Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

Proiect

CONGRES, 16 septembrie 2016
PLAN DE ACTIVITATE AL FILIALELOR UNPIR
PENTRU PERIOADA 2016 - 2017
(Plan cadru)

1.

Sprijinirea activităţii instanţelor locale de disciplină;

2.

Continuarea acţiunii de verificare prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor profesionale
de către membrii filialelor şi aplicarea acestei proceduri pentru toţi membrii care
omit sau refuză depunerea declaraţiilor de venit la termenul prevăzut în Statutul
privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Verificarea,
prin intermediul comisiilor de cenzori şi a îndeplinirii obligaţiei legale privind
virarea la Fondul de lichidare a procentului de 2%;

3.

Întreprinderea acţiunilor necesare înfiinţării de filiale ale Uniunii în judeţele unde
este îndeplinită condiţia numărului minim de membri compatibili;

4.

Sprijinirea redacţiei publicaţiei „PHOENIX-revista de insolvenţă”, în continuarea
editării acesteia;

5.

Uniformizarea metodologiei de gestionare a Fondului de lichidare prin schimb de
experienţă pentru aplicarea procedurilor de distribuire a sumelor, precum şi
formarea personalului angajat pentru derularea operaţiunilor;

6.

Sprijinirea activităţii I.N.P.P.I în organizarea stagiilor prevăzute de sistemul unitar
de pregătire profesională continuă a membrilor Uniunii pentru realizarea cerinţei
impuse de Statutul profesiei;

7.

Organizarea unor reuniuni ale membrilor filialelor cu magistraţii din secţiile
comerciale ale tribunalelor, cu specialişti ai organelor fiscale şi ai oficiilor registrului
comerţului din judeţe, cu reprezentanţi ai creditorilor şi alţii, în vederea dezbaterii
problemelor deosebite privind aplicarea în practică a legislaţiei din domeniu;

8.

Îndrumarea candidaţilor la examenele pentru dobândirea calităţii de practician în
insolvenţă, verificarea documentelor de înscriere şi transmiterea acestora la
Secretariatul general al Uniunii;
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9.

Informarea permanentă a membrilor filialelor în legătură cu deciziile adoptate de
Consiliul naţional de conducere comunicate prin circularele Secretariatului general;

10.

Dezvoltarea bazei de date cu informaţii despre membri şi în principal cele referitoare
la adresele de contact reactualizate (telefon, fax, e-mail). Reactualizarea permanentă
a acesteia;

11.

Monitorizarea numirilor de administratori judiciari şi lichidatori în condiţiile
prevăzute de Legea 85/2014 şi protejarea intereselor membrilor UNPIR. Actualizarea
permanentă a situaţiei numirii membrilor în dosare de reorganizare sau lichidare, în
format electronic, şi transmiterea acestora la Secretariatul general, conform
sistemului de raportare.
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