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I. Date statistice privind insolventa la nivel nati onal 
(sursa: Coface- Studiul insolventelor Romania 2016)   

•    În perioada 2011-2015, la nivel na ţional, au intrat în insolven ţă 
aproximativ 105.545 companii, reprezentând aproximat iv 16% din totalul 
companiilor înregistrate în România, respectiv un s fert din totalul 
firmelor active care înregistreaz ă venituri). 

•     Anul 2013 a fost anul de vârf în ceea ce prive şte indisciplina de plat ă, 
deoarece în acest an s-a înregistrat recordul istor ic în ceea ce prive şte 
volumul total al insolven ţelor, în general. 

•     În anul 2016 num ărul insolven ţelor a sc ăzut cu 21% fa ţă de 2015, de 
la 10.174 proceduri noi, la 8.053, şi cu 54%, comparativ cu media 
ultimilor zece ani. 

•     Anul 2016 reprezint ă minimul ultimilor 10 ani, 84% din sc ădere fiind 
datorat ă scăderii insolven ţelor în rândul companiilor mici doar 333 de 
companii care au avut venituri peste 1 milion EUR a u intrat in 
insolventa. 

• Acest fenomen confirma ca insolventa se manifesta m ai des in randul 
microintreprinderilor (93% au venituri sub 500.000 EUR) 
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            II. Reglementari ale Comisiei Europene privind “a 
doua sansa” 

si in vederea sc ăderii num ărului de intreprinderi intrate in insolven ţa 
 
• Recomandarea Comisiei Europene nr. 135/2014 privind  o 

nouă abordare a e şecului în afaceri şi a insolven ţei prin 
masuri care s ă conduc ă la restructurarea activit ăţii 
debitorului in dificultate pentru a evita insolven ţa şi 
falimentul. 
 

•  Obiectivul Recomand ării (CE) 135/2014 este de a garanta c ă 
întreprinderile viabile care se confrunt ă cu dificult ăţi 
financiare, indiferent de locul din Uniune în care sunt 
stabilite, au acces la cadre na ţionale de insolven ţă care s ă le 
permit ă să îşi restructureze activitatea într-un stadiu 
timpuriu, în scopul de a preveni insolven ţa acestora şi, prin 
urmare, de a maximiza valoarea total ă pentru creditori, 
angaja ţi, proprietari şi economie în ansamblul s ău.  
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II. Reglementari ale Comisiei Europene privind “a doua 
sansa” 

si in vederea sc ăderii num ărului de intreprinderi intrate in 
insolven ţa 

 În accep ţiunea Comisiei Europene, urm ătoarele m ăsuri sunt cele mai 
importante pentru favorizarea ob ținerii unei “a doua șanse”: 
• proceduri de lichidare pentru întreprinz ătorii one ști diferite de 
cele pentru întreprinz ătorii care si-au cazut insolventa printr-un 
management defectuos; 
• elaborarea și aplicarea de proceduri de lichidare accelerate 
pentru întreprinderile care au dat faliment în mod onest. 
 
De asemenea, desc ărcarea de obliga ții este, la rândul s ău, esen țială 
pentru acordarea unei a “doua șanse”: o perioad ă de trei ani pentru 
descărcarea de obliga ții și pentru achitarea datoriilor ar trebui s ă fie o 
limit ă de timp superioar ă rezonabil ă pentru un întreprinz ător onest și să 
fie o procedur ă cât se poate de simpla.  
 
Este esen țial ca spiritul antreprenorial s ă nu devin ă o „condamnare pe 
via ță” atunci când întreprinz ătorul se confrunt ă cu un e șec . 
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II. Reglementari ale Comisiei Europene privind “a 
doua sansa” 

si in vederea sc ăderii num ărului de intreprinderi intrate in 
insolven ţa 

 
• Un prim pas în implementarea Recomand ării Comisiei Europene în 

legisla ţia român ă l-a constituit intrarea în vigoare la data de 
28.06.2014 a Legii 85/2014 privind procedurile de p revenire a 
insolven ţei şi de insolven ţă.  

•  Legea 85/2014 preia şi pune în aplicare o parte din prevederile 
Recomand ării Comisiei Europene nr. 135 din 2014, atât în cee a ce 
prive şte procedurile de pre – insolven ţă, respectiv mandatul ad – 
hoc şi concordatul preventiv, cât şi procedura insolven ţei.  

• Aplicate eficient şi pro-activ, regulile privind mandatul ad – hoc şi 
concordatul preventiv ar putea permite debitorului o reorganizare, în 
scopul salv ării afacerii, anterior deschiderii procedurii insol ven ţei.  
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II. Reglementari ale Comisiei Europene privind “a 
doua sansa” 

si in vederea sc ăderii num ărului de intreprinderi intrate in insolven ţa 
 
Efectele preconizate ale implement ării în legisla ţia na ţional ă a 
Recomand ării Comisiei nr. 135/2014 sunt urm ătoarele:  
- restructurarea activit ăţii companiilor aflate în dificultate 
financiar ă într ‐un stadiu incipient, de preferat înainte de 
deschiderea procedurii de insolven ţă, cu scopul de a evita 
acumularea unor costuri mari cu procedura, precum şi pentru 
evitarea lichid ării afacerii; 
- restructurarea activit ăţii f ără a fi necesar s ă se 
deschid ă oficial procedura judiciar ă; 
- facilitarea adopt ării planului de reorganizare, ţinând 
seama atât de interesele debitorilor, cât şi de cele ale 
creditorilor, astfel încât s ă se măreasc ă şansele de salvare a 
afacerilor viabile; 
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II. Reglementari ale Comisiei Europene privind “a 
doua sansa” 

si in vederea sc ăderii num ărului de intreprinderi intrate in insolven ţa 
 
 
-             reducerea impactului negativ pe care falimentul l ‐ar avea asupra 
şanselor viitoare ale unui întreprinz ător de a pune bazele unei noi 
afaceri; 
- descărcarea debitorului de datorii în termen de cel mult  trei ani 
de la începerea reorganiz ării. 
 
Avantajele implement ării în legisla ţia na ţional ă a Recomand ării Comisiei 
Europene nr. 135/2014 vor deveni vizibile pe m ăsura ce efectele aplic ării 
Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a in solven ţei şi de 
insolven ţă, se vor regasi într-un num ăr cât mai mare de societ ăţi salvate 
de faliment prin m ăsuri preventive sau prin reoraganizari judiciare 
implementate cu succes. 
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III. Propunere de Directiva europeana privind cadre le de restructurare 
preventiv ă, a doua şansă şi măsurile de sporire a eficien ţei 

procedurilor de restructurare, de insolven ţă şi de remitere de datorie  
 
Obiectivul propunerii: 
• reducerea celor mai semnificative bariere care stau  în calea liberei 

circula ții a capitalurilor și care provin din diferen țele cadrelor juridice ale 
statele membre în materie de restructurare și insolven ță.  

• toate statele membre s ă introduc ă o serie de principii esen țiale prin care 
să asigure eficacitatea cadrului de restructurare pre ventiv ă și a cadrului 
pentru “a doua șansă” și măsuri prin care toate tipurile de proceduri de 
insolven ță să devin ă mai eficiente, prin reducerea duratei și a costurilor 
conexe ale respectivelor proceduri și prin îmbun ătățirea calit ății acestora. 

• aceste cadre au scopul de a contribui la sporirea i nvesti țiilor și a 
posibilit ăților de ocupare a for ței de munc ă pe pia ța unic ă, de a reduce 
lichid ările inutile de societ ăți comerciale viabile, de a împiedica pierderile 
inutile de locuri de munc ă, de a preveni acumularea de credite 
neperformante, de a facilita restructur ările transfrontaliere și de a reduce 
costurile și a mări oportunit ățile pentru întreprinz ătorii one ști care vor s ă 
o ia de la cap ăt.  
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III. Propunere de Directiva europeana privind cadre le de 
restructurare preventiv ă, “a doua şansă” şi măsurile de sporire a 

eficien ţei procedurilor de restructurare, de insolven ţă şi de 
remitere de datorie  

• Aceasta noua Directiva european ă va reglementa aspecte a c ăror utilitate a 
fost dovedit ă şi în cazul procedurilor de insolven ţă desfăşurate pe teritoriul 
României şi ar putea reduce şi mai mult num ărul de proceduri privind 
insolven ţa şi falimentul si ar da avant procedurilor de pre-ins olventa. 

• Unele dintre prevederile Directivei sunt deja aplic ate în ţara noastr ă, prin 
prevederile Legii 85/2014 – de exemplu: 

• “încurajarea şi mai mult a finan ţărilor noi şi intermediare în procedurile de 
restructurare, plasându-le în ordinea de prioritate , deasupra cran ţelor 
născute înainte de restructurare”  – art. 87, alin. (4) din Legea 85/2014. 

• “îmbun ătăţirea regimului salariatilor când se ajunge în faza a dopt ării 
planurilor de restructurare, stabilind cerin ţa ca lucr ătorii s ă fie încadra ţi 
într-o clas ă proprie, separat de al ţi creditori” – art. 138, alin. (3) din Legea 
85/2014. 

• “creditorii garanta ţi să fie trata ţi întotdeauna separat de creditorii 
negaranta ţi” –art. 138, alin. (3) din Legea 85/2014. 
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 VI.  Masuri de prevenire a insolven ţei  
 
 
• Identificarea din timp a problemelor cu care se con frunt ă compania; 
• Regândirea modelului de business/managementului, as tfel încât 

acesta s ă fie adaptat situa ţiei de criz ă; 
• Schimbarea managementului, în cazul în care modul de  conducere a 

afacerii companiei se dovede şte a fi defectuos; 
• Restructurarea activit ăţii companiilor aflate în dificultate financiar ă 

într ‐un stadiu incipient, de preferat înainte de deschid erea procedurii 
de insolven ţă, cu scopul de a evita acumularea unor costuri mari  cu 
procedura, precum şi pentru evitarea lichid ării afacerii; 

• Restructurarea activit ăţii, cu ajutorul creditorilor, f ără a fi necesar s ă 
se deschid ă oficial procedura judiciar ă (pre-pack insolvency); 

• Facilitarea unei infuzii de capital care ar duce la redresarea afacerii, 
fără intrarea în insolven ţă; 

• Efectuarea de conversii a unei parti din datorie in  actiuni; 
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Va mulţumim!  


