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Principalele atribuții

❑ Stabilirea și implementarea strategiei de comunicare cu publicurile relevante pentru profesia de 

practician în insolvență: membrii uniunii, autoritățile, celelalte profesii liberale, mass-media, 

publicul larg

❑ Inițierea de consultări cu reprezentanții instituțiilor și autorităților privind chestiuni cu incidență 

asupra activității practicienilor în insolvență; redactarea și susținerea unor protocoale de 

colaborare interinstituționale

❑ Promovarea încrederii și a transparenței în procedurile de insolvență și în activitatea 

practicienilor în insolvență, prin direcționarea eficientă a fluxurilor de informații către toate 

părțile implicate

❑ Coordonarea publicațiilor de specialitate și a prezenței UNPIR în spațiul public prin platformele 

electronice, site-ul oficial, paginile de socializare și alte materiale emise periodic sau ad hoc



Proiecte desfășurate de Comisia de Comunicare (I)

❑ Înființarea unui Departament de Comunicare în cadrul Secretariatului General al UNPIR cu rol de

implementare a deciziilor și măsurilor stabilite de CNC

❑ Elaborarea Strategiei de Comunicare a UNPIR, document care trasează obiectivele, metodele și

instrumentele utilizate de Departamentul de Comunicare al UNPIR în activitățile specifice

❑ Elaborarea Manualului de Identitate Vizuală a UNPIR, document ce stabilește regulile și

coordonatele vizuale pe care se așează comunicarea internă și externă a UNPIR în ceea ce privește

formatul documentelor, logo, font, culori și alte aspecte de identitate a brandului UNPIR

❑ Modernizarea site-ului oficial UNPIR atât ca aspect cât și ca funcții

❑Modernizarea platformei de anunțuri www.licitatii-insolventa.ro prin mplementarea unui format

mobile responsive, cu filtre pentru o navigare mai rapidă, în condițiile în care peste 70% din

traficul de pe site este realizat de pe dispozitive mobile. Modernizarea a adus o creștere cu 35% a

traficul pe site față de anii precedenți

❑ Participare la implementarea platformei de licitații online www.licitatii-unpir.ro în colaborare cu

comisia de organizare și comisia juridică

http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-unpir.ro/


❑ Dezvoltarea portalului de gestionare electronică a dosarelor SEDIS

❑ Sistematizarea publicării de anunțuri pe site-ul UNPIR atât pentru practicienii în insolvență cât și

pentru anunțurile publicate de ANAF și ANABI

❑ Contractarea și implementarea (alături de Comisia Economică) a unui parteneriat media cu Grupul

Editorial Universul Juridic, implicat în organizarea majorității evenimentelor UNPIR și INPPI

❑ Monitorizare a informațiilor din mass media, precum și cele emise de alte autorități și organizații,

pentru a publica pe site-ul UNPIR cele mai importante noutăți cu impact asupra profesiei de

practician în insolvență

❑ Sistematizare a fluxului de știri pe site-ul oficial UNPIR pentru a le prezenta practicienilor în

insolvență cât mai multe informații pentru activitatea lor

❑ Comunicarea și explicarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal la nivel de

Secretariat General precum și la nivel de filiale

❑ Asigurarea unei comunicări rapide și constante între UNPIR și furnizorii externi de servicii (RGPD,

IT, media etc.)

Proiecte desfășurate de Comisia de Comunicare (II)



❑ Modernizat, în format adaptabil în funcție de ecran, pentru un aspect minimalist și corelat cu

regulile de identitate vizuală ale UNPIR

❑ Reconfigurat pe pagina principală, cu accent pus pe știri, butoane de direcționare pentru

platformele electronice, pentru protalul de dosare electronice (SEDIS), pentru anunțuri diverse și

pentru anunțurile ANAF

❑ Sistematizat procedura de publicare a anunțurilor prin care practicienii în insolvență solicită

diverse servicii. Acestea sunt publicate în regim de urgență iar practicianul primește o confirmare

de publicare a anunțului, cu toate detaliile necesare

❑ Flux constant de știri, informări și anunțuri, cu peste 250 de articole publicate în ultimii doi ani

❑ Asigurat publicarea imediată a tuturor informațiilor relevante, începând cu luna martie 2020, în

contextul pandemie Covid-19

Site-ul oficial UNPIR



❑ Pe platforma de licitații online a UNPIR, www.licitatii-unpir.ro, sunt activi în prezent peste 80 de

utilizatori care organizează licitații

❑ Pe platforma de anunțuri, www.licitatii-insolventa.ro, sunt publicate în prezent peste 3 200 de

anunțuri

✓ Imobiliare – peste 1 000

✓ Industrial – peste 850

✓ Auto – peste 530

✓ Office - peste 70

✓ Afaceri – peste 60

❑ Disponibilitate permanentă și răspunsuri rapide, la telefon și pe email, pentru orice solicitări și

întrebări legate de înscrierea pe platforme și utilizarea acestora

Platformele de vânzări și licitații



❑ Dezvoltarea unei platforme complete prin intermediul căreia practicienii în insolvență să își poată

gestiona dosarele, cu automatizarea documentelor și a rapoartelor periodice impuse de lege.

Secțiunea dedicată gestionării dosarelor este disponibilă tuturor celor interesați. Celelalte secțiuni

(Statistica și UNPIR) sunt în lucru

❑ Elaborarea și publicarea pe site-ul UNPIR a unui manual video cu instrucțiuni complete privind

utilizarea SEDIS – secțiunea de gestionare a dosarelor de insolvență

❑ Organizarea de campanii de informare și instruire privind utilizarea portalului SEDIS

❑ În faza de debut a proiectului au fost înregistrate cu succes 167 de dosare în sistem, dintre care:

✓ Insolvență generală: 110

✓ Insolvență simplificată: 50

✓ Lichidare voluntară: 7

❑ Regiunile cele mai active în SEDIS: București, Timiș, Hunedoara și Galați

❑ Disponibilitate permanentă, la telefon și pe email, pentru orice întrebări legate de utilizarea SEDIS

SEDIS - Portalul electronic de gestionare a dosarelor



❑ În contextul conformării la legislația privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD),

colaborare apropiată cu furnizorul de servicii DPO (Amplusnet) în organizarea de instruiri și

seminare referitoare la noile reguli

❑ Elaborarea și diseminarea de materiale privind protecția datelor cu caracter personal atât la

Secretariatul General (indicatoare, liste de măsuri etc.) cât și către filiale (norme de implementat

pentru conformarea la legislație)

❑ Elaborarea și publicarea pe site-ul UNPIR a unui ghid RGPD pentru practicienii în insolvență

❑ Disponibilitate permanentă și răspunsuri rapide, la telefon și pe email, pentru orice întrebări

legate de implementarea RGPD

Protecția datelor cu caracter personal



❑ Dezvoltarea unei prezențe electronice pe rețelele de socializare, preponderent Facebook și

LinkedIN, pentru un plus de accesibilitate în interacțiunea cu membrii UNPIR și celelalte publicuri

relevante pentru profesia de practician în insolvență

❑ Publicarea pe aceste rețele de socializare, în paralel cu activitatea de pe site-ul oficial UNPIR, a

tuturor anunțurilor și informărilor emise de UNPIR

❑ Interacțiune cu publicul UNPIR în aceste rețele de socializare, prin răspunsuri la întrebări, solicitări

și comentarii

❑ Încurajarea și susținerea paginilor create de filialele UNPIR, dând naștere unui ecosistem de

socializare UNPIR, cu promovare încrucișată a evenimentelor și informațiilor

Rețelele de socializare
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