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RAPORT DE EVALUARE
A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE UNPIR FILIALA
TIMIȘ ÎN ANUL 2018
OBIECTIVE
Relația cu UNPIR, membrii filialei și organele statutare ale filialei
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Transmiterea către UNPIR a modificărilor survenite în legătură cu membrii săi, în
vederea actualizării Tabloului UNPIR;
Comunicarea către UNPIR a formularelor statistice și a informațiilor solicitate de
Secretariatul general;
Ținere evidenţă a membrilor practicieni în insolvenţă persoane juridice, persoane
fizice compatibile şi persoane fizice incompatibile;
Informarea permanentă a membrilor filialei în legătură cu deciziile adoptate de
Consiliul Naţional de Conducere al UNPIR și a circularelor transmise de
Secretariatul General;
Mobilizarea şi sprijinirea membrii săi în activitatea profesională, asigurând
respectarea obligaţiilor statutare, respectiv: achitarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor
profesionale, depunerea declaraţiilor de venit în termenul prevăzut de Statut,
reînnoirea sau încheierea de către membrii Filialei a poliţelor de asigurare
profesională;
Editarea site-ului filialei cu scopul a conține informaţii utile și actuale despre
UNPIR Filiala Timiș, cursuri de pregătire profesională, legislația în materie de
insolvență, activitatea filialei și a organelor de conducere și control ale filialei,
anunțuri ANAF, anunțuri ale lichidatorilor, etc,
Îndrumarea și sprijinirea candidaţilor la examenul pentru dobândirea calităţii de
practician în insolvenţă, verificarea și avizarea documentele necesare înscrierii şi
transmiterea acestora la Secretariatul General al UNPIR;
Sprijinirea practicienilor în insolvență în formarea şi perfecţionarea profesională;
Sprijinirea activității Instanței locale de disciplină Timișoara;
Sprijinirea Comisiei de cenzori locale în acţiunea de verificare prin sondaj a
îndeplinirii obligaţiilor profesionale cât şi a efectuării virărilor de 2% în contul de
lichidare;

Portofoliu, administrare și gestionare cont curent și cont lichidare
11.
12.
13.
14.

Arhivarea corespunzătoare a documentelor existente în portofoliul filialei;
Administrarea și gestionarea fondul de lichidare constituit potrivit legii, în
conformitate cu prevederile Statutului;
Administrarea și gestionarea contului curent;
Îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege sau prin Statut pentru a asigura buna
desfășurare a activității filialei.

Colaborare și comunicare cu instituțiile locale
15. Colaborarea cu instituţiile publice locale.

REALIZĂRI
Relația cu UNPIR, membrii filialei și organele statutare ale filialei
1. Peste 100 de informări transmise membrilor filialei;
2. Peste 50 de informări/cereri transmise către UNPIR;
3. Peste 14 ședințe de lucru ale Consiliului de conducere al filialei și 2 adunări generale
ale filialei;
4. Participarea membrilor consiliului de conducere și a delegaților filialei la Congresul
UNPIR;
5. Participarea președintelui filialei la Adunarea Reprezentanților Permanenți și la Ziua
practicianului în insolvență;
6. În prezent, în cadrul UNPIR Filiala Timiș sunt înscriși 171 de membrii, dintre care
126 practicieni în insolvență compatibili, organizați în cabinete individuale sau
societăți profesionale și 45 membrii incompatibili;
7. Actualizarea permanentă a informațiilor publicate pe site-ul unpirtimis.ro prin
publicarea pe site : legislația în domeniu, anunțurile lichidatorilor, informații despre
filială, proceduri de lucru și documente utile activității de practician cu respectarea
GDPR;
8. Publicarea pe site-ul filialei a tuturor invitațiilor de participare selecție ANAF și a
deciziilor de selecție comunicate de ANAF;
9. Editarea și publicarea cărțiilor electronice Ghid practic pentru practicienii în
insolvență, Conferinta Regionala de Insolventa 2017 și Biblioteca Electronică de
Drept Public și Privat, Partea I - Coduri de drept și legislație actualizată din dreptul
public ;
10. La examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă au participat 9
candidați, 6 obținând rezultate de promovare;
11. La examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv au
participat 4 candidați, toți obținând rezultate de promovare;
12. Organizarea CONFERINŢEI REGIONALE DE INSOLVENŢĂ: Aspecte de
actualitate privind procedura insolvenței persoanelor fizice și persoanelor juridice, în
22 iunie 2018, în colaborare cu Tribunalul Timiş, Tribunalul Arad şi Facultatea de
Drept Timişoara - Universitatea de Vest din Timişoara, INPPI, INPPA și Universul
juridic, cu prezenţa a peste 260 de participanţi şi invitaţi de renume din domeniul
juridic şi economic;
13. Spijinirea activității Instanței locale de disciplină Timișoara prin asigurarea logisticii
necesare desfășurării activității în condiții optime;

14. Sesizarea Instanței locale de disciplină Timișoara cu privire la abaterile săvârșite de o
parte dintre membrii filialei;
15. Sprijinirea Comisiei de cenzori locale prin asigurarea logisticii necesare desfășurării
activității în condiții optime;
16. Acțiuni de verificare efectuate de comisia de cenzori având tematică :
 virarea procentului de 2% la fondul de lichidare pentru debitorii cu bunuri/creanțe;
 îndeplinirea obligațiilor de către fiecare practician în insolvența membru al Filialei
de încheiere a asigurării profesionale obligatorii conform normelor din Statut;
 verificarea achitării cotizației fixe pentru anul 2018 precum și a contribuției pe
tranșe de venituri către UNPIR pentru anul 2017 a membrilor filialei Timiș;
 soldul final cu UNPIR Filiala Timiș la data de 31.08.2018.
Portofoliu, administrare și gestionare cont curent și cont lichidare
17. Arhivarea corespunzătoare a documentelor existente în portofoliul filialei;
18. Contribuirea la fondul de solidaritate administrat de UNPIR cu cel puțin 3.850.000 lei
prin distribuirea procentului de 2% colectat de la practicienii în insolvenţă;
19. Achitarea cererilor de decontare înregistrate la filială;
20. Contribuirea la bugetul UNPIR cu cel puțin 150.000 lei prin redistribuirea cotelor
încasate din cotizații și taxe;
21. Prelungirea contului de depozit pentru o perioadă de 7 luni, cu o dobândă de 2,10%,
pentru suma de 50.000 lei;
22. Încasarea cotizațiilor și a contribuțiilor pe tranșe de venituri în proporție estimativă de
93%;
23. Achitarea obligațiilor financiare către stat și furnizori în termenele prevăzute de lege;
Colaborare și comunicare cu instituțiile locale
24. Informarea judecătorilor-sindici din cadrul Tribunalului Timiș cu privire la
modificările legislative din domeniul insolvenței/evenimentele organizate de filială/
orice chestiuni administrative sau procedurale cu incidență în procedura insolvenței;
25. Publicarea pe site-ul filialei a link-urilor paginilor web ale instanțelor de judecată, a
instituțiilor publice și a partenerilor;
26. Participarea președintelui filialei la evenimentele organizate de Baroul Timiș,
Facultatea de Drept Timișoara - Universitatea de Vest din Timișoara și alte profesii
liberale.
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