
Procesul de restructurare 
începe cu un nou mindset



INSOLVENȚĂ IMINENTĂ

UN NUMĂR SEMNIFICATIV DE COMPANII DE 
IMPACT CONTINUĂ SĂ SE AFLE ÎN 
DIFICULTATE ÎN 2021
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Situa ția companiilor de impact în insolven ță iminent ă 
NU s-a îmbun ătățit
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Propor ția companiilor aflate în insolven ță iminent ă se men ține relativ constant ă în perioada 
analizat ă, însă, în cifre absolute, observ ăm o revenire la nivelul de dificultate înregistrat în 2013.





Procedurile de restructurare introduse de UE 
prin modificarea Legii 85/2014
acordul de restructurare și concordatul preventiv

Particularit ăți comune: Aspecte care difer ă:

Acordul de restructurare
Aspecte care difer ă:

Acordul de restructurare

 Suspendarea executărilor silite 
pentru o perioadă de minimum 4 
luni;

 Monitorizarea și informarea 
creditorilor pe toată durata planului

 Trebuie implementat într-o perioada 
de 48 de luni (cu posibilitatea 

Concordatul preventiv Proceduri flexibile în care rolul instanțelor 
de judecată este minimum

 Cadru reglementat de negociere cu 
creditorii și asistență din partea unui 
specialist

 Posibilitatea de a lăsa neafectate anumite 
creanțe, care nu participă la procedură

 Creditorii din fiecare categorie trebuie să 
primească tratament egal, respectându-se 

 Nu prevede suspendarea
executarilor silite

 Nu este prevăzută o durată 
minimă sau maximă pe care 
se întinde acordul de 
restructurare

 Monitorizarea și informarea 
creditorilor pentru o perioadă

de 48 de luni (cu posibilitatea 
prelungirii cu 12 luni suplimentare în 
anumite condiții)

 Există posibilitatea deschiderii unei
proceduri de concordat pentru un 
grup de societați

5

primească tratament egal, respectându-se 
principiul tratamentului corect și echitabil

 În anumite condiții se poate impune 
soluția de restructurare unor creditori care 
nu votează.

creditorilor pentru o perioadă
de 3 ani

 Există o variantă simplificată
a procedurii pentru firmele cu 
cifra de afaceri mai mica de 
500.000 euro (în anumite
condiții)



Avem solu ții pentru 
companiile aflate în 
dificultate – mecanisme 
noi de restructurare.

Dar avem mindsetul
potrivit pentru a le potrivit pentru a le 
folosi?
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