului de acces in profesie, care s-a desfasurat in 21 iunie 2019,  s-

au depus  65 de  dosare, fiind admisi 24 de candidati, iar 7 candidati au fost absenti. 

Procentul de promovabilitate a fost de 30 %.  

 

 

 La cerere, cu scutire de examen şi perioadă de stagiu 

 

Filiala Bucureşti a înaintat spre aprobare Consiliului Naţional de Conducere al 

UNPIR 18 dosare pentru persoane care au îndeplinit condiţiile prevăzute la art.30, 

alin.(2) din OUG 86/2006, privind înscrierea cu scutire de examen şi perioadă de stagiu.  

  

Dintre cei admişi, prin examen sau la cerere, până la sfârşitul anului 2019 s-

au înscris în Tabloul Uniunii 35 de persoane.  

 

 Examenul de definitivat în profesie  

 

În cursul anului 2019, 7 practicieni stagiari au susţinut şi au promovat examenul de 

definitivat în  profesie.  



 

 

 

2. Activităţi derulate de Consiliul de conducere 

 
Consiliul de conducere al Filialei Bucureşti prezintă Adunării generale 

activitatea sa pe parcursul anului 2019. 
 

 

 

2.1.Pregătirea și promovarea profesională 

 

 

 

Filiala București a informat constant membrii săi de organizarea seminariilor 

de pregătire profesională organízate de INPPI, în colaborare cu diverse Filiale la care, 

din experiențele din anii anteriori, membrii Filialei București participă în mod 

constant cum ar fi, cu titlu exemplificativ, seminarul de pregătire profesională din 

luna Iunie din jud. Constanța și luna Decembrie din jud. Brașov. 

Filiala București a informat membrii săi și a oferit suportul seminariilor de 

pregătire a practicienilor stagiari organízate la sediul din str. Vulturilor 23. 

 Filiala Bucureşti a organizat, în perioada 6 - 7 septembrie 2019, un seminar de 

pregătire profesională, ȋn colaborare cu Filiala Constanţa si INPPI, unde au participat 

73  de practicieni ȋn insolvenţă ȋnscrişi la filiala noastră. 

 Membrii Consiliului de Conducere al Filialei București au participat constant 

la seminarii și colocvii organízate de alte filiale ale UNPIR, subliniind practica în 

procedurile de insolvență a membrilor săi și a instanțelor din circumscripția Filialei 

București. 

 Consiliul de Conducere al Filialei București a asigurat sprijinul Tribunalului 

București, în vederea implementării dosarului electronic la nivelul Tribunalului 

București. 

 Consiliul de Conducere al Filialei București a participat în mod activ la 

reducerea impactului negativ generat de aplicarea dispozițiilor OUG 88/2018, atât 

prin participarea la discuțiile cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și ANAF, cât 

și prin pregătirea memoriilor cu privire la impactul aplicării dispozițiilor ordonanței 

de urgență. 

 Reprezentanți ai Consiliului de Conducere au fost desemnați ca participanți la 

colocviile organízate de CSM, pentru deschiderea dialogului dintre practicieni și 

justiție. 

 Consiliul de Conducere a participat la evenimente ale altor profesii liberale, cu 

activități conexe procedurilor de insolvență, în scopul dezvoltării dialogului 

interprofesional și creării premisei unei bune conlucrări, atât din perspectiva practică 

a profesiei, cât și din cea a recunoașterii profesiilor și a pregătirii profesionale de 

către membrii ce dețin mai multe calificări profesionale. 

 Consiliul de Conducere a asigurat reprezentarea în ședințele de lucru a 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 



 Consiliul de Conducere a demarat discuțiile în vederea încheierii unui 

Protocol de colaborare cu Direcția de Regim Permise Conducere și Înmatricularea 

Vehiculelor, care să permită practicienilor în insolvență accesarea în regim electronic 

și direct a situațiilor mijloacelor de transport supuse înmatriculării din patrimoniul 

debitoarelor aflate în portofoliul practicienilor în insolvență. 

 În cursul anului 2019, Consiliul de Conducere a demarat colaborarea în 

vederea organizării seminarului de pregătire profesională cu tema dedicată spălării 

banilor și a impactului acesteia asupra desfășurării profesiei, seminar ce a avut loc la 

debutul anului 2020. 

 Consiliul de Conducere al Filiale București a asigurat participarea la diverse 

alte evenimente și conferințe, cu scopul promovării profesiei și asigurării unui climat 

favorabil desfășurării activității de către practicienii în insolvență. 

 

 

  

 

2.2. Situaţia sumelor primite şi distribuite din Fondul de lichidare 

 

  

1. Sume în subcontul de lichidare 2019 (mii lei): 

 

 Sold la 01.01.2019 ..................................................................       979. 

 Alimentare subcont ..............................................................   13.925. 

Total ………………………………………………………....   14.904. 

  

2. Sume virate ȋn contul de lichidare la dispoziţia UNPIR .....  14.798. 

 

3. Sume achitate către participanţii la procedură (mii lei): 

 

Total………………………………..........................................    6.545. 

 

Din care:           

- onorarii  ……………………………………………………….   4.625.  

- cheltuieli cu procedura ………………………………………  1.821. 

- cheltuieli administrative …………………………………….        99. 

 

Filiala Bucureşti a virat lunar sumele intrate ȋn contul de lichidare catre 

UNPIR si a solicitat sumele necesare acoperirii cererilor de decont, ȋn limita cererilor 

inregistrate.  

 

Diferenta dintre sumele virate la UNPIR si cele solicitate pentru efectuarea 

plătilor este de 8.253. mii lei. 

 

 

 

 

 



 

Recapitulaţie sume din Fondul de Lichidare  

 

 

  

Sume 

incasate 

Sume 

Distribuite Excedent 

2016 27689 13454 32421 

2017 18175 8830 9546 

2018 15212 5931 9281 

2019 13925 6545 7380 

 

 

 

 
 

    2.3.Activitati curente 

 
 

 
 

 Secretariatul filialei Bucureşti a transmis către membri deciziile Consiliului de 

Conducere şi pe cele ale Consiliului Naţional (prevederi statutare privind obligaţiile 

fată de Uniune, modificări legislative, organizarea cursurilor de pregătire), precum şi 

solicitările venite din partea INPPI. 

 

             Pentru a putea comunica în condiţii optime cu membrii filialei, solicităm 

actualizarea datelor de contact, în special adresele de mail. 

 

Am depus diligenţe ȋn vederea comunicării la timp a tuturor modificărilor 

legislative survenite ȋn legătura cu profesia. 
       



Am avut ȋn vedere, ȋn permanenţă, actualizarea bazei de date referitoare la 

datele de identificare ale membrilor (date de contact: nr. telefon, fax, adrese de e-mail 

actualizate etc) astfel ȋncât comunicarea sa fie eficientă si rapidă. 

Consiliul de conducere al filialei a ţinut legătura permanentă cu membri filialei 

prin internet, fax ori poştă şi a ȋncercat să  rezolve solicitările acestora, din care 

enumeram: 

•  receptarea şi transmiterea tuturor comunicărilor care îi privesc atât din 

partea UNPIR, cât şi a membrilor filialei, precum şi de la instanţele de judecată, acolo 

unde a fost cazul 

 • intervenţii repetate către membrii filialei cu restanţe la plata cotizaţiei şi 

pentru depunerea poliţei de asigurare pentru răspundere profesională 

•            asigurarea de consultanţă pe speţe şi pe metodologia de lucru,  pentru 

practicienii fără experienţă.  

          Site-ul www.unpirbucuresti.ro a devenit funcţional, comunicările către membri 

fiind făcute şi pe aceasta cale. Lunar se actualizeaza informatiile privind membrii, 

revista Phoenix, evenimente etc. 

 

 

UNPIR Filiala Bucureşti 

Consiliul de conducere 

Preşedinte 

Catalin Andrei Dascal   
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