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Cadrele de restructurare -
un instrument util pentru
sprijinul mediului de afaceri

L
egislaþia insolvenþei s-a
îmbunãtãþit considerabil în
ultimii ani, iar acum avem ºi
o legislaþie a preinsolvenþei,
care a intrat de curând în vi-
goare prin Legea nr.
216/2022, dar care se pare
cã nu este suficient de cuno-

scutã în rândul antreprenorilor ce
întâmpinã dificultãþi, atrag atenþia practi-
cienii în insolvenþã. Specialiºtii aratã,
printre altele, cã lipsa unei reacþii timpu-
rii a managerilor reprezintã un alt factor
binecunoscut al eºecului prevenþiei in-
solvenþei, ca dealtfel ºi lipsa accesului la
finanþare din partea instituþiilor bancare
pentru astfel de proceduri.

Cu toate acestea, controlul deplin al
afacerii debitorului, posibilitatea alterna-
tivã a finanþãrii capitalului de lucru de
cãtre afiliaþi cu acordarea unei superprio-
ritãþi la distribuire în contextul lipsei fi-
nanþãrii din partea instituþiilor financiare,
facilitãþile fiscale care pot fi acordate
prin eºalonarea sau reducerea creanþelor
bugetare ºi, nu în ultimul rând, pragul
mai mult decât rezonabil al acceptãrii
planului de restructurare de cãtre masa
credalã constituie tot atâtea motive de
apelare la astfel de remedii.

“Sunt pe rolul instanþelor proceduri

în care disputa vizeazã existenþa sau
inexistenþa creanþei bugetare. Cum ju-
decãtorul sindic nu are competenþa sã
soluþioneze pe fond aceste contestaþii,
trebuie parcurse toate etapele proce-
durale pe procedura de contencios fi-
scal, care pot dura ani de zile. Acest
paralelism afecteazã celeritatea pro-
cedurii de insolvenþã. Noi am lansat
solicitarea armonizãrii legislaþiei pro-
cedurii de insolvenþã cu aceea din Co-
dul de Procedurã Fiscalã, dar acest lu-
cru nu depinde nici de practicienii în
insolvenþã, nici de avocaþii specializa-
þi, nici de judecãtori ºi nici de ANAF.
Sunt niºte probleme de armonizare la
nivel legislativ care ne depãºesc. Am
avut nenumãrate expuneri în care am
arãtat faptul cã acest paralelism ºi
acest decalaj de soluþionare al conte-
staþiilor poate trena la nesfârºit proce-
durile de insolvenþã”, a declarat Simo-
na Miloº, preºedintele Institutului Na-
þional de Pregãtire a Practicienilor în
Insolvenþã (INPPI).

Am putea spune cã, practic, prin acea-
stã inatitutine a statului, a Ministerului
Finanþelor ºi Ministerului Justiþiei, pre-
cum ºi a Parlamentului, sunt menþinute
artificial în viaþã companii care ar fi tre-
buit sã disparã de foarte mult timp din pe-

isajul economic, lãsând locul unor com-
panii sãnãtoase din punct de vedere fi-
nanciar. Probabil cã Ministerul Finanþe-
lor ºi Ministerul Justiþiei preferã pasivi-
tatea în modificarea legislativã, þinând
cont cã multe dintre companiile publice
se aflã în procedura insolvenþei de foarte
mulþi ani.

Simona Miloº: “Legislaþia
din domeniul insolvenþei,
insuficient cunoscutã de
antreprenori”

Avem o legislaþie a insolvenþei echili-
bratã, care s-a îmbunãtãþit considerabil în
ultimii ani, ºi o legislaþie a preinsolvenþei
care a intrat de curând în vigoare prin Le-
gea nr. 216/2022 dar care se pare cã nu
este suficient de cunoscutã în rândul an-
treprenorilor, care întâmpinã dificultãþi,
susþine Simona Miloº, preºedintele Insti-
tutului Naþional de Pregãtire a Practicie-
nilor în Insolvenþã (INPPI).

“Se vorbeºte de foarte mult timp de-
spre o lipsã a unei culturi a negocierii în
România care sã permitã aducerea,
într-un stadiu incipient, la aceeaºi masã a
discuþiilor pe debitor ºi pe creditorii sãi.
Avem doar 16 proceduri de concordat
deschise, iar motivele pot fi multiple: lip-

sa unei reacþii timpurii a managerilor,
care este un factor binecunoscut al
eºecului prevenþiei insolvenþei, ºi lipsa
accesului la finanþare din partea institu-
þiilor bancare pentru astfel de proceduri
de insolvenþã.Cu toate acestea sunt câte-
va avantaje ale procedurilor de preinsol-
venþã: controlul deplin al afacerii debito-
rului, posibilitatea alternativã a finanþã-
rii capitalului de lucru de cãtre afiliaþi cu
acordarea unei superprioritãþi la distribu-
ire în contextul lipsei finanþãrii din partea
instituþiilor financiare, facilitãþile fiscale
care pot fi acordate prin eºalonarea sau
reducerea creanþelor bugetare ºi, nu în
ultimul rând, pragul mai mult decât rezo-
nabil ºi relaxat al acceptãrii planului de
restructurare de cãtre masa credalã (doar
30% din ea) constituie tot atâtea motive
de apelare la astfel de remedii”, a spus
Simona Miloº.

Domnia sa a precizat cã o condiþie
esenþialã care trebuie îndeplinitã ca ºi
criteriu de eligibilitate pentru intrarea în
procedurile de preinsolvenþã este ca de-
bitorul sã nu se afle în stare de insolvenþã
cãci odatã instalatã, procedurile de re-
structurare preventivã sunt iluzorii.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Agricultura nu se
mai poate face
decât cu diplomã
M

inisterul Agriculturii a lan-
sat în dezbaterea publicã un
proiect de lege nu doar ab-
surd, ci ºi extrem de pericu-

los pentru siguranþa alimentarã a þãrii
noastre.

Noua lege porneºte de la premisa cã
omenirea nu existã. Omenirea a murit de
foame cu mult timp în urmã, deo-
arece nu au existat lucrãtori ai
pãmântului, numiþi þãrani, fer-
mieri, pãlmaºi, iobagi sau cum
s-or mai fi numit ei, care sã-i
asigure hrana.

De ce nu au existat? Pentru cã
nu au existat instituþiile de învã-
þãmânt mediu sau superior care sã
le acorde diplomele absolut necesare ºi
obligatorii pentru producerea hranei.

O ºtire recentã de la Agrointel aratã cã
“fermierii sunt revoltaþi dupã ce Ministe-
rul Agriculturii a publicat în dezbatere
un ordin de ministru care dã drept de sub-
venþie APIAnumai fermierilor care deþin
un certificat de formare profesionalã”.

Se pare cã dacã nu ai o diplomã “eli-
beratã” de o instituþie de învãþãmânt “de
specialitate” din þara noastrã, nu poþi sã
trãieºti.

Oare de unde a venit “iniþiativa”? De la
ministrul care ne asigurã cu orice ocazie cã
nu vom fi obligaþi sã trecem de la consu-
mul de carne la salata de greieri asortatã cu
viermi omologaþi la Bruxelles? Sau este o
“directivã” de la un nivel mult mai înalt, al
cãrui scopestedoardistrugerea sistematicã
de dragul distrugerii?

Dupã cum subliniazã Agrointel, certi-
ficatul obligatoriu de formare profesio-
nalã se obþine “în urma unui curs obliga-
toriu la care eligibilitatea este condiþio-
natã de diploma de studii medii sau
superioare”.

ªi asta nu este tot. Noua cerinþã a fost
publicatã cu doar trei sãptãmâni înaintea
depunerii cererii unice, conform ºtirii de
la Agrointel, o cerere care trebuie sã cer-

tifice “formarea profesionalã dobânditã
prin instruire privind utilizarea durabilã a
produselor de protecþie a plantelor”.

Se pare cã un interval de trei sãptãm-
âni este considerat suficient de oficialii
de la Ministerul Agriculturii pentru obþi-
nerea unei diplome de bacalaureat, a
unei diplome de licenþã ºi, de ce nu, chiar

ºi a unui doctorat.
Nu au demonstrat în ultimele

decenii politruci de toate culorile
cã aºa ceva este perfect posibil,
de cele mai multe ori chiar în pe-
rioada ocupãrii unor funcþii
publice importante?

“Certificatul se obþine în urma
unui curs online, de 18 ore, la fi-

nalul cãruia se dã un test grilã”, mai scrie
Agrointel, în condiþiile în care “cursurile
sunt organizate de oficiile judeþene ale
Autoritãþii Naþionale Fitosanitare ºi
costã 193 de lei”.

Un fermier din Vaslui a primit rãspun-
sul cã “fãrã diplomã de Bac nu se poate”
ºi i s-a recomandat sã facã presiuni,
împreunã cu alþi fermieri, pentru
schimbarea legii.

Dar de ce nu s-a mers mai departe? De
ce nu s-a decretat cã agricultura nu poate
fi fãcutã decât de “somitãþi” care au titlul
de doctor în agriculturã? Unde este grija
autoritãþilor pentru siguranþa alimentarã
a populaþiei?

Iar dacã în agriculturã se cer astfel de
calificãri, cum este posibil ca tot felul de
analfabeþi sã fie trecuþi pe listele electo-
rale fãrã niciun fel de “certificat”, inclu-
siv pe listele pentru alegerile parlamen-
tare sau prezidenþiale?

De ce este permisã o astfel de discri-
minare? Oare “autoritãþile” nu îºi dau se-
ama de ridicolul situaþiei?

Agrointel subliniazã cã inclusiv fer-
mierii cu diplomã de inginer agronom
trebuie sã prezinte certificatul de formare
profesionalã.

(continuare în pagina 12)

TRADEVILLE:

Rezultate mixte,
obiective
îndrãzneþe pentru
BNET
B

ittnet raporteazã o cifrã de afa-
ceri în creºtere pentru întreg
anul 2022, în timp ce profitabi-
litatea înregistreazã scãderi din

cauza creºterii costurilor administrative
ºi a cheltuielilor cu investiþiile, conform
unui raport elaborat de Departamentul
de Analizã al Tradeville (https://trade-
ville.ro/%20%20?utm_source=bursa-
r o & % % % 2 0 2 0 2 0 % 2 0 u t m _ m e-
dium=%20media&utm_cam%20pa-
ign=treviq).

Bittnet este o companie înfiinþatã în
anul 2007 care se concetreazã pe furniza-
rea de training IT ºi soluþii de integrare,
bazate pe tehnologiile liderilor de piaþã,
precum Microsoft, Oracle ºi Dell. De
asemenea, societatea a continuat sã inve-
steascã în creºterea ºi diversificarea
competenþelor tehnice specifie AWS ºi
Azure pentru a putea rãspunde solicitãri-
lor primite. Activitatea companiei se
desfãºoarã pe urmãtoarele segmente de
activitate:

- Bittnet Education;
- Cloud & Infrastructure;
- Cybersecurity;
- Platforms & Software Development.

Scurtã prezentare a
ultimelor situaþii financiare

Conform rezultatelor pro-forma, pre-
zentate în raportul companiei, pentru
întreg anul 2022 grupul Bittnet a înregi-
strat venituri cumulate în creºtere cu
25% faþã de 2021, marcând majorãri pe
toate sectoarele de activitate. Marja brutã
a fost de 52,9 milioane lei, în creºtere cu
14%, în timp ce profitul operaþional a
înregistrat valoarea de 8,5 milioane lei,
în scãdere cu 32% faþã de 2021. Totoda-

tã, profitul net a înregistrat o scãdere de
62% comparativ cu nivelul din 2021. Ca-
uzele care au condus la scãderea profitu-
lui au fost, pe de-o parte, extinderea echi-
pei pentru a susþine urmãtorul nivel de
business, iar pe de altã parte accelerarea
costurilor pentru a-ºi menþine poziþia în
concurenþã cu celelalte companii
globale.

Rezultatele financiare pe
segmente

În 2022, divizia Bittnet Education
(care conþine Bittnet Systems Computer
Learning Center ºi Equatorial Gaming) a
înregistrat venituri în creºtere cu 27%
faþã de 2021, ºi o majorare a marjei brute
cu 13% vs. 2021, datoratã în special de
accelerarea volumului de cursuri (550 de
sesiuni, peste 5.900 de participanþi –
cifrã dublã faþã de 2021).

În ceea ce priveºte divizia Cloud &
Infrastructure (care cuprinde Dendrio,
TopTech, 2Net ºi Optimizator), venituri-
le totale au fost în creºtere cu 23% faþã de
2021, dar, pe de altã parte, profitabilita-
tea a înregistrat un impact negativ, profi-
tul brut fiind în scãdere cu 71% compara-
tiv cu 2021. Una dintre cauzele principa-
le ale scãderii o reprezintã disfuncþiona-
litatea din lanþul global de aprovizionare,
cu impact direct asupra livrãrilor ºi la o
alocare sub optimã a resurselor umane.

Divizia de Cybersecurity (formatã
din pilonul de business FORT) a înregi-
strat o creºtere semnificativã a venituri-
lor (+47% vs 2021) ºi a profitului opera-
þional (+17% vs 2021), pe fondul investi-
þiilor realizate în acest segment pe par-
cursul anului trecut. (E.O.)

(continuare în pagina 9)

CÃLIN
RECHEA

RADU CÃLIN TIMBUª, PREªEDINTELE
ANEVAR:

„Valoarea de piaþã a unui activ

va reflecta cea mai bunã

utilizare a sa”
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ALEXANDRU IORGULESCU, MANAGING ASSOCIATE
ZAMFIRESCU RACOÞI VASILE & PARTNERS:

”Avem, pentru prima oarã, o reglemen-

tare pozitivã a unei proceduri parþial

colective, în domeniul insolvenþei”

àpagina 4

STAN TÎRNOVEANU, SENIOR PARTNER
ZAMFIRESCU RACOÞI VASILE & PARTNERS:

”De puþine ori cei ce controleazã

activitatea debitorului în insolvenþã

înþeleg afacerea”
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VASILE NEMEª, FORMATOR ÎN CADRUL INPPA:

”Avem oameni foarte bine pregãtiþi sã

facã business, dar nu avem suficient

de mulþi oameni pregãtiþi pentru situaþii

de dificultate”
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SPERANÞA MUNTEANU, MANAGING PARTNER
VERIDIO:

“Legea nu poate acoperi toate

particularitãþile economice”
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CIPRIAN NACU, HEAD OF RESTRUCTURING
CITR:

”Credem cã anul 2023 va fi dificil

pentru foarte multe companii”
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