Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Filiala Constanța
Constanța, B-dul.Ferdinand nr.21, parter, ap.2, Jud. Constanța, C.P.: 900721
Tel/Fax: 0241-612.110, constanta@unpir.ro, www.unpirct.ro
CIF 12865421, Libra Internet Bank cont current-RO11BREL0002001645250100,
cont fond lichidare - RO81BREL0002001645250101

RAPORTUL CONSILIULUI DE CONDUCERE
PE ANUL 2019

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Filiala Constanța
Constanța, B-dul.Ferdinand nr.21, parter, ap.2, Jud. Constanța, C.P.: 900721
Tel/Fax: 0241-612.110, constanta@unpir.ro, www.unpirct.ro
CIF 12865421, Libra Internet Bank cont current-RO11BREL0002001645250100,
cont fond lichidare - RO81BREL0002001645250101

CUPRINSUL RAPORTULUI
1.
2.
3.
4.

Structura membrilor si a formelor de organizare/ pag. 3
Tabloul filialei / pag. 5
Principalele activitati ale consiliului de conducere / pag. 7
Prezentarea rezultatelor economico - financiare / pag. 13
4.1. Prezentarea situatiei patrimoniale / pag .13
4.2. Prezentarea fluxurilor de numerar / pag .15
4.3. Executia bugetului de venituri si cheltuieli / pag.19
4.4. Fondul de lichidare / pag.22
5. Activitatea de Insolventa/Lichidare la nivel local / pag.26

2|P a g e

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Filiala Constanța
Constanța, B-dul.Ferdinand nr.21, parter, ap.2, Jud. Constanța, C.P.: 900721
Tel/Fax: 0241-612.110, constanta@unpir.ro, www.unpirct.ro
CIF 12865421, Libra Internet Bank cont current-RO11BREL0002001645250100,
cont fond lichidare - RO81BREL0002001645250101

1. STRUCTURA MEMBRILOR SI A FORMELOR DE ORGANIZARE
La 31.12.2019, Filiala U.N.P.I.R. Constanta cuprinde un numar de 194 membri persoane fizice,
total, din care:
 138 persoane fizice compatibile, ceea ce reprezinta 72% in totalul membrilor filialei –
persoane fizice (192 membri), sunt organizati dupa cum urmeaza:
o 80 de membri sunt organizati sub forma cabinetelor individuale de insolventa
(Sectiunea I.B din Tabloul UNPIR) – reprezentand un procent de 58 % din
totalul persoanelor compatibile;
o 54 membri sunt asociati si/sau angajati in cadrul celor 33 de societati profesionale
(Sectiunea I.C si I.D. din Tabloul UNPIR) – reprezentand un procent de 39 % din
totalul persoanelor fizice compatibile;
o 4 membri stagiari (Sectiunea I.A din Tabloul UNPIR) – reprezentand un procent
de 3 % din totalul persoanelor fizice compatibile;
 56 persoane fizice incompatibile, ceea ce reprezinta 29% in totalul membrilor filialei
persoane fizice.
Totodata, in evidenta filialei sunt inregistrate 33 societati profesionale - persoane juridice
organizate astfel:
 33 societati profesionale (Sectiunea II.A din Tabloul UNPIR), total din care 14 SPRL si
19 IPURL-uri.
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Structura practicienilor (membri- persoane fizice si societati profesionale) in
functie de apartenenta la judetele arondate filialei Constanta (Constanta si
Tulcea)

a. In evidenta filialei UNPIR Constanta, in Judetul Constanta sunt inregistrati:




178 membri – persoane fizice, total din care:
a) 127 membri compatibili – persoane fizice, total, din care:
 71 membri organizati in cabinete individuale (Sectiunea I.B) –
reprezentand un procent de 56% din totalul membrilor
compatibili – persoane fizice din judetul Constanta
 51 membri asociati si/sau angajati (Sectiunea I.C. si I.D) in cele
32 de societati profesionale (14 SPRL si 18 IPURL-uri) reprezentand un procent de 41% din totalul membrilor
compatibili – persoane fizice din judetul Constanta;
 4 membri stagiari inregistrati in Sectiunea I.A. - reprezentand
un procent de 3% din totalul membrilor compatibili –
persoane fizice din judetul Constanta;
b) 51 membri incompatibili – persoane fizice
32 persoane juridice organizate in societati profesionale (14 SPRL si 18
IPURL-uri)

b. Judetul Tulcea – cuprinde:
 16 membri – persoane fizice, ceea ce reprezinta o pondere de 8 % din totalul
numarului de membri – persoane fizice din Filiala Constanta, clasificati astfel:
a) 11 membri compatibili – persoane fizice, total, din care:
o 9 membri organizati in cabinete individuale (Sectiunea I.B) –
reprezentand un procent de 82% din totalul membrilor compatibili
– persoane fizice din judetul Tulcea
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o 1 membru asociat (Sectiunea I.C.) din cadrul singurei societati
profesionale cu sediul in Judetul Tulcea- reprezentand un procent
de 9 % din totalul membrilor compatibili – persoane fizice din
judetul Tulcea;
o 1 membru angajat (Sectiunea I.D.) din cadrul unui cabinet
individual de insolventa- reprezentand un procent de 9 % din
totalul membrilor compatibili – persoane fizice din judetul Tulcea;
b) 5 membri incompatibili – persoane fizice
1 societate profesionala IPURL

2. TABLOUL FILIALEI
In cursul anului 2019 modificarile in Tabloul UNPIR, au intervenit ca urmare a:
- sesiunii de examen de acces in profesie organizate in iunie 2019, la care s-au inscris un numar de
3 candidati. In urma sesiunii a promovat examenul o singura persoana (Marin Ion Cosmin),
- sesiuni de examen de definitivat organizat in sesiunea iulie 2019, cand s-au inscris un numar de 2
candidati. I urma sesiunii au promovat examenul doi candidati. (Neacsu Luminita, Morar Anca).
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Tabloul UNPIR s-a modificat in cadrul fiecarei sectiuni, dupa cum urmeaza:
Sectiunea I a Tabloului UNPIR:
Subsectiunea I. A (STAGIARI):
Au iesit 2 membri, Morar Anca prin transferul la sectiunea I D- Angajati si colaboratori si Neacsu
Luminita prin transferul la Sectiunea aVa Persoane incompatibile

-

-

-

Subsectiunea I. B (CABINETE INDIVIDUALE DE INSOLVENTA) :
s-a infiintat un numar de 4 cabinete individuale: 1 cabinet individual (Pulbere Georgiana) ca
urmare a aprobarii dosarului de scutire de examen si stagiu, 1 cabinet individual (Bogdan
Ramona) prin transfer de la subsectiunea IC la subsectiunea I.B., 1 cabinet (Marin Ion Cosmin) ca
urmare a promovarii examenului de acces in profesie si a scutirii de stagiu si un alt cabinet
individual (Burnei David) prin transfer de la subsectiunea IC la subsectiunea I.B.
s-au defiintat 3 cabinete individuale: Petrescu Eugen, ca urmare a incetarii calitatii de practician in
insolventa, Buga Florentina Doina si Rotaru Doina, ca urmare a trecerii la sectiunea a-V-a
Persoane Incompatibile
Subsectiunea I.C. (ASOCIATI LA SOCIETATI PROFESIONALE):
a intrat 1 membru: Resteanu Alina Neluta prin transferul de la Sectiunea a-V-a Persoane
incompatibile
a iesit 1 membru: Bogdan Ramona, prin transfer de la de la Subsectiunea I.C – Asociati la
societati profesionale la Sectiunea IB Cabinete individuale de insolventa
Subsectiunea I.D.(ANGAJATI SAU COLABORATORI):
-a intrat 1 membru: Morar Anca ca urmare a promovarii examenului de definitivat

-

Sectiunea a II-a a Tabloului UNPIR:
Subsectiunea II. A, II. B (SOCIETATI PROFESIONALE):
s-a radiat o filiala a unei societati profesionale: Capital Insol SPRL
Sectiunea a V-a (INCOMPATIBILI):
Au intrat 2 membri: Neacsu Luminita ca urmare a transferului de la sectiunea IA Stagiari si
Rotaru Doina ca urmare a transferului de la sectiunea I.B
Au iesit 6 membri: Manaila Nicolae, Mocanu Monica Magnolia, Morosan Ionela, Neicu
Alexandru Razvan, Velicu Elena ca urmare a pierderii calitatii de practician in insolventa si
Resteanu Alina prin transferul la sectiunea IC Asociati si cadrul societatilor profesionale
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3. PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE CONSILIULUI DE CONDUCERE
Exercitiul financiar 2019, asemenator anului anterior, a fost unul plin de evenimente care, pe fondul
contextului politic si economic nefavorabil, au impactat activitatea noastra profesionala, alaturi de alte
profesii juridice si economice.
Consiliul de Conducere a desfasurat o serie intreaga de activitati de natura a surmonta situatiile
generate de aplicarea Ordonantei 88 si de a ridica standardul calitativ si conditiile de desfasurare a
activitatii practicienilor in insolventa, membri ai filialei Constanta.
Astfel, modificarile legislative, care au avut loc/ au influentat anul 2019, au vizat legislatia specifica
procedurilor de insolventa precum si legislatia conexa:
1. Anul 2019, in ceea ce priveste modificarea Legii insolventei nr. 85/2014 prin Ordonanta nr. 88, a
fost important, datorita conturarii unor practici neunitare la nivelul instantelor de judecata.
Desi Legea modificata a fost nr. 85/2014, iar prevderea de demarare a executarii silite se aplica
teoretic, in baza art. 143, alin. 1, pentru procedurile aflate in procedura de reorganizare, creditorul
fiscala a inteles sa aplice prevederile in orice procedura, fie ca a fost vorba despre Legea nr.
85/2006, fie ca a fost vorba despre perioada de observatie sau faliment, ceea ce a condus la o
serie intreaga de litigii, care au avut ca efect intarzierea procedurilor aflate in derulare.
Este bine de stiut ca in aceasta directie au mai existat încercari de schimbare a Legii insolvenței
prin OUG nr. 91/2013 care a fost declarată neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale
nr. 447 din 29 octombrie 2013.
Pozitia UNPIR a fost exprimata, pe larg, pe toate canalele de comunicare disponibile, inclusiv au
existat intalniri ale reprezentantilor UNPIR si Ministerul de Finante.
Deopotriva, pentru a veni in sprijinul membrilor, UNPIR a colectat si difuzat prin filiale, modele
de practica intalnita la nivelul instantelor din Romania.
2. Prin Decizia 5/2019 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii, a stabilit că: “În interpretarea dispoziţiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din
Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eşalonarea la plată a
creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare)”
3. Prin Decizia nr. 12/2019 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al
Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, a stabilit că: „Sumele reprezentând impozite locale
datorate pentru bunuri valorificate în procedură, grevate de o cauză de preferinţă în
favoarea unui creditor (sau „de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de
retenţie de orice fel”, în terminologia Legii nr. 85/2006), devenite scadente după data intrării în
faliment a debitorului, nu beneficiază de ordinea de prioritate la plată instituită prin art. 121
alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv, art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.”
4. Pe langa aspectele referitoare la modificarea si interpretarea Legii insolventei, in anul
2019 au existat si o serie de evenimente legate de practica onorariilor derizorii in legatura
cu desemnarea practicienilor in insolventa pe baza Ordinului 2442/2016:
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O astfel de practică este profund dăunătoare prestigiului profesiei și încalcă în mod evident
dispoziții legale cu caracter imperativ, elemente ce constituie abateri disciplinare ce cad în
competența instanțelor de disciplină constituite în cadrul Uniunii. Numai așa poate fi
caracterizată oferta financiară prin care se solicită – cu titlu de exemplu - onorarii fixe mai mici de
4.000 lei și onorarii de succes de 0,01% din creanțe recuperate/bunuri valorificate. Grav este că,
după desemnare se modifică propria ofertă, prevalându-se de hotărâri ale adunării creditorilor
și/sau de hotărâri judecătorești, prezentând la decont alte sume decât cele înscrise în ofertă.
In acest sens ISD a emis o circulara in septembrie 2018, iar CNC, in sedinta din 22.03.2019, a
transmis o nota cu privire la modul in care practicienii in insolventa vor intocmi ofertele
financiare in vederea ocuparii pozitiei de administrator/ lichidator judiciar. Recomandarea
UNPIR este formulare a ofertelor peste 500 lei/ luna si 1% onorariu variabil.
La nivelul filialei, Consiliul de Conducere a inregistrat 8 sesizari cu privire la practica onorariilor
derizorii:
a) Au existat 4 sesizari impotriva unui membru al filialei Constanta, iar Consiliul a sesizat ILD.
ILD a admis sesizarea formulata de Consiliul de Conducere UNPIR Filiala Constanta si a dispus
suspendarea pe o perioada de 3 luni a practicianului in cauza. Decizia a fost contestata la Instanta
Superioara de Disciplina, aceasta din urma respingand contestatia. Practicianul a formulat la
Curtea de Apel Bucuresti cerere de suspendare si actiune in anulare a Deciziilor emise de ILD si
ISD. Cererea de suspendare a fost respinsa iar cererea in anulare a deciziilor este in curs de
solutionare, avand termen 22.06.2020.
b) Cat privesc sesizarile practicienilor filialei noastre cu privire la practica intalnita la practicieni,
membri ai altor filiale, Consiliul filialei, ca urmare a recomandarilor ISD, a sesizat ILD si Consiliul
filialei unde este inregistrat practicianul in cauza.
Au existat 4 astfel de sesizari (transmise deopotriva, spre stiinta si practicianului care a formulat
sesizarea) impotriva unor practicieni din in insolventa din:
o doi practicieni din cadrul filialei Neamt - solutionarea unuia dintre dosare a fost
suspendata avand in vedere masurile starii de urgenta luate in contextul pandemiei
COVID 19, iar pentru celalat dosar nu am primit inca raspuns, desi s-au solicitat relatii.
o un practician din cadrul filialei Iasi, dosarul este in curs de solutionare.
o un practician din cadrul filialei Braila; in acest caz, Consiuliul de Conducere nu a apreciat
oportun a sesiza ILD, solicitand practicianului din Constanta sa formuleze sesizare;
practicianul nu a dat curs solicitarii.
5. A fost abrogat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Ordinul nr. 1443 din 29 mai 2019. O modificare
importanta vizeaza prevederile art. 8 alin. 2:
„...Art. 8: Demararea procedurii de selecţie
(2)Prin excepţie de la alin. (1), organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecţie
prevăzute de prezentul ordin în cazul:
a)debitorilor dizolvaţi în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la
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înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenţei a fost
deschisă la cererea lichidatorilor desemnaţi;
b)debitorilor pentru care organul fiscal are calitatea de creditor pentru creanţe mai mici de
valoarea-prag prevăzută de legea insolvenţei;
c)debitorilor care, la data deschiderii procedurii, nu au venituri sau bunuri urmăribile conform
Codului de procedură fiscală, indiferent dacă organul fiscal competent a finalizat sau nu
procedura de declarare a insolvabilităţii;
d)debitorilor pentru care, în termenul de 60 de zile de la deschiderea procedurii de insolvenţă
prevăzut de art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru întocmirea raportului de
inspecţie fiscală, se constată fie lipsa bunurilor urmăribile, fie faptul că majoritatea bunurilor
imobile sau mobile, prin valoarea înscrisă în evidenţa contabilă a debitoarei, sunt ipotecate în
favoarea altor creditori astfel încât şansele creditorului fiscal de recuperare a creanţelor bugetare
în cadrul procedurii insolvenţei sunt minime.
(3)În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul
desemnat prin sentinţa de deschidere. În privinţa onorariului, organul fiscal central este de acord
cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăşi
suma de 5.000 lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix şi procentul de maximum 5%
din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvenţă
înregistraţi ca plătitor de TVA, onorariul va fi de 5.000 lei, respectiv 5%, exclusiv TVA...”
6. Alte modificari legislative, vizeaza:
i. modificari statutare - publicarea in Monitorul Oficial cu numărul 461 din 07/06/2019 a
Hotararii nr. 3 din 11.05.2019 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă si a Statutului Republicat.
Astfel, potrivit Statutului, au fost aduse modificari cu privire la fondul de
lichidare, printre care cele mai importante:

majorarea onorariilor practicienilor ce se pot deconta din fondul de
lichidare “până la 5.000 lei, în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de
insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în
insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 5.000 lei, exclusiv
TVA.
Indiferent de cuantumul onorariului din hotărârea judecătorească, din fondul de lichidare
se va deconta doar onorariul în limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) şi art.
51 din O.U.G. sunt incidente;” (art. 117, alin 1 lit.a -Statut)

la articolul 117 alin.(1), lit.c) s-a abrogat: „ în cazul procedurilor de insolvenţă
deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii
nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dar provenite din proceduri
deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de
1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind
situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
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decontarea unor categorii noi de cheltuieli de procedura din fondul de
lichidare (onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiţi în acţiunile în
anulare sau sau acţiunile în răspundere formulate de către practicianul în insolvenţă şi
expertizele judiciare încuviinţate de judecătorul-sindic din oficiu în acţiunile în anulare sau
acţiunile în răspundere până la 1.000 lei în funcţie de durata acţiunilor pentru curator).
ii.

modificari legislative de natura fiscala:
 Prin OUG 78/2019, a fost abrogat incepand cu 1 februarie 2020 sistemul SPLIT
TVA introdus prin OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA si Legea 275/2017
pentru aprobarea OG 23/2017.
 Modificari ale Codului Fiscal :
În cazul procedurilor de faliment inițiate anterior datei de 1 ianuarie 2019, pentru care
nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă,
ajustarea bazei de impozitare se va efectua în termen de cinci ani începând cu data de
1 ianuarie 2019.
Perioada de așteptare pentru furnizori pentru a recupera TVA aferentă creanțelor
neîncasate putea să se întindă pe perioade de peste 5 ani. Astfel de măsuri sunt
excesive, a concluzionat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C246/16 Di Maura, întrucât procedurile de faliment pot dura 10 ani, timp în care se
plătește o taxă pentru bunuri/servicii de care contribuabilul nu a beneficiat. Concluzia
Curții în cauza amintită a fost că „un stat membru nu poate condiționa reducerea
bazei de impozitare a TVA de caracterul infructuos al unei proceduri colective atunci
când o astfel de procedură este susceptibilă să dureze mai mult de zece ani.”
Această decizie emisă de CJUE este temeiul pentru recentele modificări introduse în
Codul fiscal, având în vedere că oricum legislația fiscală românească stabilește că
jurisprudența europeană în materia TVA se aplică obligatoriu la nivel național.

iii.

Alte modificari
 Prin Decizia nr. 13/2019, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii
promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și, cu privire la
interpretarea și aplicarea art. 492 din Codul civil din 1864, art. 579 alin. (1), art. 577
alin. (2) din Codul civil, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a stabilit că: „lipsa
autorizației de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum și lipsa
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru
recunoașterea pe cale judiciară, în cadrul acțiunii în constatare, a dreptului de
proprietate asupra unei construcții realizate de către proprietarul terenului, cu
materiale proprii”.
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Consiliul de conducere a avut in vedere, in permanenta, actualizarea bazei de date referitoare la
datele de identificare ale membrilor (date de contact: nr. telefon, fax, adrese de e-mail actualizate, adrese
de corespondente, etc) astfel incat comunicarea sa fie eficienta si rapida.
Totodata s-a tinut legatura permanentă cu membri filialei prin internet, fax ori posta şi a incercat
sa rezolve solicitările acestora, din care enumeram:
• receptarea tuturor comunicărilor atât din partea UNPIR, cât şi a membrilor filialei şi rezolvarea
acestora pentru îmbunătăţirea activităţii;
• transmiterea către membrii filialei a tuturor materialelor şi comunicărilor primite de la sediul
central şi instante de judecata;
• intervenţii repetate către membrii filialei restanţieri la cotizaţie şi pentru depunerea poliţei de
asigurare pentru răspundere profesională;
• informarea membrilor cu privire la modificarile legislative/ organizatorice ce au avut loc in anul
precedent;
Depunerea declarariilor de venit a fost urmarita indeaproape, astfel incat nici un membru sa nu
fie pus in situatia de a fi sanctionat in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al
Uniunii.
Pe parcursul anului 2019, au fost organizate evenimente destinate pregatirii profesionale,
dupa cum urmeaza:
 Conferinta Regionala de Insolventa, organizata in data de 28 iunie 2019, ora 10.00 în Mamaia,
Hotel DelMar. La Conferinta au participat judecatori, cadre universitare, practicieni in insolventa,
reprezentanti ai Institutului Național al Magistraturii (INM) si ai Institutului Național de Pregătire a
Practicienilor în Insolvență (INPPI).

 Stagiul de pregatire profesionala a practicienilor in insolventa, organizat de Filiala Constanta
alaturi de Filiala Bucuresti, Institutul National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa
(I.N.P.P.I.) in perioada 06-08 septembrie 2019, la Hotel DelMar-Mamaia.
Subiectele dezbatute in cadrul seminarului au fost „Aplicarea Regulamentului privind protectia
datelor cu caracter personal de catre practicienii in insolventa”, „O noua sansa in materia
insolventei – intre asteptari si reglementare”, „Expertizele contabile in procedura insolventei si
cauze conexe”, „Executarea silita (individuala?) – demers posibil in toate procedurile de
insolventa?”, „Impactul pe care măsurile asiguratorii penale înființate anterior deschiderii
procedurii insolvenței îl au asupra procedurii de valorificare din insolvență - Sesizarea ICCJ , in
așteptarea hotărârii de dezlegare a unei chestiuni de drept”, „Portalul de date” UNPIR –
necesitare, asteptari si reglementare.
La lucrarile stagiului au participat 88 de membri apartinand filialei U.N.P.I.R. Constanta.
In anul 2019 a fost un an incarcat cu evenimente destinate profesiei de practician in insolventa.
Astfel, pe data de 10 mai, in cadrul evenimentului anual, Ziua practicianului in insolventa, Uniunea
Națională a Practicienilor în Insolvență (UNPIR) a marcat aniversarea a 20 de ani de profesie intr-un
cadrul deosebit, la București, Sala Tronului din Palatul Regal, iar in data de 11 mai 2019, a fost organizat
cea de-a XXII-a ediție a Congresului profesiei, găzduit de Domeniul Știrbey, sala Regina Maria.
Evenimentele s-au bucurat de prezenta reprezentantilor filialelor, ai reprezentantilor altor profesii
liberale: dl. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, dl. Dragoș
Doroș, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali (CCF), dr. Ciprian Mihăilescu, președintele
Camerei Auditorilor Financiari (CAFR), prof. dr. Robert Șova, președintele Corpului Experților
Contabili (CECCAR) și dl. Sorin Petre, prim-vicepreședinte al Asociației Evaluatorilor Autorizați
(ANEVAR), reprezentanti ai INM, prof. dr. Cristina Rotaru, director al Institutului Național al
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Magistraturii (INM) precum si reprezentanti ai mediului universitar: prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru,
personalitate de prim rang a dreptului românesc și unul dintre universitarii de prestigiu care au dezvoltat
legislația incidentă profesiei de practician în insolvență, prof. dr. Ion Anghel, șeful Departamentului de
Analiză Economică din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) si alte personalitati aproape de
profesia de practician in insolventa, magistrate, etc.
In legatura cu verificarea membrilor in anul 2019, Consiliul de Conducere al Filialei UNPIR
Constanta a avut in vedere urmatoarele directii:
 Verificarea indeplinirii obligatiilor fata de Uniune (plata contributiilor, cotizatiilor, intocmirea
si inregistrarea declaratiilor de venit, a situatiilor privind dosarele de insolventa, etc);
 Verificarea membrilor filialei in legatura cu justificarea avansurilor/bugetelor previzionate
decontate din Fondul de lichidare in conformitate cu art. 39, alin 4 din Legea nr. 85/2014
privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare.
 Verificarea procedurii de virare a procentului de 2% prevazut de art. 39, alin. 7, lit. b din
Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei catre filiala.
In legatura cu activitatea filialei si gestiunea fondului de lichidare, cenzorii au verificat
urmatoarele:
 situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019;
 balantei de verificare a conturilor intocmite la 31.12.2019, respectiv la concordanta datelor si
informatiilor acestora cu inventarierea patrimoniului Filialei Constanta si documentele
justificative;
 Executia bugetului de venituri si cheltuieli privind activitatea filialei Constanta si proiectia
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs – 2020;
 Fluxul de numerar privind activitatea filialei Constanta, respectiv incasarile si platile realizate.
Potrivit raportului de activitate, Comisia de cenzori a certificat situatiile financiare anuale ale
UNPIR Filiala Constanta.
In legatura cu organizarea examenului de acces in profesie s-a adus la cunostinta tuturor
persoanelor interesate conditiile ce trebuie indeplinite pentru participarea la examenele de acces in
profesie organizate de UNPIR. Au fost verificate documentele de inscriere si transmise catre Secretariatul
General al Uniunii.
Consiliul de conducere a asigurat transmiterea situaţiilor şi rapoartelor către secretariatul general
al UNPIR (încasarea cotizaţiilor şi contribuţiilor pe tranşe de venit, depunerea declaraţiilor de venit,
încheierea poliţelor de asigurare profesională).
S-au pregătit rapoartele pentru întâlnirile anuale cu preşedinţii celorlalte filiale (Adunarea
Reprezentanţilor permanenţi).
Totodata, in legatura cu organizarea exemenului de definitivat in profesie, la nivelul filialei, s-au
colectat dosarele participantilor, s-au centralizat si transmis catre UNPIR.
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4. SITUATIA REZULTATELOR ECONOMICO – FINANCIARE

4.1. PREZENTAREA SITUATIEI PATRIMONIALE
Organizarea şi conducerea contabilității se ține potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991 cu
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 privind
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Evoluția principalelor cifre caracteristice ale Uniunii în ultimele două exerciții financiare se prezintă
astfel:
Indicatori

31 decembrie
2018

31 decembrie Procent față de
2019 anul anterior %

Active imobilizante
Active circulante

311.059
113.835

295.914
310.263

Cheltuieli în avans

74.901

34.500

Total active

499.795

640.677

Datorii

197.209

334.445

Venituri in avans

84

75

Total active - Datorii

302.502

306.157

Capitalurii proprii

302.502

306.157

95%
273%
46%
128%
170%
89%
101%
101%

Din analiza situatiei patrimoniale in perioada 2019 fata de 2018, rezulta:




activul imobilizat a scadut ca urmare a deprecierii ireversibile (amortizarii);
cresterea elementelor de activ circulant se datoreaza sumele incasate in Fondul de lichidare
din procentul de 2% care sunt virate catre UNPIR luna urmatoare;
cheltuielile in avans sunt reprezentate de avansurile acordate din fondul de lichidare si
nejustificate pana in prezent.

Ca urmare a diligentelor Consiliului au fost justificate avansuri, astfel incat soldul la finele anului
2019 era in cuantum de 34 mii lei.
Din verificarile cenzorilor, pana la data sedintei AGA, nu exista situatii de refuz de justificare a
avansurilor, in masura in care faptul generator a avut loc, respectiv daca societatea a fost radiata.

In legatura cu situatia datoriilor si capitalurilor proprii, punctam
urmatoarele:

 filiala Constanta nu are din activitatea curenta obligatii restante fata de bugetul de stat,

din imprumuturi (UNPIR) sau catre creditori chirografari. A fost obtinut in acest sens
Certificat fiscal emis de ANAF fara datorii din data de 11.11.2019.
 obligatiile raportate se refera la operatiunile de gestionare a fondului de lichidare si
reprezinta fondurile obtinute din distributia procentului de 2% si distributiile realizate de
UNPIR, nedistribuite inca pentru acoperirea onorariilor si cheltuielilor de procedura
(sunt aferente sumelor disponibile in contul fondului de lichidare). Tratamentul contabil
impune ca, pe masura ce practicienii inregistreaza cereri de decontare a cheltuielilor de
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procedura si onorariilor, sa se realizeze platile catre acestia si apoi datoriile sunt inchise
cu contravaloarea sumelor decontate.
 Veniturile in avans reprezinta cotizatii incasate in anii precedenti si acestea vor fi reluate
in conturi de venituri.
 Capitalurile proprii au crescut in anul 2019 fata de 2018, pe fondul acoperirii obligatiilor
inregistrate spre decontare la fondul de lichidare.
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4.2.PREZENTAREA FLUXURILOR DE NUMERAR
Prezentarea situatiei pentru activitatea curenta a filialei U.N.P.I.R. Constanta
DISPONIBIL LA 01.01.2019
INCASARI

Cotizatii fixe (virat 50% UNPIR)
Contributii variabile (virat 50% UNPIR)
Taxe inscriere examen acces, (virat integral UNPIR)
Taxe inscriere examen definitivat (virat integral INPPI)
Taxe scutire stagiu (virat integral UNPIR)
Taxe de inscriere in Tabloul Uniunii (virat 50% UNPIR)
Taxe R.F.O. (virat integral UNPIR)
Incasari aferente seminarii, reuniuni
Incasari sponsorizari
Alte incasari (incasari eronate aferente.fd.lichidare, cotizatii,
despagubiri, etc.)
PLATI

Salarii si asimilate salariilor
Indemnizatii si asimilate indemnizatii Consiliul de conducere, Instanta
locala de disciplina, cenzori
Publicitate
Cheltuieli materiale consumabile
Plati aferente intalniri, adunari generale, seminarii, agende, deplasare
reprezentanti filiala la evenimente in cadrul profesiei conform invitatii, etc

Corespondenta
Comisioane bancare
Obiecte de inventar , licente
Plati chirie teren, asigurare sediu
Servicii prestate de terti (utilitati)
Taxe diverse (locale)
Plati audit financiar
Alte plati (incasari eronate in contul curent aferente fondului de
lichidare, cotizatii, etc.)
TRANSFERURI CATRE UNPIR
Taxe inscriere examen acces, acces fara examen si scutire stagiu,
definitivat (virat UNPIR, INPPI 100%)
Taxe inscriere Tablou Uniune (virat UNPIR 50%)
Contributii si cotizatii (virat UNPIR 50%)
Taxe RFO (vitrat UNPIR 100%)
DISPONIBIL LA 31.12.2019

21.534,76 lei
424.395,76 lei
177.670,53 lei
137.468,51 lei
3.600,00 lei
3.000,00 lei
1.500,00 lei
11.200,00 lei
3.780,00 lei
20.750,00 lei
1.055,49 lei
64.371,23 lei
401.383,49 lei
46.679,00 lei
53.734,00 lei
1.527,00 lei
1.505,25 lei
37.101,86 lei
781,20 lei
641,55 lei
886,88 lei
1.510,49 lei
19.536,18 lei
7,00 lei
2.000,00 lei
61.781,30 lei
8.100,00 lei
5.600,00 lei
156.331,78 lei
3.660,00 lei
26.850,53 lei
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In legatura cu situatia fluxurilor de numerar, prezentam alaturat
principalele categorii de incasari si plati realizate de filiala, din activitatea
curenta:
Potrivit Statutului UNPIR, incasarile filialei se compun din cotizatiile fixe, contributiile variabile si
taxele de inscriere in Tabloul UNPIR.
Analitic situatia cotizatii fixe aferente anului 2019, a contributiilor variabile pe transe de venituri
aferente anului 2018 (incasate in 2019), a tabelor de inscriere in Tabloul UNPIR precum si a depunerii
declaratiilor de venit se prezinta alaturat:
a) Cotizatii fixe 2019
Judet
Suma
datorata

Suma
incasata

Suma
neachitata*

Cota de distribuit
UNPIR Bucuresti
Fil. Constanta

Constanta
170.200,33
167.330,20
2.848,00
83.665,10
83.665,10
Tulcea
10.340,33
10.340,33
0
5.170,16
5.170,16
Sume
22,13
11,07
11,07
incasate in
anii anteriori
Total
180.540,66
177.692,66
2.848,00
88.846,33
88.846,33
*2.848,00 lei suma neachitata formata din (433,00 lei I.E. membru incompatibil, 650,00 lei C.S.
membru compatibil, 1.765,00 lei diferenta plata cotizatie fixa BF SPRL)
*la momentul intocmirii prezentului raport cotizatiile au fost achitate, excepand suma de 650,00
lei- C.S. membru compatibil, pentru care s-a intocmit dosar disciplinar
b) Contributia variabila aferenta anului 2018 :
Judet
Suma
Suma
Suma
datorata
incasata*
neachitata

Cota de distribuit
UNPIR
Fil. Constanta
Bucuresti
50%
50%
64.556,03
64.556,03
4.178,23
4.178,23
0,50
0,50

Constanta
129.113,05
129.112,05
Tulcea
8.282,46
8.356,46
Sume
1,00
incasate in
anii anteriori
Total
137.395,51
137.469,51
68.734,75
68.734,75
*74,00 lei incasati din declaratia rectificativa pentru anul 2016 a CII Constantin Corina

Recapitulatia incasarilor din contributii cu prezentarea venitului brut aferent, pe structuri
organizatorice:

Membri

Societati profesionale:
Cabinete individuale:
Total :

Venit brut

12.567.183,94
4.606.406,87
17.173.590,81

Contributii
100.541,14
36.854,37
137.395,51

Pondere
(%)

73,18%
26,82%
100%
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c) Taxe de inscriere in Tabloul Uniunii – 2019:
Judet
Suma
Suma incasata
datorata
Constanta
Tulcea
Total

10.000,00
1.200,00
11.200,00

10.000,00
1.200,00
11.200,00

Cota distribuita
UNPIR Bucuresti
Fil. Constanta
50%
50%
5.000,00
5.000,00
600,00
600,00
5.600,00
5.600,00

Situatia in sinteza a cotizatiilor, contributiilor si taxelor de inscriere in
Tablou, pe structuri organizatorice, se prezinta in felul urmator:
Tip incasare

Sectiunea

I.) Cotizatia fixa
anuala pe 2019

IIA Societati profesionale
IA Stagiari
IB Cabinete individuale
IC Asociati soc. profesion.
ID Angajati sau colaboratori
al formelor de exercitare a
profesiei
V.Incompatibili

TOTAL GENERAL
Regularizari din anii
anterior

II.) Contrib. variabila
afer. anului 2018
TOTAL

III.) Taxe inscriere
T.U. 2019
TOTAL GENERAL

Judete din cadrul filialei UNPIR Constanta
Constanta
Tulcea
Total incasat
65.535,00
2.000,00
67.535,00
3.900,00
0
3.900,00
46.127,20
5.308,33
51.435,53
31.200,00
650,00
31.850,00
650,00
650,00
1.300,00
20.351,00

1.299,00

21.650,00

167.763,20

9.907,33

177.670,53

22,13

22,13

IIA Societati profesionale

100.472,14

69,00

100.541,14

IB Cabinete individuale
Total
Regularizari din anii anteriori

28.639,91
129.112,05
1,00

8.213,46
8.282,46
74,00

36.853,37
137.394,51
74,00

10.000,00

1.200,00

11.200,00

306.875,25

19.463,79

326.339,04

Total
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Veniturile realizate din cotizatii si contributii se vireaza in procent de 50% in contul Uniunii, taxele de
inscriere in Tabloul Uniunii in procent de 50% de la data de 07.11.2017, data publicarii in MO a
Statutului republicat, iar taxele de inscriere la examen, taxa examen definitivat, taxele RFO, taxa scutire
stagiu, taxa verificare dosar examen acces profesie fara examen, in procent de 100%, conform
Statutului UNPIR. Declaratiile de venituri au fost depuse in termen de catre membrii filialei. Din
sumele ramase la dispozitia filialei s-au efectuat cheltuieli pentru activitatea proprie.
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4.3. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
Venituri/ Cheltuieli

2019

REALIZAT 2019

Realizat /Plan 2019

lei

lei

%

Cotizaţii fixe 100 %
Cotizatii variabile 100%
Alte venituri (30% din taxe inscriere
Tablou Uniune)
Venituri estimate din sponsorizari
membri - redirectionare impozit 2% din
venituri
Venituri din organizarea de seminari de
pregatire profesionala
Alte venituri (despagubiri Fan Courier)

180.500
137.500
7.200

177.693
137.470
5.600

98%
100%
78%

25.000

1.055

4%

25.000

20.750

83%

0

60

Total venituri

375.200

342.628

Cheltuieli cu salariii, retributii, precum si
cheltuieli asimilate salariilor
Cheltuieli cu idemnizatiile membrilor
Consiliului de Conducere, Instantei
Locale de disciplina, Comisiei de cenzori
Cheltuieli cu utilitatile,
mat.consumabile, servicii, taxe locale,
com.bancare)
Protocol (organizare manifestari
stiintifice, adunare generala, reuniuni) si
reclama
Servicii audit financiar – cota activitatea
curenta
Servicii arhivare – documente curente

46.000

46.902

102%

57.122

57.122

100%

28.000

25.326

90%

7.000

4.793

68%

2.000

2.000

100%

6.000

0

0%

Cheltuieli cu contributii si cotizatii (50%)
transmise la UNPIR
Cheltuieli cu organizarea seminariilor de
pregatire, agende membri
Alte cheltuieli neprevazute (ob. Inventar,
mijloace fixe, amortizare imob.
Corporale, materiale consumabile,
prestari servicii, anunturi promovare site
filiala, deplasarea reprezentanti filiala la
evenimente in cadrul profesiei-ziua
practicianului in insolventa, lucrari ARP,
sedinte, seminarii, conform invitatii, etc)

159.000

156.332

98%

30.000

30.771

103%

28.000

16.992

61%

Venituri din activitatii fara scop
patrimonial

Cheltuieli din activitati fara scop
patrimonial

PLAN
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Total cheltuieli

363.122

340.238

12.078

2.390

Rezultatul exercitiului

Plati administrative efectuate din Fondul de lichidare al filialei UNPIR Constanta
Plati

PLAN 2019

Cheltuieli cu salariii, precum si
cheltuieli asimilate salariilor
(persoana care gestioneaza
fondul de lichidare)
Servicii audit financiar – fond
lichidare
Servicii arhivare – fond lichidare
Cheltuieli materiale, consumabile
si obiecte de inventor
Indemnizatii Comisia de cenzori
Total cheltuieli/plati

REALIZAT 2019

73.440

72.788

99%

1.570
12.000

1.570
-

100%
0%

4.500
28.582

320
25.584

7%
90%

120.092

100.262

Analiza executiei bugetare in ceea ce priveste activitatea filialei Constanta:
i.

Rezultatul obtinut de filiala din activitati fara scop patrimonial a fost profit 2.390 lei,
obtinut in conditiile unor:
 venituri totale de 342.628 lei;
 cheltuieli totale de 340.238 lei.

ii.

Cu privire la veniturile filialei:
- Totalul veniturilor aferente exercitiului financiar 2019 au insumat 342.628 lei, ceea ce
priveste realizarea in proportie de peste 91% din totalul veniturilor previzionate.
- Stuctural, pe tipuri de venituri, evolutia se prezinta dupa cum urmeaza:
o Referitor la veniturile obtinute din cotizatii fixe, bugetul de venituri si cheltuieli a
fost realizat in proportie de 98%, astfel: totalul veniturilor aferente cotizatiilor fixe
bugetate se ridica la cuantumul de 180.500 lei, iar realizarile au atins valoarea de
177.693 lei;
o Referitor la veniturile obtinute din contributii variabile, s-a inregsitrat 100% astfel:
totalul veniturilor aferente contributiilor variabile bugetate se ridica la cuantumul
de 137.500 lei, iar realizarile au atins valoarea de 137.470 lei;
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o Cu privire la categoria altor venituri obtinute de filiala ( 50% din taxele de inscriere
in Tabloul Uniunii), precizam ca acestea au caracter incert in ceea ce priveste
realizarea, intrucat sunt influentate de factori precum:
 numarul de membri care promoveaza examenul de dobandire a calitatii de
practician in insolventa,
 momentul inscrierii in Tabloul UNPIR,
 modalitatea de inscriere in Tabloul UNPIR, respectiv: cu examen sau cu
scutire de examen si perioada de stagiu,
Evolutia acestui indicator a fost realizat in proportie de 78% din prevederea
bugetata pentru anul 2019, astfel din totalul valorii bugetate de 7.200 lei s-au
obtinut venituri in suma de 5.600 lei.
o Referitor la veniturile obtinute din organizarea de seminarii de pregatire
profesionala au fost realizate din taxele de inscriere la seminari de pregatire
profesionala si se ridica la cuantumul de 20.750 lei.
iii.

Cu privire la cheltuielile filialei:
 Privite structural, pe categorii de cheltuieli, situatia se prezinta in felul urmator:
o Cheltuielile cu salariile, retinerile si asimilatele aferente s-au incadrat in bugetul
planificat;
o Cu privire la cheltuielile cu indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere,
Instantei Locale de disciplina si a Comisiei de cenzori, retinerile si asimilatele s-a
realizat in proportie de 100%, conform prevederilor.
o Cheltuielile cu utilitatile (intretinere, paza, energie electrica, gaze, materiale
consumabile, servicii diverse, precum si cele de telefonie) au scazut fata de cele
bugetate, existand o scadere de 10% fata de valoarea bugetata, respectiv:
valoarea bugetata a fost de 28.000 lei fata de realizari care au atins suma de
25.326 lei;
o Cheltuielile de protocol (organizarea manifestari stiintifice, adunare generala,
reuniuni) si reclama, au fost realizate in proportie de 68%, obtinandu-se o
economie la buget de 32%;
o Cheltuielile cu cotizatiile si contributiile (transferurile catre UNPIR) sunt in cota
de 50% din incasari;
o Cheltuielile cu serviciile de audit financiar s-au incadrat in bugetul planificat;
o Cheltuielile cu arhivarea documentelor curente au fost amanate pentru anul
2020, Consiliul urmand a analiza oferte in acest sens;
o Din categoria cheltuielilor neprevazute s-au inregistrat cheltuielile cu
amortizarea (componenta nelichida) si participarea filialei la evenimente
organizate in cadrul profesiei ceea ce a reprezentat 60% din valoarea
cheltuielilor bugetate, reprezentand o economie de 40% la bugetul filialei.
o Au fost realizate cheltuieli cu organizarea seminari de pregatire profesionala si
cheltuieli cu achizitia agendelor pentru practicieni cu ocazia sarbatorilor de iarna
in cuantum de 30.771 lei.

Rezultatul exercitiului financiar 2019 a fost profit de 2.390 lei.
Bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv fluxul de numerar privind activitatea filialei Constanta
au fost supuse verificarii Comisiei de cenzori care au constatat corectitudinea, realitatea efectuarii lor;
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evidenţa încasărilor şi plăţilor este ţinută la zi, prin înregistrarea documentelor primare de încasări şi plăţi,
atât prin casă cat şi prin bancă, in ordine cronologica; inregistrarile contabile au fost efectuate pe baza
documentelor justificative;
Au fost respectate toate aspectele legale incidente in cea ce priveste evidenta financiar – contabila,
calculul obligatiilor fiscale, impozite si taxe locale.

4.4.

FONDUL DE LICHIDARE

Distribuirea cheltuielilor de procedura si onorariilor către practicienii în insolvenţă s-a realizat
conform criteriilor generale stabilite prin Statutul UNPIR si in baza criteriilor secundare stabilite la
nivelul filialei Constanta.
In legatura cu exercitiul financiar 2019, situatia sumelor incasate si distribuite din Fondul de
lichidare se prezinta analitic alaturat:

Tip indicator (incasare/plata)
Sold initial la 01.01.2019

Valoarea - lei
108.761,57

Incasari

Primite de la UNPIR Bucuresti conf. situatii plati
Primite din distributia procentului de 2%
Primite de la ONRC
Primite din sume nedistribuite in cursul procedurii
Restituiri membrii
Incasari 2% necuvenit
Restituire CJAS-CM
Incasari eronate fond lichidare (cotizatii)
TOTAL INCASARI 2019

908.504,48
1.066.972,37
3.652,50
93.996,42
20.758,69
12.556,98
1.287,00
2.007,54
2.109.735,98

Plati

Cheltuieli procedura
Onorarii
Chelt. salariale
Plati indemnizatii cenzori
Comisioane bancare
Transfer UNPIR sold BCR
Transfer UNPIR 2%
Restituiri 2% necuveniti
Plati obiecte inventar si consumabile
Restituiri incasari necuvenite (cotizatii,taxe seminar, etc.)
Plata audit financiar
TOTAL PLATI 2019
SOLD LA 31.12.2019

75.849,61
813.280,01
72.788,00
25.584,00
522,82
19.472,00
995.876,67
12.556,98
319,74
2.002,66
1.570,00
2.019.822,49
198.675,06
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Grafic, situatia sumelor incasate si a distributiilor effectuate din Fondul
de lichidare se prezinta alaturat:
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Sinteza platilor pe criterii de distribuire:
Indicator
Plati din fondul de lichidare

TOTAL, din care:
889.129,62
100%

Ch. de
proced.
75.849,61
8,53%

Onorarii
813.280,01
91,47%

Pe fondul diminuarii activitatii si dosarelor de insolventa, s-a constatat si diminuarea incasarilor
din distributia procentului de 2% la nivelul filialei. Astfel, media lunara provenita din distributia
procentului de 2% este de 88.914,36 lei pentru anul 2019 fata de media lunara de 103.244,44 lei lei in
2018, inregistrand o scadere de 16,11%. In aceasta directie au evoluat si platile, respectiv fFata de media
lunara a platilor din anul 2018 de 90.978,31 lei, sumele achitate lunar in 2019 a inregistrat o scadere la
74.094,14 lei.
In raport cu prevederile Deciziei nr.4/18.04.2018 privind decontarea din fondul de lichidare a
unor cheltuieli administrative de 10% din valoarea alimentarii fondului de lichidare, din sursa de 2%,
respectiv 1.066.972,37 lei, cheltuielile administrative ale anului 2019 sunt in cuantum total de 100.261,74
lei si reprezinta 9,4%.

Evolutia distribuirilor anuale si medii din Fondul de lichidare - analitic:

Sume distribuite in exercitiul
financiar

2015
2016
2017
2018
2019

Distributie anuala

3.611.995,54
1.661.605,35
1.717.349,91
1.091.739,66
889.129,62

Medie lunara

300.999,00
138.467,00
143.112,00
90.978,31
74.094,14

Evolutia distribuirilor anuale si medii din Fondul de lichidare - grafic:
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Situatia obligatiilor de plata din fondul de lichidare la 31.12.2019
U.N.P.I.R. - Fil.Constanta are un sold de 94.337,41 lei la data de 31.12.2019 din care suma de 10.648,91
reprezinta onorarii si cheltuieli facturate care urmeaza sa fie stornate si refacturate la data cand
documentatia cererilor de decontare va fi completa.
Filiala

Suma aprobata

Ch. de proc

Onorarii

CONSTANTA

94.337,41

2.989,03

91.348,38

Total

94.337,41

2.989,03

91.348,38

Datoriile totale la 31.12.2019 sunt in cuantum de 94.337,41 lei si reprezinta datoriile curente fata
de practicieni in cuantum de 83.688,50 lei si obligatiile in cuantum de 10.648,91 lei inregistrate la nivelul
filialei ca urmare a inregistrarii unor cereri de decontare (conform procedurilor de decontare valabile
pentru perioada anilor 2012-2019) care nu au fost completate de practicieni, pentru a se putea realiza
plata.
Disponibilitatile filialei la finalul anului sunt de 198.675,06 lei.
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5. ACTIVITATEA DE INSOLVENTA/ LICHIDARE LA NIVEL LOCAL

EVOLUTIA REALIZARILOR 2016-2019

Exercitiul financiar
VENITUL BRUT
Contributia variabila

2016

2017

2018

14.839.159,42

13.098.562,98

17.189.812,81

50.713,95

45.315,08

137.523,57

Nr. declaratii de venit
din care cu venituri
Media venitului brut

112
92

115

2019

114

86

80

Situatia numarului de membri care au inregistrat venit brut in raport cu numarul membrilor
inregistrati in Tabloul Uniunii in perioada 2016 - 2019:
Forma de organizare

Societati profesionale
Cabinete individuale

Declaratii de
venit 2016

Declaratii de
venit 2017

Declaratii de
venit 2018

Declaratii de
venit 2019

Total
d.c.

Total Cu
d.c
V.B./
2017
30
27
85
59

Total
d.c

Total
d.c.

28
84

Cu
V.B./
2016
27
65

34
80

Cu
V.B./
2018
27
53

Cu
V.B./
2019

Clasamentul primilor 5 practicieni (raportat la cifra de afaceri obtinuta)
pe structuri organizatorice:
Societati jud. Constanta
MA SPRL
DSC SPRL
SI IPURL
CI SPRL
CC SPRL

Societati Jud. Tulcea
EG IPURL

1.747.075
1.545.927
843.646
729.635
704.661

32.054
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Cabinete individuale Constanta
CD CII
SL CII
DICII
EM CII
IM CII

259.896
237.143
200.093
199.117
168.087

Cabinete individuale Tulcea
FMS CII
PIA CII
CC CII
PN CII
AS CII

544.519
405.999
103.540
96.181
62.435

Clasamentul primilor 10 practicieni dupa cifra de afaceri
LOC

Judet

Societati profesionale/Cabinete

1
2
3
4
5
6

Constanta
Constanta
Constanta
Constanta
Constanta
Tulcea

MA SPRL
DSCSPRL
SI IPURL
CI SPRL
CC SPRL
FMS CII

7
8
9
10

Constanta
Tulcea
Constanta
Constanta

TMS IPURL
PIA CII
MAI SPRL
GD IPURL

Venit brut realizat
2019
1.747.075
1.545.927
843.646
729.635
704.661
544.519
488.962
405.599
398.126
369.301

In concluzia celor expuse mai sus, supunem votului prin corespondenta electronica:
 aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2019 si anexelor aferente asa cum
au fost intocmite, prezentate (fiind parte integranta a prezentului Raport de activitate) si
certificate de Comisia de Cenzori;
 aprobarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, descărcarea de
gestiune a Presedintelui si Consiliului de Conducere al filialei UNPIR Constanta pentru
anul 2019 si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, inclusiv
anexele privind detalierea elementelor de incasari si plati;
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 aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de conducere pe anul 2019 si al Instantei
de disciplina pentru anul 2019, descărcarea de gestiune a Presedintelui si Consiliului de
Conducere al filialei UNPIR Constanta si a Instantei Locale de disciplina pe anul 2019;
 aprobarea Planul de activitate al filialei UNPIR Constanta pe anul 2020.
Consiliul de Conducere al filialei U.N.P.I.R. Constanta
Presedinte,
Cristina STROIE

Membrii Consiliului,

DASCALESCU Elena
ENACHE Mariana
IANCA Cristian
VIZITIU Catalina
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