CONFERINȚA REGIONALĂ DE INSOLVENȚĂ - BUCUREȘTI
5 mai 2017, București
Universitatea Titu Maiorescu, Aula Magna
Acreditare INPPI: 10 puncte de pregătire profesională

Evenimentul este organizat de Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență
(I.N.P.P.I.), în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii (I.N.M.).
Speakeri și moderatori:
1. Simona Maria Miloș - Președinte I.N.P.P.I. – moderator.
2. Prof. univ. dr. Augustin Fuerea – Universitatea Nicolae Titulescu și Andreea Deli
Diaconescu – practician în insolvență – Elemente de drept privat internațional în
materie de insolvență.
3. Vasile Godâncă Herlea - practician în insolvență – Cum analizăm viabilitatea unui
plan de reorganizare?.
4. Geanina Oancea – practician în insolvență și Alina Zechiu practician în insolvență –
Situația contractelor în derulare.
5. Stan Tîrnoveanu - practician în insolvență, prim-vicepreședinte UNPIR. - Între dreptul
și obligația practicianului de a verifica creanțele ce se vor înscrie în tabelul preliminar
și dreptul creditorilor de a contesta creanțele celorlalți creditori din perspectiva
deciziilor ÎCCJ cu privire la dezlegarea unor probleme de drept (Deciziile 9 și 11/2016
și 2/2017).
6. Dr. Nicoleta Țăndăreanu – Judecător Înalta Curte de Casație și Justiție, formator I.N.M.
– Opoziția creditorilor la deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitorului.
7. Florin Bălescu – practician în insolvență, membru în Consiliul științific al INPPI –
Arhivarea documentelor în procedura insolvenței-obligații ce revin practicienilor în
insolvență conform legislației în vigoare.
8. Irina Șarcane, practician în insolvență – Desemnarea practicianului prin cererile
introductive.
9. Valentina Burdescu, director general Oficiul Național al Registrului Comerțului – tema
în curs de comunicare.
10. Lect. univ. dr. Diana Ungureanu - judecător Curtea de Apel Pitești, formator I.N.M –
tema în curs de comunicare.
Înscrierea se face prin completarea formularului (click aici) și transmiterea lui la adresa de
e-mail: office@inppi.ro.
Taxa de participare este de 350 lei.
Înscrierea la Conferință se face în limita locurilor disponibile.
Locul desfășurării evenimentului: Aula Magna din cadrul Universității Titu Maiorescu, cu
sediul în București, Calea Văcărești, nr. 189, sector 4.
Persoană de contact: Carmen Tarhon
Date de contact: office@inppi.ro | 021.327.56.96
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