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NICOLETA MUNTEANU, EURO INSOL:

“2019 a adus cea mai mare scãdere a numãrului
de insolvenþe din ultimii zece ani”
l “Anul trecut a fost un an al provocãrilor atât pentru mediul de afaceri, cât ºi pentru practicienii în insolvenþã”

N
umãrul insolvenþelor din
economia noastrã s-a dimi-
nuat cu 22% în 2019, potri-
vit datelor Coface Româ-
nia, spune doamna Nicole-

ta Munteanu, Partener EURO Insol
SPRL, care menþioneazã cã aceastã
evoluþie a adus cea mai mare scãdere
a numãrului de insolvenþe din ultimii
zece ani.

Dar, indiferent de situaþie, munca
practicianului în insolvenþã nu este
una uºoarã, întrucât el trebuie sã facã
faþã provocãrilor, conform doamnei
Munteanu, care explicã: “Pentru cã ni-
cio companie, oricât de micã sau mare
ar fi, oricât de cunoscutã sau mai puþin
cunoscutã ar fi, nu este lipsitã de vul-
nerabilitãþi ºi crize. În mediul econo-
mic, starea de insolvenþã e privitã ca o
boalã - ea poate fi prevenitã cu meca-
nismele de prevenire a insolvenþei,
poate fi tratatã prin planul de reorgani-
zare sau poate sã te doboare, în caz de
faliment. Noi, practicienii, avem o mi-
siune grea pentru cã trebuie sã facem
performanþã: fie trebuie sã redãm cir-
cuitului economic companii viabile
dupã reorganizare, capabile sã creeze
noi locuri de muncã, produse ºi servi-
cii competitive pentru piaþã, fie sã eli-
minãm acele companii care nu respec-
tã regula jocului”.

Conform doamnei Munteanu, dura-
ta medie de viaþã a unei companii este,
la noi, de zece ani, adicã “foarte puþin,
dacã ne raportãm la cei de 30 de ani de
capitalism românesc”.

“Societãþile nou înfiinþate îºi înce-
teazã operaþiunile în primii cinci ani de
activitate”, afirmã Nicoleta Muntea-
nu, precizând cã numai anul trecut
ºi-au suspendat activitatea 14.000 de
companii, iar alte peste 30.000 s-au di-
zolvat.

Nicoleta Munteanu mai spune:
“2019 a fost un an al provocãrilor atât
pentru mediul de afaceri, cât ºi pentru
practicienii în insolvenþã, care au
muncit mai mult ºi asta nu pentru cã
s-a extins portofoliul de clienþi, ci ca
efect al OUG 88 privind split TVA, po-
pririle pe conturile de insolvenþã ºi
executãrile individuale contrare prin-
cipiului colectivitãþii. Totodatã, în iu-
lie a fost adoptatã directiva europeanã
privind cadrele de restructurare pre-
ventivã, statele membre având la dis-
poziþie doi ani de la publicarea în Jur-
nalul Oficial al UE ca sã implementeze
aceste mãsuri.

Cu toate cã legislaþia noastrã, mai
precis Legea 85/2014, prevede cadre
de restructurare, de prevenire a insol-
venþei, cum sunt mandatul ad-hoc ºi
concordatul preventiv, numãrul proce-
durilor de acest fel este foarte mic ºi de
aceea consider cã se impune o reformã
legislativã astfel încât sã avem un ca-
dru mai eficient, care sã þinã cont de
tendinþele moderne ale pieþei, în mate-
rie de insolvenþã”. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

ªi comunitatea filozoficã
este afectatã de virus

Organizatorii conferinþei interna-
þionale de filozofie “Derrida Today”
au anunþat azi cã cea de a 7-a ediþie a
conferinþei, care urma sã se desfãºoare
în iunie la Universitatea Aix
Marseille (din Aix en province
– Marsillia, Franþa) a fost amâ-
natã pentru 2021, din cauza ris-
curilor generate de epidemia de
Coronavirus.

Conferinþa este organizatã
bianual începand din 2008, la
un an dupã moartea marelui fi-
lozof francez Jacques Derrida, de o
echipã de organizatori condusã de Ni-
cole Anderson de la Universitatea
Macquarie din Sydney, Australia, ºi a
avut 6 ediþii desfãºurate în trei conti-

nente - America de nord, Europa ºi
Australia, cu participarea a în jur de
250 de conferenþiari.

Conferinþa reuneºte contribuþii re-
feritoare la filozofia lui Derri-
da, care este cel mai important
filozof al perioadei de dupã
anii 60 ai secolului 20. Opera
lui, care a fost tradusã masiv ºi
in limba românã (nu mai puþin
de 18 titluri), este centratã în
jurul conceptului de decon-
strucþie ºi al tematicii filozofiei

limbajului ºi introduce un stil nou de a
filozofa, apropiat de eseu ºi diferit de
cel al metafizicii sistemice care a do-
minat filozofia pânã la Husserl ºi Hei-
degger. n
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“Fercalã ºi cântecul de lebãdã”
În urma articolului „MIHAI

FERCALÃ, SIF TRANSILVANIA:
«Mai este ASF supraveghetorul pieþei
sau este, de fapt, consultant al unor gru-
pãri infracþionale împotriva cãrora curge
urmãrirea penalã?!», publicat în ediþia
din data de 26.02.2020 a ziarului
BURSA, domnul Constantin Frãþilã
ne-a transmis urmãtorul drept la replicã:

“Încerc sã fiu blând ºi sã nu port ran-
chiunã CHRISTOFORULUI
COLUMB, «descoperitorului» pieþei
de capital, dar sub aspectul «iartã-l
Doamne cã nu ºtie ce zice».

De vreo trei mandate Mihai Fercalã

se tânguie cã vrea sã se retragã, dar la
70 de ani ºi-a mai cerut încã un madat
de patru ani, probabil considerând cã
nu poate sã ne lase fãrã înalta sa pre-
zenþã în «TOP MANAGEMENTUL
SIF TRANSILVANIA».

Astfel, eu nu cer imperios sã fiu re-
primit, eu sunt membru în
CONSILIUL de SUPRAVEGHERE
pentru cã:

- am fost ales cu cel mai mare numãr
de voturi de cãtre AGOA;

- este în vigoare avizul 422 dat de
cãtre ASF subsemnatului, aviz identic
cu cel pe care îl au ºi ceilalþi membri ai
Consiliului de Supraveghere;

- sunt înregistrat la ORC Braºov ºi

nu în ultimul rând, pentru cã existã o
hotãrâre judecãtoreascã care spune
acest lucru ºi care consfinþeºte cã un
cetãþean român nu poate fi considerat
vinovat decât dupã ce existã o hotãrâre
de condamnare definitivã.

Calitatea mea de membru nu trebuie
sã fie recunoscutã de un subordonat al
Consiliului de Supraveghere, chiar
dacã el s-ar numi Mihai Fercalã. Mihai
Fercalã îºi permite sã emitã aprecieri
despre ºefii lui în funcþie de ce cred
aceºtia despre el.

Eu personal cred cã nu mai are capa-
citatea sã conducã SIF Transilvania, nu
cred cã meritã sã ia avizul ASF ºi cred
cã de mult trebuia sã i se ridice acest

aviz; ºi asta pentru numeroasele încãl-
cãri ale legilor ºi regulamentelor pieþei
de capital precum ºi pentru nenumãra-
tele ameninþãri adresate atât membrilor
Consiliului de Supraveghere cât ºi
membrilor ASF. Domnul Fercalã poate
sã-ºi înfiinþeze un SAI ( Societate de
administrare a investiþiilor) sã atragã
investitori, sã se judece cu colegii sãi,
ºi cu supraveghetorii, din banii perso-
nali… sã vadã cum este cu administra-
rea afacerilor în România, atunci când
nu administrezi bunurile altora ºi le ad-
ministrezi pe ale tale.

CONSTANTIN FRÃÞILÃ
(continuare în pagina 5)

Citiþi detalii în paginile 2,3,4.


