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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte a ”Portalului de 
date” 

Digitalizarea profesiei de practician în insolvență – cel mai măreț plan UNPIR

Noțiunea de ”portal de date” a fost introdusă în Statutul privind organizarea și exercitarea

profesiei de practician în insolvență prin Hotărârea Congresului nr.3/2019
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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte a ”Portalului de 
date” 

Prevederi statutare

Art. 6

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale legale și în interesul strict al organizării și promovării

profesiei de practician în insolvență UNPIR operează portalul de date statistice al insolvenței,

numit în prezentul statut ” Portal de date”. Datele furnizate de către practicienii în insolvență prin

intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de către entități , cu excepția

UNPIR și a entităților din cadrul UNPIR
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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte integrantă a 
”Portalului de date” statistice

Art.21  Membrii Uniunii au următoarele obligații:

………………………………………………

f) să comunice prin completarea rubricilor în cadrul portalului de date în termen de 30 de zile,
numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menţionat raportându-se la data
şedinţei la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în
registrul comerţului, după caz

h) să completeze on-line rubricile portalului de date în conformitate cu setul de instrucțiuni al
acestuia. Obligația completării completării și actualizării datelor statistice revine titularului
cabinetului individual/asociatului/asociaților coordonatori al/ai fiecărei forme de organizare ,
astfel:

1
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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte integrantă a 
”Portalului de date” statistice

1.Lunar sau ori de câte ori se impune pentru toate procedurile în care forma de organizare are

calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea în baza căruia este

desemnat,

2.Până la data de 15 martie a fiecărui an – pentru declarația veniturilor realizate în anul

anterior și stabilirea contribuției aferente
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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte integrantă a 
”Portalului de date” statistice

i) să comunice prin completarea în portalul de date în termen de 30 de zile, schimbările

intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi cele de natură să aducă

modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

j) să completeze în portalul de date și să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate

de către cenzorul filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale față de UNPIR ,

conform prevederilor O.U.G.
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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte integrantă a 
”Portalului de date” statistice

k) să completeze în portalul de date și să furnizeze atunci când este cazul datele necesare

comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către Uniune a procentului de

2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;

l) să furnizeze orice alte informații solicitate justificat de Uniune, în conformitate cu obiectivele și

atribuțiile acesteia.
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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte integrantă a 
”Portalului de date” statistice

Art. 48. - Secretariatul general al Uniunii are în principal următoarele atribuţii:

……………………………………………….

h) operează portalul de date statistice, în scopul și în limitele prevăzute la art.6, alin.(3), pe baza
instrucțiunilor emise de CNC.

Art. 119 

…………………………………………………

(11) Practicianul are obligaţia, completării on line în portalul de date a rubricilor ce cuprind date din 
raportul asupra fondurilor obţinute și a unuia din planul de distribuire odată cu depunerea acestora la 
dosarul cauzei. 
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SEDIS- Sistemul electronic de gestionare a 
dosarelor de insolvență – parte integrantă a 
”Portalului de date” statistice

Art.134. Dispozițiile referitoare la ”portalul de date” și toate obligațiile membrilor cu privire la

utilizarea acestuia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data la care acesta a devenit

operațional, comunicată tuturor membrilor prin grija secretariatului general și al filialelor

UNPIR.
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Cum este structurat SEDIS?   

1. Insolvența generală                                                           2. Insolvența simplificată

- Observație                                                                   a) Cerere de deschidere a procedurii de insolvență

- Reorganizare judiciară                                                                   - Observație

- Faliment                                                                                           - Faliment

b) Cerere formulată de lichidator în urma dizolvării

la ORC

3. Lichidare voluntară
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Cum este structurat SEDIS?   
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Ce ne oferă SEDIS?

1. Gestionează portofoliului de dosare de insolvență și generează o statistică corectă pentru forma

de organizare a profesiei. Exemplu:

Evolutia numarului de dosare Situația dosarelor pe tipuri de proceduri Tipuri de dosare (individual sau in consortiu)
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Ce ne oferă SEDIS?

2. Generează notificarea de deschidere a procedurii de insolvență în baza informațiilor din sentința/încheierea de

deschidere a procedurii. Notificarea este generată în word și are formatul agreat de BPI
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Ce ne oferă SEDIS?
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Ce ne oferă SEDIS?

3. Oferă posibilitatea întocmirii tabelelor de creanță (preliminar, definitiv, suplimentar, definitiv

consolidat) și calculează automat ponderea fiecărui creditor din categoria din care face parte și

din total creanțe. Tabelele sunt generate în excel și pdf au formatul agreat de BPI.
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Ce ne oferă SEDIS?

4. Atât informațiile legate de debitor cât și cele referitoare la creditori sunt preluate automat din

baza de date a ORC prin aplicația OpenApi
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Ce ne oferă SEDIS?

5. Se poate ține o evidență a creanțelor curente și a creanțelor din programul de plăți  . Programul 

de plăți este generat în format excel și pdf. Se va putea genera o statistică pentru forma de 

organizare referitoare la creanțele plătite în procedură pentru anumiți creditori 
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Ce ne oferă SEDIS?

6. Se poate ține o  evidența bunurilor din patrimoniul societății debitoare la valoarea de piață și 

valoarea de lichidare precum și prețul la care au fost valorificate în procedura insolvenței
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Ce ne oferă SEDIS?

7. Se pot întocmi planuri de distribuție asupra fondurilor obținute din vânzarea bunurilor, din

recuperarea de creanțe și din alte surse
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SEDIS

AVANTAJE  U.N.P.I.R. 

Obținerea unei statistici reale, corecte , a unor informații ce pot fi comunicate în spațiul public:

Cu titlu de exemplu:

1. Numărul locurilor de muncă salvate în procedura insolvenței

2. Valoarea creanțelor curente plătite în perioada de insolvență – în special a creanțelor fiscale  

3. Gradul de acoperire a masei credale

4. Numărul societăților ce au fost reinserate în circuitul economic, etc.

IMPORTANT

UNPIR are acces doar la statisticile generate în baza informațiilor introduse de practicieni, nu are acces 
la portofoliul de dosare al fiecărui practician.
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Cea mai bună ofertă care vă 
reflectă abordarea... "Este un 
pas mic pentru practician, un salt 
uriaș pentru UNPIR"

- ADAPTARE NEIL ARMSTRONG 


