INSTITUTUL NAȚIONAL DE PREGĂTIRE A PRACTICIENILOR IN INSOLVENȚĂ

Consiliul de Conducere al Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, întrunit în
ședința din 22.01.2015, în baza dispozițiilor legale conferite de OUG nr. 86/2006 privind organizarea
și exercitarea profesiei de practician în insolvență, Statutul privind organizare și exercitarea profesie
de practician în insolvență și Statutul de organizare și funcționare al INPPI,
Având în vedere că pregătirea profesională continuă destinată practicienilor în insolvență definitivi
cuprinde efectuarea în mod obligatoriu a cel puțin 20 de ore de pregătire pe parcursul unui an;
Având în vedere că pregătirea profesională inițială destinată practicienilor în insolvență stagiari
constă în efectuarea în mod obligatoriu a unui minim de 40 de ore de pregătire pe o perioada de 2
ani;
Întrucât INPPI a preluat atributul pregătirii profesionale de la UNPIR la 01.07.2013, numărul de ore de
pregătire profesională se calcula până la 01.07 a anului următor, în vederea unei mai bune evidențe a
numărului de ore de pregătire profesională, emite

HOTĂRÂREA nr. 1/3/22.01.2015
privind schimbarea modalității de calcul a numărului de ore de pregătire profesională
Art. 1 – (1) Începând cu 01.01.2016 numărul de ore de pregătire profesională se va calcula pe
an calendaristic, adică de la 01.01.2016 până la 31.12.2016.
(2) Pentru continuarea procesului de pregătire profesională, pentru anul 2014, numărul de
20 de ore trebuie efectuat pană la 01.07.2015.
(3) Având în vedere faptul că sistemul de pregătire profesională presupunea efectuarea unui
număr de 10 ore pe semestru, între 01.07.2015-31.12.2015 trebuie efectuate un număr de 10 ore de
pregătire profesională.
(4) Pregătirea profesională continuă destinată practicienilor în insolvență definitivi cuprinde
efectuarea în mod obligatoriu a cel puțin 20 de ore de pregătire pe parcursul unui an;
(5) Pregătirea profesională inițială destinată practicienilor în insolvență stagiari constă în
efectuarea în mod obligatoriu a unui minim de 40 de ore de pregătire pe o perioada de 2 ani;
Art. 2 – (1) Îndeplinirea numărului minim de ore de pregătire profesională se poate face prin :
- parcurgerea seminariilor online
- sistemul clasic de pregătire prin participarea la seminarii directe,
- echivalarea orelor de pregătire urmare participării la cursurile organizate de ANEVAR, UNBR
și Camera Auditorilor și acreditate de INPPI;
- participarea la seminariile și conferințele organizate sau acreditate de INPPI
(2) Îndeplinirea numărului minim de pregătire profesională se poate efectua și prin combinarea
metodelor menționate anterior.
Art. 3 - Numărul minim de 20 de ore de pregătire profesională continuă destinat practicienilor
în insolvență definitivi poate fi acoperit prin:
a) participarea la stagiile de pregătire continuă organizate la nivelul filialelor UNPIR. (se acordă
între 6-12 ore);
b) urmarea de cursuri on-line. (se acordă între 2 și 4 ore/seminar). Taxa de participare se
stabilește de Consiliul INPPI;
c) completarea chestionarelor de verificare a cunoștințelor, de regulă, despre organizarea
profesiei – transmise în sistem on line (se acordă între 2-4 ore). Taxa de participare se
stabilește de Consiliul INPPI;
d) absolvirea de cursuri de master în domeniul insolvenței (se acordă între 6-10 ore);
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e) participarea la congresele INSOL EUROPE, INSOL INTERNATIONAL, etc. Prezentarea de
lucrări, publicarea de articole în revistele EUROPHOENIX- THE JOURNAL OF INSOL EUROPE,
INSOL WORLD – THE QUATERNALY JOURNAL OF INSOL INTERNATIONAL) şi în cărţile de
specialitate apărute sub egida acestor organisme (se acordă între 6-10 ore);
f) participarea la seminarii, cursuri, simpozioane (organizate în principal de societățile membre
UNPIR, sub egida INPPI); publicarea de articole în revista PHOENIX; recunoașterea reciprocă a
cursurilor de pregătire profesională organizate de alte instituții de învățământ superior sau
instituții similare INPPI (se acordă între 4-8 ore);
g) pentru dobândirea titlului de doctor cu o lucrare în domeniul insolvenţei (se acordă între 1220 ore);
h) pentru participarea ca lector în cadrul stagiilor de pregătire profesională sau a conferințelor
organizate sub egida INPPI (se acordă între 12-20 ore);
i) pentru absolvirea unei specializări în insolvenţă internaţională la o universitate din
străinătate (se acordă între 12-20 ore);
j) pentru publicarea de lucrări de specialitate în domeniul insolvenţei. Acelaşi regim pentru
articole sau cărţi publicate în străinătate. În vederea recunoaşterii acestei contribuţii prin
lucrări ştiinţifice, se va remite INPPI un exemplar al acestor publicaţii în vederea constituirii
unei biblioteci care va putea fi consultată de către cei interesaţi (se acordă între 12-20 ore);
k) pentru practicienii în insolvenţă care sunt cadre didactice universitare, şi care predau dr.
insolvenţei, dr. comercial, dr. procesual civil, dr. civil, științe economice, etc (se acordă între
12-20 ore).
Art. 4 Practicienii în insolvență stagiari pot efectua numărul minim de 40 de ore de pregătire
pe o perioada a 2 ani prin:
a) participarea obligatorie la săptămâna centralizată de pregătire organizată la nivelul
centrelor INPPI (se acordă între 20-30 ore);
b) participarea la stagiile de pregătire continuă organizate la nivelul filialelor UNPIR. (se acordă
între 6-12 ore);
c) prin urmarea de cursuri on-line. (se acordă între 2 și 4 ore/seminar) Taxa de participare se
stabilește de Consiliul INPPI;
d) completarea chestionarelor de verificare a cunoștințelor, de regulă, despre organizarea
profesiei – transmise în sistem on line. (se acordă între 4-8 ore) Taxa de participare se
stabilește de Consiliul INPPI.
Art. 5 Numărul de ore de pregătire profesională efectuate în cadrul stagiilor de perfecționare
continuă organizate de filialele UNPIR se aprobă în baza analizei individuale, de către Președintele
INPPI, la solicitările celor interesați, însoțite de documentație relevantă atestând organizatorul,
tematica, lectorii, data și durata acestor acțiuni.
Art. 6 Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul UNPIR (www.unpir.ro), site-ul INPPI
(www.inppi.ro) și se comunică filialelor UNPIR, în vederea aducerii la cunoștința practicienilor în
insolvență.
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