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Activități conform atribuțiilor stabilite în cadrul CNC 

❑ Organizarea evidenţei practicienilor în insolvenţă şi a societăţilor profesionale prin înscrierea

acestora în Tabloul UNPIR;

❑ Urmărirea administrării fondului de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu

prevederile Statutului;

❑ Organizarea în mod unitar, la nivel naţional, a examenelor de dobândire a calităţii de practician în

insolvenţă şi examenelor de definitivare în profesie;

❑ Organizări de întâlniri profesionale, seminarii, simpozioane, cursuri de pregătire pentru toţi

membrii UNPIR;

❑ Relaţia cu filialele UNPIR şi urmărirea funcţionării acestora;

❑ Organizarea alegerilor pentru organele de conducere ale Uniunii şi filialelor;



Proiecte desfășurate de Comisia pentru probleme 

organizatorice (I)
❑ Elaborare organigramă și proceduri operaționale pentru Secretariatul General al UNPIR;

❑ Elaborarea unei proceduri unitare privind evidenţa practicienilor în insolvenţă, a înscrierii

practicienilor în insolvenţă în tabloul UNPIR;

❑ Elaborarea unei proceduri la nivel de UNPIR pentru decontarea din fondul de lichidare,

inclusiv a cheltuielilor de administrare în vederea gestionării unitare a fondului de lichidare

constituit potrivit legii, ceea ce a permis eliminarea restanţelor şi o alocare transparentă a

acestuia;

❑ Elaborarea unei proceduri unitare privind verificarea efectuată de către cenzori cu privire la

gestiunea fondului de lichidare, verificarea viramentului de 2% datorat UNPIR, verificarea

activității practicienilor în insolvenţă ;

❑ Elaborarea monografiei operațiunilor contabile legate de fondul de lichidare;

❑ Au fost propuse modificări şi completari ale Statului UNPIR;



Proiecte desfășurate de Comisia pentru probleme 

organizatorice (II)

❑ Elaborarea Regulamentului cadru/proceduri/calendar privind organizarea examenelor de dobândire

a calităţii de practician în insolvenţă şi examenelor de definitivat în profesie, astfel că în perioada

2016-2021 au fost înscrişi 635 membri pe tabloul UNPIR

❑ Elaborare măsuri pentru implementarea normelor privind măsurile de protecţie a datelor cu

caracter personal, plan de actiune pentru conformarea activității Secretariatului General al UNPIR,

filialelor UNPIR, formelor de organizare a profesiei cu prevederile GDPR; ghid care conține

proceduri și politici, formulare/documente

❑ Elaborare măsuri organizatorice, la nivelul UNPIR, inclusiv cele datorate situaţiei create de

evoluţia COVID19



Organizarea evidenţei practicienilor în insolvenţă şi a 

societăţilor profesionale prin înscrierea acestora în 

Tabloul UNPIR

S-au elaborat:

❑ proceduri privind evidenţa practicienilor în insolvenţă

❑ proceduri privind înscrierea practicienilor în insolvenţă în tabloul UNPIR în care s-au întocmit

formulare tip, cereri ce fac parte integrantă din dosarele de acces

❑ proceduri administrative referitoare la înscrierea definitivă a practicienilor în insolvență pe lista

administratorilor procedurii privind insolvența persoanelor fizice

❑ analizarea dosarelor de acces și transmiterea catre CNC a canditaţilor ce pot obţine calitatea de

practician în insolvenţă stagiar sau definitiv,

Prezentăm Situația înregistrărilor pe Tabloul Unpir în perioada 2016-2021:



Situația în tabloul UNPIR (I)

Perioada

Persoane fizice compatibile, total din care: 2016 2017 2018 2019 2020 aug.21

*) membri organizati sub forma cabinetelor individuale de insolventa

(Sectiunea I.B din Tabloul UNPIR) 1493 1483 1508 1534 1576 1595

**) asociati si/sau angajati în cadrul societatilor profesionale (Sectiunea I.C

și I.D. din Tabloul UNPIR) 1284 1292 1329 1311 1313 1309

***) membri stagiari (Sectiunea I.A din Tabloul UNPIR) 207 215 193 146 111 105
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Situația în tabloul UNPIR (II)

PERIOADA 2016 2017 2018 2019 2020 aug.21

Persoane fizice incompatibile (Secţiunea a V-a) 1026 1070 1092 1121 1136 1145
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Situația în tabloul UNPIR (III)

Societati profesionale (Secţiunea a II-a)-Perioada 2016 2017 2018 2019 2020 aug.21

*)Subsecţiunea a II-a A – Societăţi profesionale cu personalitate juridică 652 662 673 672 692 697

**) Subsecţiunea a II-a B – Filiale ale societăţilor profesionale cu personalitate 

juridică 69 66 64 65 69 68
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Monitorizarea administrării fondului de lichidare 

constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile 

Statutului

❑ Elaborarea unei proceduri unitare la nivel de UNPIR pentru decontarea din fondul de lichidare,

inclusiv a cheltuielilor de administrare în vederea gestionării unitare a fondului de lichidare

constituit potrivit legii, ceea ce a permis acoperirea tuturor restanţelor inregistrate la Fondul de

lichidare, la toate filialele (2016-2017)şi o alocare rațională a surselor la nivel centralizat (UNPIR);

❑ Elaborarea monografiei contabile privind operaţiunile pe Fondul de lichidare;

❑ Instituirea unui program de verificare la nivelul filialelor a operațiunilor efectuate pe Fondul de

lichidare de către Comisia constituită la nivel central în colaborare cu Comisia centrala de cenzori;

❑ Analiza contestațiilor privind decontările din Fondul de Lichidare; formulare rapoarte

fundamentate către plenul CNC

❑ După intrarea în vigoare a Legii nr.1/2017, s-au armonizat prevederile statutare privind gestionarea

fondului de lichidare cu noile dispozitii legale;

❑ Începând cu anul 2018 decontarea din fondul de lichidare este administrată de către UNPIR, astfel

s-au eliminat diferenţele între filiale şi s-au alocat fondurile necesare către toate filialele

indiferent de încasările realizate.



Achitarea restanțelor la fondul de lichidare 

în perioada 2016-2018/ UNPIR
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Evoluția fondului de lichidare

în perioada 2018-2021
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Organizarea în mod unitar, la nivel naţional, a 

examenelor de dobândire a calităţii de practician în 

insolvenţă şi examenelor de definitivare în profesie (I)
• Elaborarea Regulamentelor cadru privind organizarea examenelor de dobândire a calităţii de

practician în insolvenţă şi examenelor de definitivat în profesie

• Elaborarea de proceduri şi stabilirea calendarului anual privind organizarea examenelor de

dobândire a calităţii de practician în insolvenţă şi examenelor de definitivat în profesie

PERIOADA 2016 2017 2018 2019 2020

08-

09.21

PROMOVARE EXAMEN DE ACCES 104 142 114 64 31 26

PROMOVARE EXAMEN DEFINITIVAT 45 31 42 43 29 22

INSCRIERE TABLOU DOSAR ACCES FARA 

EXAMEN 33 26 30 31 59 32

*din anul 2020 nota de admitere în profesie a crescut de la 7 la 8
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Organizarea în mod unitar, la nivel naţional, a 

examenelor de dobândire a calităţii de practician în 

insolvenţă şi examenelor de definitivare în profesie (II)

❑ Elaborare proceduri pentru funcţionarea comisiilor (comisia pentru pregătirea subiectelor, comisia

de verificare a documentaţiei privind înscrierea la examen, comisia

de analizare a contestaţiilor împotriva soluţiei de respingere a participării la

examen, comisia pentru supravegherea desfăşurării examenului şi cea de

analizare a contestaţiilor);

❑ Etapele administrative, număr de întrebări, timp acordat, modalitatea de

elaborare, transmitere și afișare a subiectelor;



Pandemia COVID-19 a determinat un impact sever atât în plan social, cât și economic, fiind instituita

stare de urgenta și stare de alerta în Romania. S-a limitat sau interzis libera deplasare a persoanelor,

combinată cu normele de distanțare socială, ceea ce a generat eliminarea parțiala sau totala a

prezenței fizice. Mediul economic a fost profund afectat și o masura implementata cu scopul de a veni

în sprijinul și a sustine debitorii aflați în procedura insolvenței, a fost creata pentru membrii UNPIR o

platforma de licitatii on line.

❑ Platforma de licitatii on line www.licitatii-unpir.ro se adauga la platforma existenta de anunțuri

privind valorificarea bunurilor din patrimoniul societatilor aflate în portofoliul practicienilor în

insolvenţă www.licitatii-insolventa.ro

❑ Platforma este pusa gratuit la dispozitia practicienilor în insolventa, se respecta prevederile legale

în domeniul insolventei și este singura platforma de licitatii din cele existente pe piata care

genereaza inclusiv procesul verbal de adjudecare

Platforma de licitații online

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




În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/279 privind protecția persoanelor fizice în

ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal (RGPD), UNPIR, prin grija Comitetului

Național de Conducere, s-au contractat servicii de consultanță în vederea implementării normelor.

Au fost realizate:

➢ Raport de audit în vederea conformării activității de operator a UNPIR cu prevederile

RGPD;

➢ Plan de acțiune și suport de implementare pentru conformarea activității filialelor

UNPIR și a formelor de organizare a profesiei cu prevederile RGDP.

Pachetul RGPD conține:

❑ Proceduri și Politici din care rezulta care sunt pașii de urmat în diverse situații legate de

protecția datelor;

❑ Documente care reprezintă formulare de utilizat în situații legate de protecția

datelor.

❑ Ghidul RGPD pentru practicienii în insolvență, un amplu document elaborat de consultanții

contractați de UNPIR

•

RGPD



❑ Au fost elaborate proceduri și norme pentru organizarea adunărilor generale ale filialelor UNPIR,

inclusiv în contextul situaţiei sanitare speciale generata de pandemia Covid-19

❑ Au fost elaborate proceduri și norme privind organizarea alegerilor pentru organele de conducere

ale Uniunii , Congres, inclusiv în contextul situaţiei sanitare speciale generata de pandemia Covid-

19 și Adunarea Reprezentantilor Permanenti (procedura de exercitare a votului în forma

electronica)

Organizarea alegerilor pentru organele de conducere 

ale UNPIR şi a filialelor



Colaborări în proiecte comune UNPIR/ comisii de lucru

❑ cu INPPI și specialiștii atrași de acesta, în pregătirea de seminarii, conefrințe, întâlniri și cursuri

de pregătire prfesională; organizarea examenelor de definitivat în profesie;

❑ cu Comisiile de lucru permanente din cadrul CNC:

➢ Comisia Juridica: în formularea de propuneri privind completarea Statutului UNPIR rezultate din practica,

pentru sustinere în aprobare Ordine ANAF privind selectie practicieni în insolventa;in realizarea SEDIS și a

platformei de licitatii;

➢ Comisia de comunicare: în realizarea și implementarea SEDIS – Portalul electronic de gestionare a

dosarelor ; în implementarea RGDP;

➢ Comisia economica: în stabilirea cheltuielilor pentru administrarea fondului de lichidare, decontate de

UNPIR, în statistici, simulari pentru evaluarea salarizarii adecvate.



Colaborări în proiecte comune UNPIR/ comisii de 

lucru

Proiect UNPIR Portal de date UNPIR 

01Gestiune 
dosare 
insolventa  

02Statistica 
insolventa

03Raportari
specifice 04Distributie

UNPIR 2%

Proceduri minimale (notificari, tabele, 

distributii, gestiune plan, etc.)

• Individuala (la nivelul societatilor de 

insolventa/ cabinetelor)

• Centralizata (la nivel de filiala / UNPIR)

On-line (declaratii anuale de venituri, polite

de asigurare, numiri, etc.)

Raportare on-line

Centralizare on-line

05Fondul de 
lichidare

• Gestiunea operatiunilor de decontare din 

Fondul de lichidare 

• Platforme distincte pentru filiale pentru 

gestionarea operatiunilor de decontare cu 

practicienii și de raportare/ decontare 

dintre filiale și UNPIR



Proiect PORTAL DE DATE UNPIR – SEDIS
Etape

V
Completarea proiectului cu 

realizarea unei raportari integrate, 

on-line, a procentului destinat 

UNPIR – 2%

I
Propunerea initiala: realizarea 

unui soft de raportare statistica 

on-line pentru a evita raportarea 

pe suport hartie

2021/2022
Proiect în lucru: 

• Statistica UNPIR 

• Raportari anuale

• Gestiune Fond lichidare/  2% 

III
Completarea softului cu o platforma destinata 

practicienilor în insolventa pentru gestiunea 

dosarelor de insolventa (proceduri minimale: 

notificari, tabele, date debitori, gestiune plan 

reorganizare, rapoarte de distributie, etc)

2021
Lansare platforma 

SEDIS

II
Completarea softului cu o 

platforma adaptata raportarilor

anuale (declaratii de venituri, 

numiri, polite asigurare, etc.)

IV
Completarea proiectului cu o platforma 

destinata gestiunii on-line a operatiunilor

legate de Fondul de lichidare (dintre 

practicieni și filialele UNPIR, respectiv dintre 

filiale și UNPIR)



Anca Cristina Sirbu

Președinte 
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Membru 
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Membru 
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Membrii Comisiei pentru Probleme Organizatorice 



Vă mulțumim!

Comisia pentru probleme 

organizatorice


