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Bun Venit!
Dragi colegi şi prieteni
În numele Asociaţiei INSOL-Europe suntem încântaţi să vă invităm să luaţi
parte la conferinţa organizată de Comitetul ţărilor de est (EECC) în
Transilvania / România pe tema noilor tendinţe din insolvenţă: investiţii în
întreprinderi în dificultate şi evoluţia insolvenţei persoanelor particulare în
Europa.
Evenimentul va fi găzduit de Cluj-Napoca, oraşul cel mai important din
Transilvania, declarat în 2015 « capitala tineretului european. »
Vă invităm deasemenea, pe lângă conferinţă, să cunoaşteţi oraşul Cluj şi,
în general, Transilvania, pe care Lonely Planet a declarat-o « regiunea
Numărul 1 pentru voiaj în 2016, » care are de oferit nenumărate lucruri de
văzut. Clujul oferă atracţii pentru toate vârstele şi îi încurajăm pe cei care
vor participa la conferinţă să vină cu câtva timp înainte sau să rămână
câtva timp după, pentru a putea profita de tot ce e mai frumos de vizitat.
De exemplu, salina Turda, un parc tematic subteran într-una dintre cele
mai vechi mine de sare din lume, unde vizitatorul coboară 120 m pentru a
putea ajunge la minunata lume subterană. Peste trei miliarde de tone de
sare au fost scoase din această mină, creând nemaipomenite spaţii cu
forme neregulate uimitoare.
Alte locuri de vizitat: Castelul Banffy, pomenit încă din secolul al XIV-lea (în
grădina căruia se poate lua o cafea într-o după amiază calmă), Laguna
albastră, Grădinile botanice şi Muzeul botanic, Muzeul etnografic al
Transilvaniei, Muzeul naţional de istorie a Transilvaniei.
Participarea la această conferinţă va fi o experienţă valoroasă, precum şi o
excelentă ocazie de a întâlni experţi în industrie şi de a afla ultimele noutăţi
din domeniul insolvenţei şi al armonizării legilor. Cu o seară înainte (12 mai)
va avea loc în centrul Clujului un dineu de deschidere, unde prezenţa e
opţională, prilej pentru participanţi să discute şi să-şi facă relaţii,
bucurându-se în acelaşi timp de minunata tradiţie culinară a regiunii şi de
un program de muzică şi dansuri populare.
Conferinţa EECC vă va oferi noi cunoştinţe, va contribui la lărgirea reţelei
voastre de relaţii şi la dezvoltarea spiritului de iniţiativă, procurându-vă în
acelaşi timp ocazia de a cunoaşte acest oraş minunat. Noi suntem foarte
bucuroşi să vă propunem acest eveniment şi vă aşteptăm cu nerăbdare la
Cluj.
Înscrierile la conferinţă se vor deschide în curând pe www.insol-europe.
Dacă aveţi întrebări, nu ezitaţi să contactaţi pe unul dintre membri
comitetului local de organizare.
Sperăm că veţi profita de ocazia de a participa la conferinţa de la Cluj şi
de a cunoaşte acest frumos oraş şi împrejurimile sale.
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Co-preşedinţii
Radu Lotrean
(CITR, România)

Evert Verwey
(Clifford Chance,
Olanda)

Comitetul tehnic
Vasile Godinca
(CITR, România)

Nigel Davies
(Wyn River, Anglia)

Programul
12.45 - 13.30

Joi 12 mai
16.00 - 18.00

Înregistrare

19.30 - 22.30

Un pahar de bun venit şi dineul de
deschidere (opţional)

Moderator: Robert van Galen
(NautaDutilh, Olanda)

Vineri 13 mai
08.00 - 09.30

Înregistrare

09.30 - 09.45

Cuvânt de bun venit
Radu Lotrean (co-preşedinte al EECC,
CITR – România) şi Albert Núñez –Lagos
Burguera (Preşedinte, INSOL Europe)

09.45 - 10.15

Cuvântul invitatului de onoare

–
–

13.30 - 14.30

SESIUNEA DE DIMINEAţĂ:

–
–
–
–

11.30 - 12.00
12.00 - 12.45

tranzacţiile comerciale din
perspectiva băncii faţă de cea a celui
care investeşte ;
probleme ale transferării proprietăţii ;
poziţia celor care sunt creditaţi,
probleme de executare;
probleme de verificare prealabilă;
creditele neproductive şi
întreprinderile falimentare:
– finanţare în insolvenţă – studiu
comparativ
– căutare de credit pentru a deveni
proprietar: strategii, garanţii şi
probleme de executare, vânzare şi
cumpărare prin intermediul
practicianului în insolvenţă.

15.15 - 16.00

Cu, între alţii:
Dr.iur. Veronika Sajadova (Letonia)

–
–

Sectoare industriale confruntate cu
insolvenţa;
Care sunt motivele dificultăţilor?
Studii comparative din România şi
Ungaria şi soluţii practice

–

Diverse moduri de abordare, diverse
soluţii, diverse rezultate şi consecinţe
asupra economiei ;

–
–

Experienţa altor ţări de est ;
Legea insolvenţei privind persoanele
particulare în România.

16.00 - 16.30

Pauză

16.30 - 17.15

Panel 6: Consecinţele insolvenţei
persoanelor particulare asupra
sistemului bancar
Moderator: Pawel Kuglarz
(Wolf Theiss, Polonia)

Panel 2: Industria transporturilor şi
industria alimentară confruntate cu
insolvenţa

–

Panel 5: Studiu comparativ al
modurilor de abordare a
insolvenţei persoanelor particulare
Moderator: Simona Miloș (Preşedinta
Institutului naţional de pregătire a
practicienilor în insolvenţă - INPPI)

Pauză

Moderator: Nigel Davies
(Wyn River Limited, Anglia)

Panel 4: Capcanele insolvenţelor
transfrontaliere

Cu, între alţii:
Slavomir Cauder (Giese & Partner,
Republica cehă şi Slovakia)

Cu, între alţii:
Bogdan Olteanu (Banca naţională a
României, România)
–

Masa de prânz

Moderator: Roman-Knut Seger (BDO
Restructuring GmbH, Germania)

Panel 1: Investiţii în întreprinderi în
dificultate – creditele neproductive
(NPL)
Moderator: Evert Verwey
(co-preşedinte al EECC,
Clifford Chance LLP, Olanda)

Noi sfaturi şi secrete?
O nouă cutie de unelte pentru
practicienii de insolvenţă ?

SESIUNEA DE DUPĂ AMIAZĂ:
14.30 - 15.15

10.15 - 11.30

Panel 3:
Ce e nou în Regulamentul
european al insolvenţei după
revizuire

–

Poziţia băncii în cazul insolvenţei
persoanelor particulare;

–

Alternative ale acestui fel de
insolvenţă propuse de bănci.

17.15 - 17.30

Cuvântul final
Vasile Godîncă-Herlea
(CITR, România)

17.30 - 19.00

Recepţie

Programul poate fi modificat.

Paneliştii sunt aleşi din discipline diferite; mulţi alţii vor fi adăugaţi înainte de data conferinţei.

Informaţii Diverse
Înscrierea la conferinţă
Completaţi partea detaşabilă a Broşurii şi transmiteţi-o
Doamnei Wendy Cooper, INSOL Europe, PO Box 7149,
Clifton, Nottingham, NG116WD, Anglia
prin fax (+44 115 916 0214)
sau e-mail: wendycooper@insol-europe.org
Deasemenea puteţi efectua înscrierea pe www.insoleurope.org, secţia “events” – “book now”
Vi se va trimite o factură/confirmare de achitat imediat
după înscriere.

Reducere de preţ pentru înscrierea din
vreme
Pentru cei care efectuează înscrierea înainte de 19 martie
există o reducere menţionată pe buletinul de înscriere.
După această dată reducerea nu mai e valabilă.

tuturor celor din oraş care vin la conferinţă. La hotel
există şi mari spaţii de parcare.

Când e bine să sosiţi
Înregistrarea la conferinţă începe joi 12 mai la ora 16:00.
Se continuă vineri 13 mai dimineaţa, începând de la ora
8:00.

Dineul de deschidere
Dacă doriţi să participaţi la acest dineu şi la paharul de
bun venit, acesta va avea loc joi 12 mai la un restaurant
local, începând de la ora 19:30. Costul este de € 48.
Completaţi rândul respectiv din formularul de înscriere
(pag.7) dacă doriţi să participaţi.

Modul de plată

Tel: + 40 364 111 333
Fax: + 40 364 118 080
www.grandhotelitaliacluj.ro

Plata se efectuează în euros sau lire sterling prin transfer
bancar, cec, card, sau, în cazuri excepţionale, cu un
acord prealabil (prin comunicare cu Dna Wendy Cooper),
la înregistrare, în cash (€ sau echivalentul în RON la
cursul zilei). Dacă plătiţi prin transfer bancar cereţi băncii
să menţioneze pe foaia de transfer numele vostru şi al
firmei la care lucraţi şi transmiteţi-ne o copie scanată.
Alte amănunte sunt menţionate pe formularul de înscriere
(pag.7).

Hotelul

Înscrierea se poate face şi direct pe
www.insol-europe.org.

Adresa unde se ţine conferinţa:
Grand Hotel Italia, Str. Vasile Conta nr 2
400478 Cluj-Napoca, Romania

EECC a rezervat un număr de camere pentru conferinţă.
Pentru a profita de preţul special acordat, intraţi în
contact cu hotelul Grand Hotel Italia pe
www.grandhotelitaliacluj.ro şi daţi codul
client EECC2016.
Tarif camere (Informaţi-vă şi de preţurile în RON)
Single clasic:
Double clasic:
Single Deluxe:
Double Deluxe:

€ 83
€ 93
€ 99
€ 109

Există şi alte tipuri de camere. Tariful/cameră include
taxe, internet, parking şi mic dejun.

Asigurare de voiaj şi medicală
INSOL Europe nu va fi responsabilă de pierderi,
stricăciuni, accidente sau alte inconveniente suferite de
persoanele care participă la conferinţă sau de însoţitorii
acestora. Fiecare este obligat să se asigure în mod
adecvat pentru călătoria necesară şi să posede propria
asigurare medicală pe timpul conferinţei şi a vizitei lor.

Anularea participării

Instrucţiuni

Înapoierea costului conferinţei nu este valabilă decât
pentru cereri trimise înainte şi până pe 8 aprilie 2016.
Înscrierea la conferinţă poate însă să fie transmisă unui
coleg de la aceeaşi firmă.

privind participarea la conferinţă vă vor fi trimise după
înscriere, în Aprilie 2016, prin e-mail.

Întrebări cu privire la conferinţă

Educaţie profesională continuă
Participarea la această conferinţă poate contribui la
primirea de puncte CPE, conferinţele organizate de
INSOL Europe fiind acreditate în România.

La sosire
Hotelul se află aproape de centru, lângă « Vechiul oraş »,
aeroportul aflându-se la aproximativ 20 de minute
distanţă, iar gările şi staţiile de autobuz sunt la dispoziţia

Adresaţi-vă doamnei Florica Sincu, secretară EECC
e-mail: floricasincu@insol-europe.org
Telefon fix: +33 9 51 77 36 80
sau mobil: +33 6 03 54 60 37

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA
CONFERINŢA EECC DIN 13 MAI 2016
FOLOSIŢI MAjUSCULE LA COMPLETARE
Dna/Dl ..................... Prenume.............................................................Nume.............................................................
Firma ..........................................................................................................................................................................
Profesia (de ex.: contabil, avocat, practician în insolvenţă…) .......................................................................................
Adresa profesională ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Telefon fix/mobil .............................…... Fax.........................................Email..............................................................
Însoţitor (dacă e cazul)
Dna/Dl ..................... Prenume.............................................................Nume.............................................................
Asociaţia procede la înregistrarea pentru TVA în România. Veţi primi o factură cu TVA.
înainte
de data limită

după
data limită

(fie că e membru al INSOL-Europe,

€90.00

€120.00

Dineul din 12 mai

€48.00

€48.00

€48.00

€48.00

Costul înscrierii
Ptr reducere: data limită este 19 martie 2016

Participant român
fie că nu e, sau membru UNPIR şi AIJA)

(ptr participant)

Dineul din 12 mai
(ptr. însoţitor)

Total ¤
Dacă anulaţi participarea după 8 aprilie costul înscrierii nu vă este înapoiat. La faţa locului, dacă aţi cerut şi aţi obţinut acordul
responsabililor, veţi putea achita costul total/parţial în RON, la cursul zilei.
Dacă firma sau participantul individual are un număr înregistrat pentru TVA

Modul de plată (completaţi după caz)
Alătur un cec în €, al cărui beneficiar este INSOL Europe
Cer un transfer bancar în € în favoarea INSOL Europe Account No. 10014265,
Royal Bank of Scotland, Sort Code 16.10.85,
IBAN No. GB44 RBOS 1610 8510 0142 65, BIC/Swift Code RBOS GB 2L
Plătesc în € cu cardul meu VISA sau MASTERCARD
Euros € ........................................................................................................................................................................
Nr. Card ..................................................................................................................... Data expirării ..........................
Cod dos .....................................................................................................................................................................
Numele deţinătorului ...................................................................................................................................................

Vă rugăm să transmiteţi formularul completat:
Dnei Wendy Cooper, INSOL Europe, P O Box 7149, Clifton, Nottingham NG11 6WD, UK
Tel/Fax: +44 115 916 0214
Email: wendycooper@insol-europe.org
Vă informăm că se vor face fotografii la conferinţă; ele vor fi publicate pe website şi vor fi la dispoziţia participanţilor după conferinţă.

✁

Adresa de facturare (dacă e deosebită de cea indicată mai sus) .................................................................................

Sponsori
INSOL Europe mulţumeşte următoarelor firme care sponsorizează evenimentul
(înregistrate la data alcătuirii acestei Broşuri):

Sponsor principal:

Sponsor al materialului tehnic:

RESTRUCTURING
www.bdo.de/dienstleistungen/restructuring/

Cu sprijinul organizaţiilor:

Sponsor al conferinţei:

www.troostwijkauctions.com

www.aija.org

www.unpir.ro

Dacă doriţi să deveniţi sponsor la acest eveniment contactaţi responsabila:
Dna Hannah Denney: hannahdenney@insol-europe.org

INSOL Europe General Sponsors

General
and Congress
Sponsorship
Opportunities
exist within
INSOL Europe
together with
advertising
in our quarterly
journal ‘eurofenix’
For a list of promotional
sponsorship benefits,
please contact:
David Rubin at
david@drpartners.com
or Hannah Denney
at hannahdenney
@insol-europe.org

Notă importantă: INSOL Europe nu este responsabilă de obiecte pierdute sau de accidente. Deasemenea, nu e responsabilă de declaraţiile sau opiniile exprimate de persoanele
care vorbesc la conferinţă, sau de consecinţele acestora, dacă participanţii le iau drept bază pentru acţiunile lor, cu rezultate nedorite. (Orice reclamaţie va fi tratată în funcţie
de legile engleze, doar un tribunal englezesc având dreptul de a interveni pentru a rezolva situaţia).

