
Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region

Danube Chance 2.0 –
Embracing failure to facilitate second – chance entrepreneurship in the Danube region

Aspecte juridice ale antreprenoriatului de a doua șansă



Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

Notă

Informațiile furnizate în acest modul sunt informative și nu constituie 
nicio formă de consiliere juridică.
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Cuprins

▪ Proceduri de insolvență

▪ Proceduri de re-structurare

▪ Antreprenoriatul de a doua șansă

▪ Spre armonizarea europeană a procedurilor de insolvență?
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Ce legi reglementează insolvența, restructurarea 
și falimentul în România?

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Legea 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
insolvenței și a altor acte normative

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii
practicienilor în insolvenţă, actualizat în 01/02/2014 

source: https://www.citr.ro/
https://www.insolventasuceava.ro/

https://www.citr.ro/
https://www.insolventasuceava.ro/
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Insolvența
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Insolvența – Ce presupune?

▪ De obicei definit ca: o persoană sau un organism juridic incapabil să-și plătească datoria financiară
la timp

▪ Insolvența fluxurilor de numerar: o companie ar avea suficiente active pentru a-și plăti datoria,
dar îi lipsește forma adecvată de plată (de exemplu, o companie deține o fabrică. Proprietatea are
o valoare de 9 milioane de euro și are 130.000 de euro în contul bancar și 20.000 în numerar.
Compania nu poate plăti 2.000.000 pe care îi datorează furnizorilor săi. În ciuda activelor mari,
compania nu este în măsură să-și plătească datoria la timp.)

▪ Insolvența bilanțului: o companie nu are suficiente resurse pentru a-și plăti datoria (de exemplu, o
companie mică închiriază un spațiu de birouri, deține brevete în valoare de 50.000 euro și are
2.500 de euro în contul bancar și 360 în numerar. Compania nu poate plăti cei 140.000 euro pe
care îi datorează furnizorilor săi - chiar dacă și-a vândut brevetele.)
▪ fie o abordare statică (cum ar fi instantanee), fie o abordare dinamică (într-o anumită perioadă de

timp)
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Procedurile de insolvență

▪ Procedura de lichidare și faliment
▪ Duce de obicei la sfârșitul unei companii

▪ Implică o instanță

▪ Procedura de restructurare / reorganizare
▪ Are ca scop conturarea unei companii prin restructurarea companiei

▪ Poate implica o instanță, dar nu este obligatoriu în majoritatea statelor membre
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Deschiderea procedurilor de insolvență - când 
poate deschide o firmă procedura de 
insolvență?

▪ Inainte: debitorul trebuie să fie în dificultate financiară

▪ In majoritatea SM: compania trebuie să fie insolvabilă

▪ Dar: insolvența este definită diferit în întreaga Uniune Europeană. Există reglementări diferite privind posibilitatea deschiderii
procedurilor formale de insolvență:

▪ CZ, PL, Marea Britanie: dacă o companie nu este în măsură să-și plătească datoriile pe baza cash-flow-ului sau bilanțului

▪ Dificultate: ce active și pasive sunt luate în considerare?

▪ AT, BG, DE, SI: atunci când o companie nu are lichidități sau este supra-îndatorată

▪ SK: un debitor nu este în măsură să plătească cel puțin două obligații ale datoriilor către mai mulți creditori, după o perioadă
de 30 de zile în care au fost scadenți

▪ HR: chiar dacă o companie își poate plăti datoriile (sau o parte din aceasta), aceasta nu poate fi considerată solventă, dacă nu
a plătit trei salarii consecutive angajaților

În unele țări membre (de ex. AT, BG), trebuie să se stabilească dacă lichiditatea este doar temporară - în caz contrar, compania
ar putea să nu fie considerată insolvabilă

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Când o companie poate deschide 
procedurile de insolvență în România?

▪ Insolvența este definită în Legea nr. 85/2014 ca fiind starea patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide
si exigibile.

▪ Prin această stare se prezumă evidența atunci când debitorul nu a plătit datoria sa față de unul
sau mai mulți creditori la 60 de zile de la data scadentă.

▪ De asemenea, insolvența este iminentă în momentul în care este dovedit faptul că debitorul nu
va fi capabil să plătească la scadență datoriile exigibile angajate, cu fonduri bănești.

▪ Autoritatea de supraveghere financiară, prin prevederile art. 65 din Legea nr. 85/2014, are dreptul
să introducă această cerere împotriva entităților reglementate și supravegheate de aceasta, care
îndeplinesc condițiile inițierii procedurii insolvenței.

Source: https://blog.avocatoo.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159286

https://jurio.ro/legislatie/item?lg=159286&consolidare=0&field1=legea%20nr.%2085/2014
https://blog.avocatoo.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159286
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Cine poate deschide procedurile de 
insolvență?

▪ În unele state membre, directorul companiei este obligat să deschidă procedurile de
insolvență

▪ De obicei atunci când își dau seama că firma este insolvabilă

▪ Procedura insolvenței este declanșată în baza unei cereri introduse la tribunal de
către persoanele prevăzute în mod expres de lege. Legea nr. 85/2014 menționează
în art. 65 că procedura insolvenței se deschide printr-o cerere adresată tribunalului
de către debitor sau de către unul sau mai mulți creditori, dar și de orice alte
persoane sau instituții prevăzute de lege.

Source: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159286
https://blog.avocatoo.ro/

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159286
https://blog.avocatoo.ro/
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Care sunt îndatoririle directorilor companiilor 
aflate în dificultate financiară?

▪ General: acționare responsabilă prin urmărirea interesului companiei

▪ Asta nu înseamnă că trebuie să pregătească un plan cu privire la modul de prevenire a
falimentului - cu toate acestea, implicit acționarea responsabilă și cu atenție include
măsuri preventive împotriva falimentului și a acțiunilor ilegale

▪ În cazul existenței unei dificultăți financiare, ar putea exista unele modificări ale sarcinilor
directorilor, cum ar fi:
▪ Luarea acțiunilor necesare în vederea evitării insolvenței
▪ Evitarea efectuării plăților neresponsabile
▪ Tratarea creditorilor în mod egal
▪ Convocarea unei întâlniri cu toți acționarii pentru a planifica următorii pași

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Care sunt îndatoririle directorilor companiilor 
aflate în dificultate financiară?

▪ Dosar pentru insolvență în instanță!

▪ Într-o anumită perioadă de timp - 60 de zile

▪ Problematic: este neclar care este momentul pentru completarea
actelor de insolvență→ dificultate în definirea insolvenței

▪ În multe țări depunerea cu întârziere a insolvenței constituie un act
infracțional

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Prevede obligația de a depune 
documentele privind 

procedurile de insolvență

Interval de timp Indicat de

Austria X Fără întârziere și în termen
de 60 de zile

Iliciditatea sau suprasolicitarea

Croația X 21 zile Iliciditatea sau suprasolicitarea

Germania X 45 zile Insolvență / încetarea plății
datorii

Ungaria Nici o obligație

România X 30 zile Imposibil să plătească datoriile, deoarece acestea sunt scadente (se 
presupune că societatea nu și-a plătit unul sau mai mulți dintre creditori

în termen de 90 de zile de la data scadenței pentru plata datoriilor)

Slovenia X 30 zile Îndatorarea - compania are mai mult de o datorie care nu poate fi plătită
și datoriile depășesc valoarea activelor

Slovacia X 3 zile muncitoare O adunare a acționarilor nu crește capitalul propriu atunci când
conducerea i-a raportat că restructurarea financiară nu va avea succes

din cauza insolvenței companiei

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Care este datoria directorului în procedura de 
insolvență?

▪ Variație mare în rândul SM
▪ Directorii sunt eliberați de îndatoririle lor și practicienii insolvenței

preiau conducerea firmei
▪ Cooperează cu IP
▪ Interzis să distrugă documente sau să vândă bunuri

▪ Nerespectarea acestui lucru poate duce la acuzații civile sau penale

▪ Sau în unele cazuri: nu mai sunt calificați pentru a fi numiți directori în alte
companii pentru o anumită perioadă de timp

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Care sunt posibilele sancțiuni pentru directori 
/ proprietari?

▪ Multe țări disting
▪ insolvabilitate non-culpabilă / nefrauduloasă

▪ insolvență frauduloasă

▪ In cazul insolvenței frauduloase, acuzații penale împotriva directorilor / proprietarilor pot
fi introduse

▪ In unele SM, acuzațiile penale ar putea fi chiar îndreptate împotriva directorilor /
proprietarilor si în cazul unei insolvențe nefrauduloase
▪ când se constată că au înrăutățit situația financiară a companiei înainte de intrarea în insolvență

formală

▪ când nu au depus insolvența în perioada de timp prescrisă

▪ când au efectuat plăți după ce ar fi trebuit să depună cerere de insolvență (de exemplu, în DE)

source: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Pot fi descalificați directorii în 
România?

▪ În România nu există o descalificare limitată

▪ Nu există un registru public de descalificări

▪ Cu toate acestea, conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței în cazul în care în raportul întocmit sunt identificate persoane cărora le-ar fi
imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului
debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi
de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

▪ au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

▪ au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

▪ au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi; 

▪ au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 

▪ au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;

▪ au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;

▪ în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori.

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
http://www.bpi.ro/

https://www.curteadeapelcluj.ro/
http://ns.dsclex.ro/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
http://www.bpi.ro/
https://www.curteadeapelcluj.ro/
http://ns.dsclex.ro/
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Pot creditorii să deschidă procedurile de 
insolvență?

▪ Creditorii au dreptul să deschidă proceduri de insolvență - în anumite condiții:

▪ ei trebuie să demonstreze că sunt creditori

▪ ei trebuie să stabilească că debitorul nu și-a achitat datoria

▪ în unele țări trebuie să stabilească că li se datorează o anumită sumă de bani (astfel încât creditorii cu
sume mai mici să fie excluși de la deschiderea procedurilor de insolvență împotriva unui creditor)

▪ în unele țări trebuie să demonstreze că datoria a fost datorată pentru o anumită perioadă (de exemplu,
în Slovenia, această perioadă este de 2 luni)

▪ Creditorii nu pot deschide, de regulă, acele proceduri care vizează restructurarea - această opțiune este
deschisă numai directorilor companiei aflate în dificultate financiară

▪ Dar: debitorii se pot opune, de regulă, procedurilor de insolvență deschise de creditori

▪ prin dovedirea faptului că datoria nu este datorată

▪ dovedind că nu sunt insolvenți

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Pot creditorii să deschidă procedurile 
de insolvență în România?

▪ Procedura la cererea creditorului. În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului
îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, judecătorul-sindic va comunica cererea, în
copie, debitorului. În termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să
recunoască existenţa stării de insolvenţă. Dacă debitorul contestă starea de insolvenţă, iar contestaţia
sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.

▪ Depunerea cauţiunii. La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au
introdus cererea să consemneze, în termen de 5 zile, la o bancă, o cauţiune de cel mult 10% din
valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea
va fi respinsă, cauţiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Dacă nu este
consemnată în termen cauţiunea, cererea introductivă va fi respinsă.

Source:https://legestart.ro/cine-si-cum-declara-insolventa/

https://legestart.ro/cine-si-cum-declara-insolventa/
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Pot creditorii să deschidă procedurile de insolvență 
în România?

▪ Prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului
debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea
procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va
depăşi suma de 45.000 lei, iar pentru salariați, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat

▪ Creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei este acel creditor care a formulat şi căruia i-a fost admisă, total sau în
parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelele de creanţe contra debitorului întocmite în procedură şi care are dreptul
de a participa şi de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul-sindic,
de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din
reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfăşurarea
procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndreptăţit să participe la
procedura insolvenţei, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului;

Source:http://www.onrc.ro/documente/legislatie/noi/lege_85_2006.pdf
https://legestart.ro/
https://www.citr.ro/

http://www.onrc.ro/documente/legislatie/noi/lege_85_2006.pdf
https://legestart.ro/
https://www.citr.ro/
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Cum sunt informați creditorii despre procedurile 
de insolvență?

▪ Există diferite abordări:
1. Procedura de insolvență este consemnată într-un registru. Creditorii nu sunt informați individual.
2. Deschiderea a fost anunțată printr-o hârtie oficială / gazetă sau jurnal oficial.
3. O instanță informează toți creditorii cunoscuți.

▪ În unele țări sunt instalate mai multe abordări

▪ De exemplu. În Austria, creditorii sunt informați prin toate aceste trei canale.

Buletinul procedurilor de insolvență conține toate actele procedurale emise de instanțele judecătorești și de administratorii judiciari
/ lichidatori în cadrul derulării procedurilor de insolvență, și anume:

▪ citații;

▪ comunicări;

▪ notificări;

▪ convocări;

▪ hotărâri judecătorești;

▪ alte acte procedurale prevăzute de lege (rapoarte emise de administratorul judiciar/lichidator, planuri de reorganizare judiciară,
anunțuri).

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Cum pot depune creditorii 
creanțele?

▪ De obicei, ei trebuie să depună revendicările la IP (= practicant în insolvență).

▪ Acest lucru trebuie făcut într-o anumită perioadă de timp - care variază între 1 și

4 luni

▪ Unele țări (de ex. AT, BG, RO, SK) permit depunerea cu întârziere. Cu toate

acestea, în cazul depunerii tardive pot fi aplicate sancțiuni.

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Dar creditorii străini (în Uniunea 
Europeană)?

▪ Articolul 39 din regulamentul privind insolvența vizează facilitarea depunerii de
creanțe prin intermediul creditorilor străini

▪ Regulamentul păstrează dreptul unui creditor care nu are reședința în statul
membru în care s-a deschis procedura de insolvență pentru a depune o cerere

▪ Acestea sunt notificate cu privire la perioada de timp pentru depunerea unei
cereri - indiferent de reglementarea națională, li se acordă cel puțin 30 de zile
pentru a depune o cerere

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Cum este situația în România?

▪ Creditorul străin este creditorul al cărui domiciliu sau, după caz, sediu este stabilit într-un stat străin;

▪ Creditorii străini se bucură de aceleași drepturi privind deschiderea și participarea în cadrul procedurii
deschise, potrivit prezentei legi, ca și creditorii români.

▪ (2) Prevederile alin. (1) nu modifică ordinea de plată a creanțelor în procedura prevăzută de prezenta
lege, în cazul falimentului. În privința creanțelor creditorilor străini, acestea nu vor fi plasate pe un loc
inferior categoriei creanțelor chirografare, cu excepția acelor creanțe care se încadrează în categoria
creanțelor subordonate creanțelor chirografare.Reviste (1)

▪ (3) Creanțelor nescadente și celor sub condiție li se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile
prezentei legi.

▪ (4) Creanțelor care beneficiază de o cauză de preferință, în tot sau în parte, care nu sunt scadente la
data înregistrării cererii de admitere a acestora, li se vor aplica în mod corespunzător prevederile
prezentei legi.

Source:https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-286-raporturile-cu-statele-terte-lege-85-2014?dp=gy4dambuhezdo
http://www.bpi.ro/

https://lege5.ro/

https://lege5.ro/Search?Mode=3&Search_SectionTypeId=26&did=gm4tsobzga&pid=gy4dambuhezdi
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-286-raporturile-cu-statele-terte-lege-85-2014?dp=gy4dambuhezdo
http://www.bpi.ro/
https://lege5.ro/
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Cum este situația în România?

▪ Citarea creditorilor străini cunoscuți, precum și comunicarea și notificarea oricărui act de
procedură către aceștia se vor realiza în condițiile prezentei legi. Instanțele vor dispune luarea
măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea actelor respective de procedură și față de
creditorii străini cu adresă necunoscută.

▪ (2) Îndeplinirea actelor de procedură prevăzute la alin. (1) se va face în mod individual, cu
excepția cazului în care instanța consideră că, potrivit circumstanțelor de fapt, folosirea unei alte
modalități ar fi mai potrivită. Instanțele nu sunt ținute să apeleze, în mod obligatoriu, la comisii
rogatorii sau la alte proceduri similare.

▪ (3) Notificările transmise creditorilor străini prin care se comunică deschiderea procedurii vor
indica elementele prevăzute de dispozițiile prezentei legi, inclusiv conținutul minim obligatoriu al
cererii de admitere a creanței asupra averii debitorului.

Source:https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-286-raporturile-cu-statele-terte-lege-85-2014?dp=gy4dambuhezdo
http://legislatie.just.ro/

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-286-raporturile-cu-statele-terte-lege-85-2014?dp=gy4dambuhezdo
http://legislatie.just.ro/
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Care sunt drepturile creditorilor în cadrul 
procedurilor de insolvență?

▪ De obicei, drepturile lor se refera la aspecte ale procedurii de insolvență sau de
restructurare:
▪ privind activitatea societății aflate în dificultate financiară

▪ indiferent dacă compania își poate continua activitatea

▪ dacă anumite active trebuie să fie vândute

▪ în procedurile de restructurare: aproba planul de restructurare

▪ privind procedura insolvenței în sine:
▪ sfătuiește și supraveghează IP

▪ aprobă remunerația IP

▪ inițiază eliminarea IP

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Ce este un comitet al creditorilor?

▪ Atunci când o companie este insolvabilă, numărul creditorilor poate fi destul de mare.

▪ Prin urmare, nu toți creditorii pot participa și lua decizii în procedura insolvenței.

▪ Pentru a proteja interesele tuturor creditorilor va fi numit un comitet al creditorilor.

▪ Există reglementări diferite privind comitetul creditorilor din statele membre

▪ adesea 3-5 membri

▪ în multe state membre: un salariat este permis să facă parte din comitetul creditorilor

▪ reguli diferite privind dreptul de vot (majoritate bazată pe numărul de creditori, majoritate bazată
pe valoarea creanțelor sau o procedură combinată)

▪ Puterea comisiei diferă în funcție de SM. În unele, decizia lor este obligatorie, în unele state membre își
asumă un rol consultativ.

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Sunt clasificate creanțele creditorilor? Există o 
prioritate?

▪ Depinde de legislația națională

▪ Majoritatea SM disting între revendicările garantate și cele negarantate

▪ Creanțele garantate sunt prioritare în procedurile de insolvență

▪ În Austria:

▪ Angajații au, de obicei, o poziție slabă (economică) de a negocia pentru salariile restante

▪ Nu există un statut preferențial pentru impozitele deschise sau contribuțiile la asigurările sociale

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf


Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

Cum este situația din țara dvs.?

▪ La începutul ședinței de vot, administratorul judiciar va informa creditorii prezenți despre voturile valabile primite în scris.

▪ (2) Fiecare creanță beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanțe din care face parte creanța respectivă.

▪ (3) Urmatoarele creanțe se constituie în categorii distincte, care votează separat: a) creanțele care beneficiază de drepturi de preferintă; b) creanțele
salariale; c) creanțele bugetare; d) creanțele creditorilor indispensabili; e) celelalte creanțe chirografare.

▪ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea
creanțelor din acea categorie.

▪ (5) Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlati sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de
reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu le ofere nicio sumă sau să le ofere mai puțin decat ar primi în cazul falimentului și ca orice astfel
de plăți să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevazute la art. 161 pct. 10 lit. a).

▪ (6) Dacă au fost propuse mai multe planuri de reorganizare, atunci votarea acestora se va face în aceeași ședință a adunarii creditorilor, în ordinea
decisă prin votul creditorilor.

▪ Pentru creditorii deținând creanțe înscrise în tabelul consolidat definitiv de creanțe, cărora li s-au alocat sume numai parțial sau creanțe sub condiție
suspensivă și care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi păstrate la bancă, într-un cont special de depozit, până ce situația lor va fi
lămurită.

Source:https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-138-planul-lege-85-2014?dp=gy4dambugi2dc
http://legislatie.just.ro/

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-138-planul-lege-85-2014?dp=gy4dambugi2dc
http://legislatie.just.ro/
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Există proceduri speciale pentru 
IMM-uri?

▪ Unele țări cunosc proceduri speciale de insolvență pentru IMM-uri

▪ Pentru IMM-uri, procedurile lungi și scumpe sunt disproporționate, costisitoare

▪ În RD există câteva reguli și proceduri speciale pentru IMM-urile din Ungaria,
România, România, Slovenia și Slovacia

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Care sunt costurile procedurilor formale de 
insolvență?

▪ Depinde de

▪ remunerarea practicantului în insolvență

▪ taxele judiciare

▪ Procedura de insolvență costă diferit în funcție de activitatea debitorului.

▪ De exemplu, onorariul administratorului judiciar poate varia între 4% si 8% din valoarea sumelor care se vor distribui. Mai avem un
comision de 2% din valorificarea bunurilor, costuri cu evaluarea sau cu diferiți specialiști în contabilitate, audit ș.a.

▪ Potrivit legislației în vigoare, atunci cand se deschide procedura de insolvență, valoarea creanțelor este “înghețată”, iar creditorii
nu pot adăuga la creanțele existente majorări, penalități și dobânzi, cu excepția celor aferente creditorilor garantați.

▪ Totodată, furnizorii de servicii – electricitate, gaze naturale, apă – nu au dreptul să schimbe, să refuze sau să întrerupă livrarile de
utilități, în cazul în care firma intrată în insolventă are calitatea de consumator captiv (consumator care din considerente tehnice,
economice sau de reglementare, nu-și poate alege furnizorul – n.r.).

Source: https://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/118727/cat-costa-sa-intri-in-insolventa-si-cat-recupereaza-
bancile-de-la-debitori.html#gref

http://www.wall-street.ro/tag/insolventa.html
https://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/118727/cat-costa-sa-intri-in-insolventa-si-cat-recupereaza-bancile-de-la-debitori.html#gref
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Cât durează procedura de insolvență?

Țara Numarul de insolvențe 

soluționate (la nivel 

mondial)

Timp(ani) Rata de recuperare (cenți

în dolar)

Cost (% din imobil)

Germania 4 1.2 80.4 8.0

Slovenia 9 0.8 88.7 4.0

Austria 21 1.1 80.1 10.0

Bosnia and Herzegovina 37 3.3 38.9 9.0

Slovaacia 42 4.0 48.8 18.0

Serbia 49 2.0 34.5 20.0

România 52 3.3 35.8 10.5

Croația 59 3.1 34.8 14.5

Ungaria 65 2.0 44.2 14.5

Moldova 68 2.8 30.9 15.0

Ucraina 145 2.9 9.6 40.5

Resolving insolvency, 2018, country data. World Bank (2018): Resolving Insolvency. 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency
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Ce sunt practicienii insolvenței?

▪ Nenumărate expresii pentru acest rol: „administratori”, „trustee”, „lichidatori”,
„supervizori”, „receptori”, „mediatori”, „curatori”, „oficiali”, „deținători de oficii”,
„manageri”, „comisari“

▪ Regulamentul european privind procedurile de insolvență - Regulamentul
1346/2000 numește IP „lichidatorul”

▪ Definit ca: orice persoană sau organism a cărui funcție este de a administra sau
lichida activele din care debitorul a fost cesionat sau de a supraveghea
administrarea afacerilor sale (articolul 2 litera (b))

▪ În ciuda numelui său, un lichidator poate efectua, de asemenea, activități de
restructurare

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Cine poate fi un IP în România?

Lichidatorul este: persoana fizică sau juridică, practician în insolvență, autorizat în condițiile legii, desemnată să conducă activitatea debitorului și să
exercite atribuțiile prevăzute de lege în cadrul procedurii falimentului (procedura generală/procedura simplificată).

▪ ATENȚIE! Poate fi desemnat în calitate de lichidator și administratorul judiciar desemnat anterior.

▪ Legea nr. 85/2014 ne ajută în această privință, arătându-ne, în art. 64 care sunt principalele sale atribuții.

▪ În ceea ce privește angajarea răspunderii debitorului, aceasta se va face în condițiile art. 169-173, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, DAR
care nu va putea depăși 40 de zile de la desemnarea lichidatorului judiciar, DACĂ un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de
administratorul judiciar.

▪ Pentru formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, lichidatorul poate angaja avocat.

▪ Exercitarea atribuțiilor de către lichidator este remunerată, remunerație care se stabilește de către judecătorul-sindic sau de către creditori, după caz.

▪ Lichidatorul se poate folosi de anumite persoane de specialitate în exercitarea atribuțiilor reglementate de lege sau stabilite de judecătorul-sindic.

▪ Lichidatorul poate fi înlocuit din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, pentru motive temeinice, în orice stadiu al procedurii.

▪ Dacă lichidatorul nu-și îndeplinește atribuțiile/le îndeplinește în mod defectuos/refuză numirea sa, acesta poate fi sancționat cu amendă judiciară în
condițiile legii.

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
http://www.dascalescu-insolv.ro/

http://www.bpi.ro/
https://legeaz.net/

https://jurio.ro/legislatie/item?lg=159286&consolidare=3
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
http://www.dascalescu-insolv.ro/
http://www.bpi.ro/
https://legeaz.net/
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Ce instanță este responsabilă pentru 
procedurile de insolvență?

▪ De obicei, nu există o instanță specializată în insolvență

▪ Adesea instanța comercială și judecători cu mare experiență în acest domeniu

▪ General: instanțele locale sunt responsabile - dar judecătorii și-au dovedit expertiza în

dreptul comercial, în dreptul insolvenței, în dreptul societăților, etc.

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Restructurarea
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Ce opțiuni de restructurare există în
România?

▪ Restructurarea procedurilor cu autoadministrarea

▪ Antreprenorul face acte juridice sub supravegherea administratorului judiciar

▪ Debitorul trebuie să plătească o cotă de 30% din datoria sa în termen de 2 ani de la
aprobarea planului de reorganizare

▪ Restructurarea procedurilor fără autoadministrare

▪ Administrarea societății este preluată de un mandatar

▪ Debitorul trebuie să plătească o cotă de 20% din datoria sa în termen de 2 ani de la
aprobarea planului de reorganizare

source: https://lichidari-evaluari.ro/

https://lichidari-evaluari.ro/
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Re-structurarea în România

▪ Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu
posibilitățile și specificul activității debitorului,cu mijloacele financiare disponibile
și cu cererea pieței față de oferta debitorului și va cuprinde măsuri concordante
cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de selecție,
desemnare și înlocuire a administratorilor și a directorilor.

▪ Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a
creanțelor. Creanțele înscrise ca beneficiare ale unei cauze de preferință în tabelul
definitiv al creanțelor pot fi purtatoare de dobânzi și alte accesorii.

Source:https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-133-planul-lege-85-2014?dp=gy4dambugiydc
http://legislatie.just.ro/

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-133-planul-lege-85-2014?dp=gy4dambugiydc
http://legislatie.just.ro/
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Re-structurarea în România II

▪ Executarea planului de reorganizare nu va putea depăși 3 ani, calculați de la data
confirmării planului. Termenele de plată stabilite prin contracte – inclusiv de
credit sau de leasing – pot fi menținute prin plan, chiar dacă depășesc perioada
de 3 ani. Aceste termene pot fi și prelungite, cu acordul expres al creditorilor,
dacă inițial erau mai scurte de 3 ani. După realizarea tuturor obligațiilor din plan
și închiderea procedurii de reorganizare, aceste plăți vor continua conform
contractelor din care rezultă.

▪ În România, măsuri concrete cu impact negativ în aplicarea principiului de a doua
șansă nu au fost luate.

Source:https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-133-planul-lege-85-2014?dp=gy4dambugiydc
http://legislatie.just.ro/

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsobzga/art-133-planul-lege-85-2014?dp=gy4dambugiydc
http://legislatie.just.ro/
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Antreprenorii de a doua șansă
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Antreprenoriatul de a doua șansă

▪ Considerat un aspect important al economiilor sănătoase din UE

▪ Sprijinul pentru antreprenoriatul de a doua șansă poate contribui la o creștere
economică mai rapidă

▪ Antreprenorii eșuati ar trebui să fie susținuți dacă nu sunt frauduloși

▪ Documente importante ale UE în această privință:
▪ Recomandarea Comisiei din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a eșecului și insolvabilității

afacerii;
▪ Actul pentru afaceri mici;
▪ Planul de acțiune antreprenoriala 2020;
▪ Recomandarea Consiliului Competitiv;
▪ Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a

doua șansă și măsuri pentru creșterea eficienței procedurilor de restructurare, insolvență și
descărcare de gestiune

Source: http://www.curierulfiscal.ro/

http://www.curierulfiscal.ro/
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Recomandare CE: restructurare

1. Disponibilitatea cadrului de restructurare preventivă: debitorii ar trebui să poată lua măsuri
preventive pentru a evita insolvența

▪ debitorul trebuie să poată să intre în restructurare cât mai devreme posibil
▪ debitorul trebuie să păstreze controlul asupra activității de zi cu zi

▪ un plan de restructurare adoptat de majoritatea prevăzută de legislația națională trebuie să fie obligatoriu
pentru toți creditorii, cu condiția ca planul să fie confirmat de o instanță

▪ noile finanțări necesare pentru punerea în aplicare a unui plan de restructurare nu trebuie declarate nule,
anulabile sau neexecutabile ca act în detrimentul organismului general al creditorilor

▪ Procedura de restructurare trebuie să fie: de scurtă durată, ieftină și flexibilă - pentru a putea fi
luate mai multe măsuri pentru prevenirea falimentului, rolul instanței trebuie să fie limitat,
acțiunile extrajudiciare trebuind încurajate

source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/
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Recomandare CE: restructurare

2. Facilitarea negocierilor privind planurile de restructurare

▪ Debitorii trebuie să poată introduce implementarea planurilor de restructurare
fără deschiderea unei proceduri în instanță

▪ Numirea unui mediator nu trebuie să fie obligatorie, ci încurajată

source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
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Recomandare CE: restructurare

3. Planuri de restructurare: instanțele trebuie să le confirme, să prezinte dispoziții clare și specifice. De asemenea,
următoarele aspecte trebuie mentionate:

▪ Definirea efectelor restructurării propuse asupra datoriilor individuale sau categoriilor de datorii;

▪ Identificarea clară și completă a creditorilor care ar fi afectați de plan;

▪ Definirea poziției luate de creditorii afectați în planul de restructurare;

▪ Condițiile pentru noua finanțarea ;

▪ Potențialul planului de a preveni insolvabilitatea debitorului și de a asigura viabilitatea afacerii.

▪ Creditorii (afectați) trebuie să confirme aceste planuri - trebuie să fie notificați și să poată formula obiecții

▪ În momentul acceptării, planurile de structurare trebuie să fie obligatorii pentru fiecare creditor identificat și afectat

▪ Instanțele trebuie să poată confirma planurile de restructurare

source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/
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Recomandare CE: restructurare

▪ Noile finanțări, inclusiv noile împrumuturi, vânzarea anumitor active de către debitor și schimburi
de capitaluri proprii, convenite în planul de restructurare și confirmate de o instanță nu trebuie să
fie declarate nule, anulabile sau neexecutabile ca act în detrimentul organismului general al
creditorilor.

▪ Noii finanțatori, ca parte a unui plan de restructurare confirmat de o instanță, trebuie să fie scutiți
de răspunderea civilă și penală.

▪ Excepție de la regulile de protecție a noilor finanțări trebuie considerate atunci când frauda este
stabilită ulterior raportat la noua finanțare.

source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/
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Recomandare CE: antreprenorii de a doua 
șansă

▪ Efectele negative ale falimentului asupra antreprenorilor trebuie să fie limitate

▪ Întreprinzătorii trebuie să fie complet descărcați de datorii la trei ani după:
▪ data cererii de deschidere a procedurilor de faliment sau
▪ data la care a început implementarea planului de rambursare

▪ Antreprenorii trebuie concediați, fără a fi necesară o solicitare din partea instanței (ci mai degrabă automat)

▪ Perioade mai lungi de prescripție a datoriilor pot fi acceptate în următoarele cazuri:
▪ descurajează antreprenorii care au acționat necinstit sau cu rea-credință, înainte sau după deschiderea

procedurii de faliment;
▪ descurajează antreprenorii care nu respectă un plan de rambursare sau orice altă obligație legală care

vizează protejarea intereselor creditorilor; sau
▪ protejează mijloacele de trai ale întreprinzătorului și familiei sale, permițând antreprenorului să

păstreze anumite active.

source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=FR
http://www.curierulfiscal.ro/
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Prescripția datorilor în termen de 3 ani - stadiul 
actual

▪ Nu este garantat în toate statele membre

▪ Poate fi realizată, dar nu este o procedură automată

▪ Nu este întotdeauna o garanție să nu aveți datorii

▪ Disponibil numai dacă debitorul este în măsură să plătească un anumit procent
din datorie

▪ Poate fi disponibil numai în procedurile de faliment sau procedurile de decontare
a datoriilor, dar nu și în ambele

▪ Unele SM refuză „a treia șansă” - nu puteți solicita prescripția datoriei într-un
anumit interval de timp

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Prescripția automată a datoriilor

▪ În unele țări se prescrie automat după trei ani

▪ În alte țări (DE, HU, PL, RO, SK):
▪ Cerința pentru redeschiderea unei noi firme de către debitor sau

▪ Este necesară o decizie definitivă a instanței

▪ Problema: nu există nicio distincție între antreprenorii falimentați cinstiți și
necinstiți

▪ În mod ideal, întreprinzătorii eșuați sinceri ar putea beneficia de o procedură de
prescripție mai rapidă

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Care sunt condițile necesare pentru a fi 
considerat un antreprenor onest?

▪ Întreprinzătorul eșuat trebuie să fi acționat cu „bună-credință”

▪ Nu este bine definit

▪ Deschis la interpretarea instanței

▪ În unele țări (de ex. SK) debitorul trebuie să demonstreze că este angajat să-și achite datoria

▪ In căutarea unui loc de muncă

▪ Făcând o declarație cinstită

▪ În România: Termenul pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologării acestuia prin
hotărâre executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni. În primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea
creanțelor stabilite prin concordat. Planul de reorganizare a firmei trebuie să țină cont și de scadentarul de plată a creanțelor. În
momentul în care acestea sunt platite integral, suma datorată este ștearsă și nu mai apare în evidențele contabile ale firmei. Dacă
însă este începută procedura de faliment, datoria nu mai poate fi achitată, urmând ca averea debitorului să fie lichidă, iar mai apoi
să se urmărească radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
http://legislatie.just.ro/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
http://legislatie.just.ro/
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Sprijinul oferit antreprenorilor de a doua 
șansă sinceri

▪ O relansare este posibilă numai dacă debitorul nu este ”dezbrăcat” de toate
bunurile sale și de toate veniturile sale

▪ În majoritatea statelor membre, activele personale și gospodărești sunt excluse
din procesul de lichidare
▪ Pentru a proteja familia (în special copiii)

▪ Pentru a permite reabilitarea economică

▪ În România, nu există mecanisme de prevenție implementate. Se dorește
implmentarea Early Warning Europe.

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/insolvency_study_2016_final_en.pdf
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Cum și unde vă consultați în caz de criză?

▪ Pe langa firmele de consultanță care sprijină IMM-urile aflate în dificultate,
agențiile care sunt implicate în procesul de insolvența sunt:

• Oficiul Național al Registrului Comerțului

• Instanțele Judecătorești

• Autoritatea de Supraveghere Financiară

• Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

• Banca Națională a Moldovei

• Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.



Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

Caracteristicile cadrului legal - spre armonizarea 
europeană?
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Regulamentul UE

▪ În iunie 2019, UE a adoptat Directiva privind restructurarea și a doua șansă (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0723:FIN)

▪ În iunie 2017 a intrat în aplicare un nou regulament privind procedurile de insolvență (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0848)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0723:FIN
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Unde intervin aceste noi reguli?

Zona Imbunatatirea

Early Warning • Debitorii vor avea acces la instrumente de avertizare timpurie
• Se poate dezvolta o nouă cultură a restructurărilor preventive

Restructurarea 
timpurie

• Întreprinderile viabile aflate în dificultate financiară vor avea acces la restructurarea 
timpurie

”Perioada de grație”
înainte de executare

• Debitorul va beneficia de o „perioadă de grație” limitată în timp pentru a facilita 
negocierile și restructurarea - acest lucru va ajuta cu recuperarea ratelor

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_a_modern_and_streamlined_approach_to_business_insolvency.pdf
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Unde intervin aceste noi reguli?

Zona Îmbunătățirea

Creditorii minoritari • Creditorii și acționarii care nu sunt disidenți pot avea grad de importanță recalculat, în condiții 
stricte, pentru a nu pune în pericol restructurarea, păstrând în același timp interesele lor legitime

Acces la finanțare • Noile finanțări vor fi protejate în mod specific, sporind șansele de a avea succes in urma 
restructurării

Proceduri judiciare • Cadrele de restructurare preventivă flexibile vor scurta timpul petrecut cu procedurile judecătorești, 
instanțele vor fi implicate pentru a proteja interesele părților interesate

• Practicanți specializați, instanțele și instrumentele tehnologice vor îmbunătăți eficiența și vor reduce 
costurile și durata procedurilor de insolvență

Perioada de 
restructurare

• Antreprenorii onesti eșuați pot beneficia de prescrierea completă a debitului după o perioada de 3 
ani. O protecție adecvată va preveni abuzul.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_a_modern_and_streamlined_approach_to_business_insolvency.pdf
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Care sunt caracteristicile cadrului legal în 
România? 

▪ Nivel structural:

▪ Norme legale clare pentru insolvență și restructurare

▪ Timp și costuri pentru rezolvarea insolvenței sub media UE în 2017

▪ Nu există bariere formale pentru reîncepători

▪ Nivel operational

▪ Companiile aflate în dificultate financiară se pot adresa camerelor de comerț sau organizaților
non-profit finanțate public din fiecare regiune pentru consultanță financiară gratuită

▪ Acces la finanțare si pentru antreprenorii de a doua șansă (reducerea perioadei de intrare in
drepturi după eșec)

▪ Legate de Capacitate

▪ In cazul procedurilor de restructurare sunt numiți administratorii
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Ce poate fi îmbunătățit pentru a sprijini 
antreprenoriatul de a doua șansă?

▪ Șansa culturală

▪ Includerea politicilor privind antreprenoriatul de a doua șansă în politicile
de sprijinire a întreprinderilor

▪ Simplificarea și armonizarea procedurilor de faliment

▪ Instalarea mecanismelor de avertizare timpurie

▪ Crearea măsurilor specifice pentru antreprenoriatul de a doua șansă

▪ Crearea unei baze de date pentru antreprenoriatul de a doua șansă
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Surse adiționale

▪ https://www.youtube.com/watch?v=cSe1-F09pc4 (German)

▪ https://www.youtube.com/watch?v=ahJgK59g_Ro (English)

▪ The European Insolvency Regulation: https://www.youtube.com/watch?v=uzcynaiTgbs
(English)

▪ Deloitte Webinar on European Insolvency Law Reform
https://www.youtube.com/watch?v=fbhBbCtfI9U (English)

▪ EU Company Law: Recent Developments in Restructuring and Insolvency (English)
https://www.youtube.com/watch?v=tphg7mAO_h8

▪ New Insolvency Regulation: Scope of Application, Pre-Insolvency and Hybrid Proceedings
(English):
https://www.youtube.com/watch?v=KGhCtOC81No&list=PLagJQ3U7CuooDSC8MO9itojd
fBr_9yl_4&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=cSe1-F09pc4
https://www.youtube.com/watch?v=ahJgK59g_Ro
https://www.youtube.com/watch?v=uzcynaiTgbs
https://www.youtube.com/watch?v=fbhBbCtfI9U
https://www.youtube.com/watch?v=tphg7mAO_h8
https://www.youtube.com/watch?v=KGhCtOC81No&list=PLagJQ3U7CuooDSC8MO9itojdfBr_9yl_4&index=2

