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Eveniment susținut

de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR)
și de Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în Insolvenţă (INPPI)

Acreditare INPPI:

4 ore de pregătire profesională

PARTENERI

parteneri media

BaCK in Business
Versus
„purGatoriul” Falimentului

cea de-a vI-a ediţie a conferinţei cu tema BACK IN BusINEss vErsus „PurgAtorIul” FAlIMENtuluI va prezenta evoluţia numărului
de proceduri de insolvenţe deschise în anul 2016 şi care sunt perspectivele pentru anul 2017. În acelaşi timp, vom arăta câteva cazuri
de reorganizare de succes.
vor ﬁ abordate și probleme curente ocazionate de interferențele dintre o serie de texte normative aferente dreptului penal și de
procedură penală în procedurile de insolvență.

teme de dezbatere:

exemple de reorganizări reuşite; studii de caz.
Sectoarele economice unde se înregistrează cele mai multe şi cele mai puţine insolvenţe
efectele insolvenţelor asupra bugetului de stat, a creditorilor şi a angajaţilor
Insolvența grupurilor de societăți
cum poate ﬁ deblocat mecanismul tranzacţiilor cu activele societăţilor aﬂate în proces de insolvenţă?
Portaluri de valoriﬁcare a activelor companiilor intrate în insolvenţă
Incidența penalului în insolvență

propuneri vorbitori:

MArCElA CoMȘA, Judecător curtea de apel brașov, detașat Ministerul Justiției, formator I.N.M.
“Creanța bugetară în procedura insolvenței”
IANCu gudA, Services director, coface Romania
“Evoluția insolvențelor în anul 2016 și cele mai importante 5 provocări ale companiilor românești”
CArMEN PoPA, Practician în insolvenţă, Președinte UNPIR dolj
FlorIAN MAtEIțĂ, Partener, RomInsolv
“Oare ce-și doresc de la procedura insolvenței participanții la procedură?”
AdrIAN CloPotArI, Practician în insolvență, membru al departamentului de pregătire profesională și audit cItR
“Sindic la cerere sau din oﬁciu?”

09:15 - 10:00

AgENdĂ EvENIMENt
ÎNrEgIstrArEA PArtICIPANțIlor

10:00 - 12:30

PrEzENtĂrIlE vorBItorIlor ȘI sEsIuNEA dE Q & A

12:30 - 13:30

PrÂNz

audienţă

practicieni în insolvență;
avocaţi;
executori judecătoreşti;
evaluatori autorizaţi;
consultanţi ﬁscali;
ﬁrme specializate în recuperarea creanţelor;

reprezentanţi administraţii ﬁscale judeţene;
reprezentanţi ai companiilor de utilităţi;
bancheri şi reprezentanţi ai societăţilor de leasing;
asociaţii patronale şi profesionale;
ONG-uri cu proﬁl juridic; mass-media
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