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Motto:  
”De-a lungul evoluției, nu specia cea mai puternică a supraviețuit, 

 ci cea care s-a adaptat mai bine” – Charles Darwin 
 

Cuvânt înainte, 
  

De ce era nevoie de acest material? 

În actuala conjunctură economică mondială, aproape orice întreprindere este sau 
va fi în curând, în stare de dificultate financiară.  Am decis să scriem prezentul material 
pentru categoria întreprinzătorilor care nu au cunoștințe juridice aprofundate și vom 
încerca să nu devenim prea tehnici în explicațiile noastre, astfel încât esența acestora să 
poate fi înțeleasă ușor de un public cât mai larg. 

 Apreciem că prezentul material poate fi extrem de util întreprinderilor care nu au 
acces la o resursă financiară pe termen scurt și mediu, dar care vor să se salveze de la 
închidere sau faliment.  

 De asemenea, prezentul material poate fi extrem de util atât creditorilor cât și 
debitorilor, pentru că toate soluțiile legale pe care le vom prezenta pornesc de la nevoia  
dar și necesitatea unei întreprinderi de a genera bani, pentru continuarea activității și 
pentru plata datoriilor, situție în care toate părțile câștigă. 

 Prezentul material este structurat în șapte capitole. Primele patru capitole cuprind 
o descriere sumară a fiecărei proceduri și a avantajelor acesteia. În final, vom prezenta 
concluziile precum și un scurt ghid orientativ pentru alegerea procedurii care vi se 
potrivește cel mai bine. În ceea ce privește formularele specifice fiecărei proceduri, le 
puteți descărca gratuit la adresa https://cibion.eu/formulare-gratuite/  

 Succes! 

Ion BUFANU 
Practician în Insolvență 

www.cibion.eu 
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I. GENERALITĂȚI  
 

Dificulatatea financiară și Criza într-o intreprindere sunt cele mai nedorite stări de fapt 
și nu trebuie să căutăm explicații savante pentru a justifica motivele.  

Fără a se confunda între ele, putem spune că dificultatea financiară  precede, anunță, 
criza într-o întreprindere.  

Atunci când se confruntă cu problema datoriilor, oamenii se comportă diferit. 

Există două tipuri de abordări în acest tip de probleme: 

1. IGNORAREA lor, cu speranța că se vor rezolva, cumva, de la sine (eventual 
cu ajutorul lui Dumnezeu). Numai că în această perioadă Dumnezeu s-ar putea să aibă 
alte preocupări, mai importante, iar dvs. vă veți regăsi, într-un timp destul de scurt, în 
situația de pierde tot. Iar, dacă mai aveți și unele bilete la ordin avalizate sau vreo garanție 
personală dată unui creditor, s-ar putea să vă găsiți în situația de a pierde și bunurile 
personale (imobile, mașini, etc). Vă spun toate acestea, pentru că de-a lungul activității 
mele am constatat că foarte mulți dintre cei care ajung în faliment au avut atitudinea 
aceasta și repetă mereu ”Dacă aș fi știut că pot face asta.....” 

2. TRATATEA PROBLEMEI CU SERIOZITATE. Aceasta implică acceptarea 
faptului că ai o problemă care poate avea consecințe GRAVE și căutarea de soluții. 

Pentru aceștia din urmă, vom prezenta SOLUȚIILE LEGALE pe care le au la 
îndemână pentru a se proteja. 

Înainte de a prezenta aceste soluții legale, credem că este necesar a se face câteva 
precizări referitoare la acestea. 

Astfel, aceste soluții au drept scop salvarea afacerilor și plata datoriilor. De 
asemenea, aceste soluții nu reprezintă ”miracole”. Dacă vreți, ele pot constitui calea către 
un ”miracol”, dar succesul acestora depinde, într-o foarte mare măsură, de implicarea, 
munca și organizarea debitorului. Fără aceste minime ”ingrediente”, există o singură 
finalitate: falimentul! 
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II. MANDATUL AD-HOC 
 

Este o procedură de prevenție a insolvenței. Dacă aveții o stare temporară de 
dificulate financiară, prin această procedură confidențială, vă puteți adresa tribunalului de 
pe raza căruia aveți sediul social, cu o cerere de deschidere a unei asemenea proceduri. 
Prin aprobarea cererii, va fi numit un mandatar ad-hoc (din rândul practicienilor în 
insolvență) ales de către dvs. De aceea, înainte de demararea procedurii, este 
recomandat să vă consultați cu un specialist în domeniul insolvenței. După deschiderea 
procedurii, mandatarul ad-hoc va avea un termen de 90 de zile pentru a negocia cu unul 
sau cu mai mulți creditori, modalitatea de plată a datoriilor.  Prin această procedură se 
ajunge, practic, la încheierea unor convenții de plată eșalonată a unui debit, cu deosebirea 
că aveți un cadru legal adecvat  pentru a putea negocia, prin intermediul unui specialist, 
unele măsuri speciale. 

! ! !  Avantajele acestei proceduri: 

 Procedura este confidențală. În afară de cei cu care care veți negocia, 
nimeni nu va ști că este deschisă o asemena procedură. 

 reduceri de datorii – în principiu, se poate reduce orice datorie și în orice 
cuantum. Este greu de crezut, însă, că un creditor va fi de acord cu 
reducerea debitului principal, putând discuta de eventuale reduceri doar în 
ceea ce privește eventualele penalități de întârziere. 

 eșalonări sau reeșalonări, pe o perioadă care va stabilită de comun acord,  
 continuarea sau încetarea unor contracte, totul într-un cadrul legislativ 

adecvat. 

Cu toate avantajele de mai sus, procedura mandatului ad-hoc nu este folosită 
frecvent de către întreprinzători, mai mult din motive practice. 

Astfel, deși numărul creditorilor cu care se pot negocia modalitatea de plată a 
datoriilor, nu este limitat, în realitate, dacă o întreprindere dorește negocierea cu mai mult 
de 3 creditori, va fi aproape imposibil să încheie un acord cu fiecare dintre aceștia. Cu cât 
numărul creditorilor este mai mare, cu atât probabilitatea de a încheia un acord de plată 
cu fiecare dintre aceștia este mai redusă. 

Mai mult, în cazul în care printre creditorii cu care se dorește negocierea modalității 
de plată, se află creditori bugetari este foarte puțin probabil, din cauza procedurilor 
specifice în materie fiscală, să se ajungă la un acord. 

! ! ! De aceea, reținem că această procedură este foarte bună pentru situațiile în 
care se dorește negocierea modalității de plată cu doi, maxim trei creditori, care nu au 
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calitatea de creditor bugetar (creanțele comerciale, cele bancare, pot face obiectul unei 
asemenea proceduri). 

De asemenea trebuie să mai reținem faptul că, în mare parte, succesul sau 
insuccesul unei asemenea proceduri va depinde de capacitatea de comunicare și 
negociere a mandatarului ad-hoc și de pragmatismul creditorilor, care pot accepta 
propunerile sau nu. 

 

III. CONCORDATUL PREVENTIV 
 

Așa cum reiese chiar din denumire, și această procedură este una de prevenire a 
insolvenței. 

Pentru a deschide această procedură (care este publică), trebuie să vă adresați 
cu o cerere în acest sens, tribunalului de pe raza căruia aveți sediul social. Prin încheierea 
de deschidere a procedurii, va fi numit și un administrator concordatar (tot din rândul 
practicienilor în insolvență și, de preferință, ales de dvs.), care va avea la dispoziție 60 de 
zile pentru a întocmi un proiect de concordat (un veritabil plan de reorganizare) prin care 
le va propune creditorilor plata datoriilor într-o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii 
cu încă un an. 

Și în cadrul acestei proceduri se pot prevedea: 

 reduceri de datorii,  
 eșalonări sau reeșalonări, pe o perioadă care va stabilită de comun acord,  
 continuarea sau încetarea unor contracte 
 reduceri de personal 
 reorganzarea activității 

Dacă proiectul de concordat va fi aprobat de către creditori, pe perioada de 
valabilitate a acestuia se suspendă orice procedură de executare silită și nu vi se poate 
cere deschiderea procedurii de insolvență, ceea ce înseamnă siguranță pentru afacere și 
vă dă liniștea de a lucra pentru a genera veniturile necesare pentru plata datoriilor. 

De asemenea, această procedură mai are și avantajul că tratează starea de 
dificultate financiară a întreprinderii într-o fază incipientă, când șansele de redresare a 
activității sunt foarte mari. Perioada de timp pe care se poate întinde plata debitelor, 
constituie un alt avantaj al acestei proceduri. Suplimentar, după aprobarea proiectului de 
concordat preventiv, pe toată perioada de valabilitate a acestuia, creditorii incluși în proiect 
nu mai pot cere deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei, ceea ce oferă 
o siguranță și o liniște pentru aceasta. 
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Cu toate acestea, procedura concordatului preventiv nu oferă cele mai bune 
rezultate, dacă se amână foarte mult declanșarea acesteia. Astfel, până la aprobarea 
proiectului de concordat de către creditori, o eventuală executare silită nu este suspendată, 
de drept (automat). Se poate obține, însă, o suspendare provizorie, în funcție de 
argumente și în funcție de situația specifică a fiecărui debitor. 

Un alt aspect care trebuie reținut constă în faptul că în procedura concordatului 
preventiv curgerea penalităților nu este suspendată decât cu acordul expres al creditorilor. 
De aceea, este foarte putin probabil ca în cazul unor creanțe bugetare să se obțină 
suspendarea curgerii accesoriilor, fiind de preferat, la întocmirea proiectului de concordat 
să se prevadă și plata acestora. 

În concluzie, această procedură are un efect pozitiv doar dacă se deschide într-o 
perioadă incipientă a stării de dificultate financiară, fără a aștepta demararea unor 
proceduri judiciare împotriva societății dvs. (chemări în judecată, executări silite). 

Această procedură este ideală pentru situația în care numărul creditorilor este mai 
mare de trei și nu se apreciază că se impune deschiderea procedurii de insolvență.  

IV. PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ ȘI REORGANIZARE  
 

Pentru cei mai mulți, ”insolvența” este echivalentă cu ”moartea„ (dacă sunteți în 
postura debitorului) sau cu ”țeapa” (dacă sunteți în poziția creditorului).  În realitate, 
această procedură a fost creată cu scopul de a acorda a doua șansă  unei afaceri aflate 
în imposibilitate de plată a datoriilor și o șansă reală de plată a datoriilor. 

Atunci când o afacere este în stare de insolvență (adică are datorii mai mari de 
40000 de lei, cu o scadență mai mare de 60 de zile) debitorul nu are opțiunea ci obligația 
legală de a solicita deschiderea unei asemenea proceduri. În cazul în care nu o face poate 
fi condamnat penal și poate fi obligat să suporte personal toate datoriile societății.  

Această procedură are anumite particularități și avantaje, în funcție de calitatea  pe 
care o aveți: CREDITOR sau DEBITOR. Tocmai de aceea, le vom prezenta separat, 
pentru a fi înțelese cât mai ușor. 

1.Procedura insolvenței, din perspectiva poziției de creditor 

 Paradoxal, procedura insolvenței poate fi un instrument extrem de puternic, pe care 
un creditor în poate folosi în vederea încasării banilor de la un debitor. 

 În primul rând, atunci când sunteți un creditor și aveți împotriva unui debitor, o 
creanță certă (existența ei rezultă din înscrisuri), lichidă (este exprimată în bani) și exigibilă 
(a ajuns la scadență), mai mare de 40.000 lei și mai veche de 60 de zile, puteți solicita 
dvs. deschiderea procedurii de insolvență împotriva acestuia. Primind cererea formulată 
de către dvs, debitorul are următoarele posibilități: (1) să conteste creanța (adică aceasta 
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nu este certă, lichidă și exigibilă), (2) să conteste starea de insolvență (adică dispune de 
mijloacele băneștei pentru a face plata datoriei, dar din diverse motive nu o face) sau (3) 
să facă plata creanței.  

 ! ! !  Prin această metodă legală puteți obține plata creanței, cu prioritate, într-un 
termen de 30 de zile.  

 Un alt avantaj este reprezentat de faptul că, indiferent de cuantumul creanței, taxa 
de timbru pentru deschiderea acțiunii este de 200 lei.  

 Așadar, această metodă legală reprezintă exact transpunerea principiului 
”rezultate maxime, cu eforturi minime”, ceea ce poate face diferența dintre a te salva 
sau nu. 

 Desigur, o să vă întrebați și ce se întâmplă dacă debitorul nu plătește și chiar se 
deschide procedura de insolvență împotriva acestuia? Cum vă poate ajuta asta? 

 Există o parte bună în orice împrejurare. 

 Pentru a putea stabili cum vă poate folosi această procedură, trebuie să analizăm 
cu ce fel de debitor ne confruntăm: un debitor solvabil sau unul insolvabil. Fără a fi prea 
tehnici, vă precizăm că este solvabil acel debitor care are în patrimoniu active cu o valoare 
mai mare decât valoarea totală a datoriilor. 

a) Debitorul este solvabil 
În această situație, fericită, puteți prelua, în totalitate sau doar parțial, controlul 

procedurii de insolvență. Puteți desemna un administrator judiciar în care aveți încredere 
că va produce rezultate. Puteți propune un plan de reorganizare al activității debitorului, 
maximizându-vă șansele de a vă primii banii (ceea ce trebuie să fie scopul principal al 
procedurii). Sunt șanse mari să vă încasați banii. 

b) Debitorul este insolvabil 
 

În această situație, soarta acelui debitor este pecetluită, falimentul fiind aproape 
inevitabil. Și banii dvs? Fiind vorba despre un debitor insolvabil, trebuie să știți că șansa 
dvs. de încasare a banilor, oricum era mai mult teoretică. Exista și riscul ca dvs. să îl 
chemați în judecată pe acel debitor, să cheltuiți o sumă importantă de bani pentru plata 
taxelor de timbru și a onorariilor avocaților, experților, executorului, pentru a constata, după 
vreo câteva luni , că acel debitor esta insolvabil.  

Pentru a fi cât mai expliciți, vă dăm următorul exemplu: Dacă aveți de încasat de la un 
debitor suma de 100.000 lei, pentru a vă judeca cu acesta, aveți nevoie de o perioadă de 
minim 6 luni, pentru care veți achita 200 lei taxă de timbru, 1000 lei onorariu avocat, 300 
lei onorariu avans executor judecătoresc (am luat în calcul tarife minimale și perioada cea 
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mai optimistă). După ce a început procedura de executare silită, în luna a 7-a aflați, cumva, 
că executorul judecătoresc nu prea are ce executa silit. Adică, după 7 luni aveți de 
recuperat 101.500 lei, adică prejudiciul dvs a crescut și ați mai pierdut și timp. 

Dacă se deschide procedura de insolvență pentru un asemenea debitor, în maxim 2 
luni se va deschide procedura de faliment. Din acel moment, puteți beneficia de 
prevederile art. 287, lit. d) din Cod fiscal, adică vă puteți recupera TVA-ul aferent sumei 
de 100.000 lei. Înseamnă că în 2-3 luni, veți avea în contul dvs. suma de 15.966,39 lei. 
Dacă, în varianta ”tradițională” după 7 luni prejudiciul suferit crescuse, în a doua variantă, 
ați recuperat 19% din acesta. Ați încasat! Este un avantaj cert! 

 Așadar, dacă sunteți în poziția unui creditor puteți să apelați la procedura 
insolvenței pentru a salva debitorul și pentru ca dvs. să încasați bani (creanța totală sau 
parțială).  Această procedură are avantajul unic  prin care puteți controla activitatea unui 
debitor, astfel încât acesta să nu poată să mai acționeze după bunul plac, în paguba 
creditorilor. De asemenea, este unica procedură care vă garantează încasarea unor sume 
de bani, chiar și atunci câd debitorul este insolvabil. 
 

     2.Procedura insolvenței din perspectiva poziției de debitor 

Pentru a deschide o asemenea procedură, trebuie să formulați o cerere în acest 
sens la tribunalul de pe raza căruia aveți sediul social, solicitând deschiderea procedurii și 
reorganizarea activității prin depunerea unui plan de reorganizare. 

Pentru deschiderea unei asemenea proceduri, legea impune atașarea la cerere a 
unor înscrisuri, enumerate la art. 67 alin.1 din Legea 85/2014. (lista și modele le găsiți aici: 
https://cibion.eu/formulare-gratuite/ ) 

Procedura de insolvență are și avantaje, care dacă sunt folosite cu bună-
credință și la timpul potrivit, pot conduce la salvarea afacerii și plata datoriilor.  

Astfel, deschiderea procedurii de insolvență suspendă de drept și imediat, toate 
executările silite și procesele având ca obiect acțiune în pretenții, demarate împotriva 
societății. 

De la data deschiderii procedurii de insolvență, se suspendă de drept, curgerea 
oricări penalități sau majorări, pentru datoriile înregistrate până în acel moment. 

Recuperarea creanțelor dvs. se va putea face fără plata taxei de timbru, ceea ce 
constituie un mare avantaj prin deblocarea unor lichidități care pot fi folosite în alte scopuri. 

Prin planul de reorganizare, puteți propune: 

 reduceri de datorii,  
 continuarea sau încetarea unor contracte 
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 reduceri de personal 
 valorificarea de active neesențiale. 
 reorganzarea activității 
 grafic de plată a datoriilor. 

Perioada maximă a unui plan de reorganizare este de 3 ani, cu posibilitatea 
prelungirii cu încă un an. 

Înainte de a formula o asemenea cerere, este indicat să vă puneți ordine în evidența 
contabilă. Peste 50% din cererile privind antrenarea răspunderii patrimoniale a 
administratorilor pentru falimentul societății, au la bază cauze care țin de o proastă 
evidență contabilă. Este de preferat să discutați cu un practician în insolvență, înainte de 
formularea cererii. De asemenea, pe baza actelor contabile prezentate, un practician în 
insolvență vă va putea spune și ce șanse sunt pentru reorgnizarea activității și plata 
datoriilor către creditori. 

Diferența dintre succes și eșec, în oricare dintre toate aceste proceduri, este 
determinată de buna-credință și de rapiditatea de acțiune a debitorului.  

 

V. PRACTICIANUL ÎN INSOLVENȚĂ 
 

După cum ați observat, în fiecare dintre aceste proceduri legale este implicat un 
practician în insolvență, care are o titulatură, specifică fiecarei proceduri: mandatar ad-hoc, 
administrator concordatar sau administrator judiciar. 

Ce este un practician în insolvență? Dacă problemele cu contabilitatea vi le 
soluționează un expert contabil, dacă un avocat vă apără în litigii, dacă un medic vă 
prescrie un tratament când aveți vreo afecțiune, un practician în insolvență vă ajută 
când sunteți în stare de dificultate financiară / insolvență. 

Deși are un rol secundar, succesul procedurii depine, într-o mare măsură și de acesta. 
Scopul său ar fi ca, pe lângă îndeplinirea atribuțiilor legale, împreună cu administratorul 
societar/special, să identifice soluții prin care activitatea debitoarei să producă banii 
necesari plății datoriilor și continuării activitiății. Asta ar trebui să vă intereseze atunci când 
analizați activitatea unui practician în insolvență. În plus, practicianul în insolvență trebuie 
să fie o persoană care pornește de la ideea de a salva afacerea și de a plăti datoriile către 
creditori. Din discuțiile preliminare, puteți observa toate aceste aspecte. 

De aceea, comunicarea cu un practician în insolvență este foarte importantă iar 
alegerea lui ar trebui să fie analizată cu atenție și cu pragmatism.  
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VI. MINI-GHID PENTRU ALEGEREA METODEI LEGALE POTRIVITE 
 

Alegerea metodei potrivite pentru salvarea afacerii este o adevărată provocare. Când 
știm că suntem în stare de dificultate financiară?  Când suntem în situație de criză?  Dar 
de Insolvență? 

Pentru aceste noțiuni există definiții legale, dar am promis că nu vom deveni tehnici, 
pentru a putea fi înțeleși de cât mai mulți, care nu au cunoștințe de specialitate. De aceea,  
în loc de definiții legale, încercăm să vă oferim niște semne timpurii ale stării de dificultate 
financiară / insolvență. 

 Lipsa lichidităților în cont sau casierie; 
 Întârzieri la plata furnizorilor; 
 Întârzieri la plata salariilor; 
 Creșterea volumului datoriilor; 
 Scăderea veniturilor; 
 Finanțarea activității din fonduri proprii; 
 Tot mai multe apeluri telefonice din partea creditorilor prin care vi se solicită 

efectuarea plății; 
 Notificări scrise privind efectuarea imediată a plății; 
 Refuzul la plată a instrumentelor de plată (bilete la ordin, file CEC) 
 Demararea acțiunilor de chemare în judecată; 
 Demararea unor proceduri de executare silită. 

În funcție de aceste semne, puteți stabili care procedură vi se potrivește cel mai bine. 

Astfel, dacă aveți întâzieri la plată, mai mici de 15 zile, față de 1-3 creditori sau estimați 
că în perioada imediat următoare veți înregistra întârzieri la plată, procedura mandatului 
ad-hoc vă poate fi de un real ajutor, în sensul că ”bulgărele” datoriilor este mic și se previne 
rostogolirea și mărirea lui. 

Dacă aveți întârzieri mai mari de 30 de zile, dar nu depășesc 45-60 de zile, față de mai 
mulți creditori, fără a fi începută vreo procedură de executare silită sau de chemare în 
judecată, procedura concordatului preventiv vă poate fi de real folos, atât dvs. cât și 
creditorilor. 

Dacă întârzierile la plată sunt mai mari de 60 de zile, și au fost demarate proceduri de 
chemare în judecată și/sau executări silite, se impune deschiderea, urgentă, a 
procedurii de insolvență. Nu uitați faptul că salvând afacerea, veți salva nu numai 
creditorii, dar și pe dvs. și familia dvs. 

Pentru a veni în sprijinul dvs, pe pagina https://cibion.eu/diagnoza-afacerii/ puteți să vă 
aflați riscul de insolvență, calculat prin metoda ALTMAN, o metodă folosită în sistemul 
bancar atunci când de analizează starea unei întreprinderi. 
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VII. ÎN LOC DE CONCLUZII 
 

Dificultatea financiară va fi o stare pe care multe întreprinderi o vor experimenta în 
perioada următoare. Unii o vor depăși, alții se vor afunda, până când vor ajunge la faliment. 
Diferența va fi făcută de cei care conduc acele întreprinderi. 

Metodele de mai sus, sunt singurele metode legale prin care un debitor care a epuizat 
toate metodele economice pentru salvarea activității, poate fi protejat și salvat. 

Succes! 

”Datoriile nu sunt cauzate de lipsa banilor ci de lipsa viziunii” 

Ion BUFANU 

Practician în insolvență 

office@cibion.eu 

 

 


