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Ce nu se vede
Cash

Presiune pe fluxul 
de numerar

Pierderi

Bancheri
“nervoşi”

Credite împovărătoare

Lipsa numerarului

Creanţe

Datorii

Stocuri

Creanţe neîncasate

Credite client pe termene lungi Facturi refuzate
Creanţe incerte

Discounturi masive 

Discounturi nefacturate

Clienţi nemulţumiţi

Contracte de achiziţii nefavorabile

Credite furnizor pe termene scurte

Produse slabe calitativ
Stocuri mari de materii prime

Productivitate redusă

Produse cu valoare adăugată mică
demodare

Incapacitate de a 
planifica activitatea

Producţie pe 
stoc

Marfă nefacturată

CE ESTE STAREA DE INSOLVENŢĂ? 

Ce se vede



PROCEDURA INSOLVENŢEI

Procedura generală Procedura simplificată
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DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE
SUMAR

CONCEPTE CHEIE 

DEBITORI CĂRORA LI SE APLICĂ PROCEDURA GENERALA

- condiţii de declanşare a procedurii

DEBITORI CĂRORA LI SE APLICĂ PROCEDURA 
SIMPLIFICATA

- condiţii de declanşare a procedurii

CERERILE INTRODUCTIVE

EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE

EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII SIMPLIFICATE

Slide 4PricewaterhouseCoopers
Date here



CONCEPTE-CHEIE
ÎN DESCHIDEREA PROCEDURII

debitor aflat în stare de insolvenţă

debitor aflat în stare de insolvenţă iminentă

creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei

documentele debitorului

deschiderea procedurii de insolvenţă

tratamentul creanţelor născute înainte de deschiderea procedurii
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DEBITORI CĂRORA LI SE APLICĂ 
PROCEDURA

PROCEDURA GENERALĂ 
• Debitori persoane juridice : societăţi comerciale, organizaţii 

cooperatiste, societăţii cooperative, societăţi agricole
• Toate celelalte persoane juridice de drept privat cu excepţia 

celor cărora li se aplică o legislaţie specială de insolvenţă 
(instituţii de credit, companii de asigurare)

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ
• Debitori persoane fizice, asociaţii familiale, 
• Debitori persoane juridice decăzute din dreptul de a 

propune un plan de reorganizare
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CAZURI DE APLICARE A PROCEDURII SIMPLIFICATE 
LA SUBIECTELE PROCEDURII GENERALE

• comercianţii care nu deţin nici un bun în patrimoniul şi/sau actele şi 
documentele contabile ale acestora nu pot există ori nu corespunde 
adresei din registrul comerţului.

• debitori care au cerut intrarea în procedură simplificată, cerere la care 
creditorii nu au făcut opoziţie în termen legal sau care au mai făcut obiectul 
unei cereri de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori nu sunt îndreptăţiţi să 
beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta 
lege.

• debitori ce fac parte din categoriile prevăzute la art.1 alin. (1) care nu au 
prezentat, în condiţiile art. 35, documentele prevăzute la art. 28 alin. (1), lit. 
b), c), e) şi h).

• societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.
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CERERILE INTRODUCTIVE

DEBITOR

CREDITORI ÎNDREPTĂŢIŢI SĂ CEARĂ DESCHIDEREA 
PROCEDURII

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE – pentru 
societăţile listate pe BVB
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CEREREA INTRODUCTIVĂ A DEBITORULUI ACTE ANEXATE

Informaţii din registrele contabile:
• Ultimul bilanţ contabil certificat de către administrator şi cenzor/auditor; 

Contul de profit şi pierdere
• Balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de 

deschidere a procedurii 
• Lista bunurilor debitorului;
• Lista conturilor şi băncilor; 
• Lista clienţilor neîncasaţi;
• Lista creditorilor;
• Lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate în cele 120 de zile 

anterioare înregistrării cererii introductive;
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CEREREA INTRODUCTIVĂ A DEBITORULUI ACTE ANEXATE 

Informaţii privind activitatea debitorului:
• Lista activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în 

perioada de observaţie;
• Lista membrilor GIE sau a asociaţilor cu răspundere nelimitată în SNC, 

SCS sau SCA;
• Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare.
• declaraţia prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura 

simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea 
activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii 
datoriilor sale;

• descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru 
reorganizarea activităţii;

• declaraţia debitorului din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii 
insolvenţei într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.



OPOZIŢIA CREDITORILOR 
LA CEREREA INTRODUCTIVĂ A DEBITORULUI

Temei legal: art.32 al.2

Termen: 15 zile de la notificarea deschiderii procedurii

Aspecte care pot face obiectul opoziţiei:
• Invocarea fără temei a stării de insolvenţă
• Contestarea dreptului creditorului a cere deschiderea procedurii generale 

(dreptul la reorganizare)
• Opoziţia la cererea creditorului de a intra in procedură simplificată 

(creditorul doreşte să depună plan de reorganizare).

Competenţa: judecătorul-sindic care a pronunţat încheierea de deschidere a 
procedurii

Părţi citate: administrator judiciar, debitor, creditor oponent
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CERERILE INTRODUCTIVE ALE CREDITORILOR

Condiţii 

Creanţă certă, lichidă şi exigibilă, având scadenţa depăşită cu cel puţin 
30 de zile

Conţinutul cererii

1. Cuantumul şi temeiul creanţei

2. Existenţa unor garanţii reale constituite de către debitor

3. Existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului

4. Declaraţie privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea 
debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu, 
modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare. 
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CONDIŢII PENTRU ADMITEREA CERERII INTRODUCTIVE A
CREDITORILOR

1. Creditorul să fie “îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei”

a) să deţină o creanţă certă, lichidă şi exigibilă asupra 
patrimoniului debitorului

b) vechimea creanţei să fie de peste 30 de zile

2. Creditorul să anexeze documente justificative ale creanţei sale

3. Cererea formulată să fie timbrată potrivit legislaţiei în vigoare la data 
înregistrării cererii

Slide 13PricewaterhouseCoopers
Date here



CERERI INTRODUCTIVE- CEREREA CREDITORILOR
OPŢIUNILE DEBITORULUI

Recunoaşterea stării de insolvenţă

Debitorul are dreptul de a depune plan 
de reorganizare

Contestarea stării de insolvenţă

Debitorul nu mai are dreptul de a 
depune plan de reorganizare (în caz 
de respingere a contestaţiei şi 
deschidere a procedurii)
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CONTESTAŢIA DEBITORULUI LA CEREREA INTRODUCTIVĂ 
A CREDITORILOR

Termen (de decădere)
• 10 zile de la primirea de către debitor a cererii introductive a 

creditorului

Cauţiunea creditorului
• maxim 10% din valoarea creantelor asupra debitorului
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CEREREA INTRODUCTIVĂ A CREDITORILOR
HOTĂRÂRI (1)

Admiterea cererii creditorului, necontestată de debitor, atunci când constată 
că cerinţele prevăzute de art. 31 coroborate cu art. 3 pct.6 din Legea 
insolvenţei sunt îndeplinite, respectiv creditorul este îndreptăţit să ceară 
deschiderea procedurii insolvenţei

Admiterea cererii creditorului concomitent cu respingerea contestaţiei 
debitorului, atunci când constată că debitorul este în stare de insolvenţă, iar 
creditorul este îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii:
• Se va deschide procedură generală pentru toţi debitorii persoane juridice, 

mai puţin cei în legătură cu care se poate dovedi faptul că de drept nu pot fi 
subiect al procedurii de reorganizare

• Se va deschide procedură simplificată pentru toţi debitorii persoane fizice 
sau asociaţii familiale, precum şi pentru debitorii persoane juridice care de 
drept nu pot fi subiectul unei proceduri de reorganizare
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CEREREA INTRODUCTIVĂ A CREDITORILOR
HOTĂRÂRI (2)

Judecătorul sindic va verifica şi în absenţa unei contestaţii a debitorului 
condiţiile de admisibilitate a cererii introductive sub aspectul cert, lichid şi 
exigibil al creanţei. El va respinge cererea dacă creanţa dacă nici măcar 
fracţiuni din creanţă/creanţele prezentate nu întrunesc aceste condiţii, dar o va 
admite în cazul în care cel puţin o parte a creanţei le îndeplineşte.

În vederea înregistrării creanţei creditorului declanşator în tabloul preliminar al 
creanţelor, acesta va putea cerere extinderea creanţei în baza căreia a 
deschis procedura şi cu alte creanţe care eventual nu sunt certe, lichide sau 
exigibile la data deschiderii procedurii.

Respingerea cererii creditorului pentru nedepunerea cauţiunii.
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII
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• Suspendarea tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea 
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale

• Modul de exercitare a drepturilor creditorilor garantaţi asupra bunurilor 
avute în garanţie sau retenţie

• Suspendarea termenelor de prescripţie a acţiunilor pentru realizarea 
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale

• Interzicerea curgerii dobânzilor
• Interzicerea transmiterii părţilor sociale sau acţiunilor
• Continuarea condiţionată a activităţii curente
• Ridicarea dreptului de administrare
• Posibilitatea compensării directe dintre creditor şi debitor
• Înstrăinarea bunurilor debitorului libere de orice sarcini
• Înregistrarea în tabel a tuturor creanţelor la valoarea acestora în lei şi 

situaţia cheltuielilor cu diferenţa de curs valutar



EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Suspendarea tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru 
realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale
• Deschiderea procedurii colective justifică suspendarea urmăririlor 

individuale împotriva debitorului
• Suspendarea are caracter legal, operând de drept
• Efectul suspendării se constată în fiecare dosar, de către instanţa 

judecătorească sau organul de executare
• Suspendarea are caracter special, neconfundându-se cu cea reglementată 

de art. 242 şi urm. C. proc. civ.
• Nu este afectată posibilitatea compensării creanţei creditorului cu cea a 

debitorului, dacă condiţiile compensării legale sunt îndeplinite la data 
deschiderii procedurii
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Modul de exercitare a drepturilor creditorilor garantaţi asupra bunurilor 
avute în garanţie sau retenţie
• Legea limitează regula suspendării legale, în favoarea creditorilor deţinând 

creanţe garantate, care pot solicita ridicarea suspendării
• Scop: satisfacerea cu prioritate a creanţelor garantate, din valorificarea, în 

cadrul procedurii, a bunurilor afectate garanţiei
• Condiţii alternative: 
• (i) valoarea obiectului garanţiei să fie acoperitoare pentru creanţele 

garantate, iar valorificarea bunului să nu afecteze în vreun mod procedura, 
sau 

• (ii) să nu existe o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în 
raport cu obiectul garanţiei

NOU – cazul în care obiectul garanţiei face parte dintr-un ansamblu funcţional, 
iar prin desprinderea  şi vânzarea lui separată, valoarea bunurilor rămase nu 
se diminuează
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Suspendarea termenelor de prescripţie a acţiunilor pentru 
realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale

• Măsura protejează creditorii în legătură cu care a operat 
suspendarea legală a acţiunilor judiciare

• Aceste acţiuni vor putea fi înregistrate ca cereri pentru 
înregistrarea creanţelor, în cadrul procedurii

• Suspendarea nu operează faţă de codebitorii, fidejusorii etc. 
debitorului suspus procedurii
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Interzicerea curgerii dobânzilor
• Legea reglementează regimul dobânzilor, majorărilor şi 

penalităţilor de întârziere aferente creanţelor născute anterior 
datei deschiderii procedurii

• Aceste accesorii nu se mai pot adăuga creanţei principale 
(regula se aplică şi creanţelor născute după deschiderea 
procedurii, dacă nici un plan de reorganizare nu este 
confirmat)

• Excepţie: creanţele garantate integral şi părţile garantate ale 
creanţelor garantate – parţial; limite: valoarea evaluată a 
garanţiei / preţul de vânzare a bunului

Slide 22PricewaterhouseCoopers
Date here



EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Interzicerea transmiterii părţilor sociale sau acţiunilor
• Interdicţia se aplică în ceea ce priveşte acţiunile sau părţile 

sociale deţinute de debitorul persoană juridică la capitalul altei 
societăţi comerciale.

• Scopul: sancţionarea practicilor de transfer al activităţii şi/sau 
activelor debitorului insolvent către societăţi asupra cărora 
exercită controlul, urmat de ruperea legăturilor de afiliere

• Sancţiunea: nulitatea actului de înstrăinare. 
• Măsură asigurătorii: indisponibilizarea acţiunilor / părţilor 

sociale, de către judecătorul-sindic
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE (cont.)
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Continuarea activităţii curente
Situaţii în care se continuă activitatea curenta
• Debitorul va putea solicita să continue activitatea curentă în anticiparea 

iniţierii unui plan de reorganizare
• Activitatea trebuie să fie oprită controlat

Principiile activităţii curente
• Continuarea activităţilor contractate conform obiectului de activitate şi a 

listei de activităţi depuse de debitor la deschiderea procedurii şi confirmată 
ulterior de administratorul judiciar

• Efectuarea numai a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora
• Asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente
• Continuarea activităţii curente trebuie gestionată cu evitarea majorării 

pierderilor din exploatare
• Operaţiunile excepţionale se pot face doar cu aprobarea judecătorului 

sindic.



EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Ridicarea dreptului de administrare
Prin efectul legii:

prin deschiderea procedurii, dacă debitorul nu şi-a declarat, în condiţiile art.28 
al.1 lit.h) după caz, în condiţiile art.35, intenţia de reorganizare, potrivit art.47 
al.1

în consecinţa încheierii prin care se decide intrarea in faliment, conform art.47 
al.4 si art.107 al.2 lit.a)

Prin hotărârea judecătorului-sindic:

din oficiu

la cererea creditorilor sau a persoanelor menţionate la art.47 al.5
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Posibilitatea compensării directe dintre creditor şi debitor

Scop: apărarea îndeosebi a drepturilor creditorilor chirografari

Condiţie: condiţiile legale în materie de compensare legală sunt 
îndeplinite la data deschiderii procedurii

Condiţie specială: contracte financiare calificate (instrumente 
derivative)
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Înstrăinarea bunurilor debitorului libere de orice sarcini

Cazuri:

- ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie de 
orice fel

- măsuri asigurătorii
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII (cont.)

Înregistrarea în tabel a tuturor creanţelor la valoarea 
acestora în lei

Scop – stabilirea datei deschiderii procedurii ca dată de referinţă 
la care toate creanţele exprimate în valută sunt înregistrate în lei, 
la cursul stabilit de Banca Naţională a României
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EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE
IDEI DE BAZĂ
• Debitorul nu va formula cerere de deschidere a procedurii insolvenţei cu 

scopul de a tergiversa procesele aflate pe rol sau pentru a împiedica  
executările silite pornite de creditori în mod individual.

• Creditorul nu va utiliza procedurile prevăzute de legea insolvenţei pentru a 
obliga debitorul să procedeze la achitarea cu prioritate a creanţei sale, 
evitând formalităţile costisitoare ale executării silite individuale. 

• Deschiderea procedurii insolvenţei se va face în urma unei analize 
judicioase privind întrunirea cerinţelor prevăzute de lege în acest sens.

• Efectele deschiderii procedurii se produc fie ex lege, fie în baza hotărârii 
judecătoreşti în acest sens, cu distincţiile indicate.
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Concepte cheie

• Întinderea perioadei de observaţie
• Averea debitorului
• Analizarea şansei de redresare a debitorului
• Condiţiile continuării activităţii 

- Lista activităţilor curente 
- Analizarea contractelor în derulare

• Stabilirea masei pasive
- Creanţe
- Creditori
- Tabel definitiv de creanţe
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Întinderea perioadei de observaţie

Procedura Simplificată:
• La intrarea de drept in Procedura 

simplificată (PS), NU există 
perioadă de observaţie,

• La intrarea în PS urmare Raportului 
administratorului judiciar - art. 20 
alin.1 lit. a) – 30… 45 de zile de la 
deschiderea procedurii.

Procedura Generală
• Depinzând de iniţiatorul planului de 

reorganizare, variază între 75 de 
zile (creditorii aproba 
recomandarea administratorului 
judiciar de declanşare a 
falimentului) şi nu mai puţin 135 de 
zile.

Perioada de observaţie - cuprinsă între data deschiderii procedurii şi data 
confirmării planului sau, după caz, a intrării în faliment (Art. 3, pct. 13)
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Averea debitorului

Averea debitorului - totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale –
inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei – care pot face 
obiectul executării silite, în condiţiile reglementate de Codul de procedură 
civilă. (Art. 3, pct. 2)

În perioada de observaţie, averea debitorului este identificată de 
administratorul judiciar pe baza documentaţiei prezentate de debitor conf. 
art. 28 alin. 1, respectiv art. 35.

Se realizează evaluarea tuturor activelor şi separat a celor puse drept 
garanţie

Se recomandă întocmirea unui set de raportări financiare valabil la data 
deschiderii procedurii.
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Ridicarea dreptului de administrare

În perioada de observaţie, ridicarea dreptului de administrare este excepţia şi nu regula,

Se justifică atunci când:
• există suspiciuni cu privire la probitatea administratorilor, 
• există disensiuni între asociaţi cu privire la afacerile debitorului,
• nu a fost desemnat administratorul special.

Ridicarea parţială a dreptului de administrare se referă la limitarea competenţelor 
administratorului special, care nu va putea face anumite acte şi fapte de comerţ decât cu 
acordul expres al administratorului judiciar.

Ridicarea dreptului de administrare totală atrage suspendarea mandatului 
administratorului special sau al consiliului de administraţie al debitorului. In 
cazul ridicării dreptului de administrare al debitorului, conducerea acestuia 
este preluată de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. (Art. 3, 
pct. 28).
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Analizarea şansei de redresare a debitorului

Administratorul judiciar va întocmi în termen de 60 zile de la deschiderea procedurii 
un raport prin care va prezenta creditorilor şi instanţei o analiză privind şansele de 
redresare ale debitorului, bazându-se pe:
• Analizarea pieţei pe care operează debitorul şi a relaţiilor comerciale ale 

acestuia
• Calitatea şi conformitatea resurselor avute la dispoziţie raportat la cerinţele 

pieţei şi la poziţia competitorilor
• Structura de finanţare existentă (capital+datorii) raportat la o structură optimă 

de finanţare
• Accesul la surse de finanţare
• Calitatea echipei de conducere

Un raport advers al administratorului judiciar, care recomandă intrarea în faliment 
va fi supus votului adunării creditorilor.
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Condiţiile continuării activităţii 

Activităţile curente reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni financiare 
efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al comerţului său, 
cum ar fi: a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate; b) 
efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; c) asigurarea finanţării 
capitalului de lucru în limite curente. (Art. 3, pct. 2)

1. Lista activităţilor curente

Conceptul de continuare a activităţii este direct relaţionat cu intenţia debitorului de a 
depune un plan de reorganizare

Debitorul va prezenta lista activităţilor curente pe care doreşte să le desfăşoare în 
perioada de observaţie o dată cu documentele prevăzute la art. 28, respectiv la art. 
35.

Administratorul judiciar va aprecia în primul său raport rezonabilitatea listei 
prezentate.
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Condiţiile continuării activităţii – cont. 
1. Analiza contractelor în derulare

În sensul art. 86 alin. 1, contractele în derulare 
executate substanţial ar trebui continuate.

Administratorul judiciar va analiza fezabilitatea 
contractelor în derulare putând să propună 
denunţarea lor. 

Administratorul judiciar va asista administratorul 
special la negocierile cu furnizorii de materii 
prime şi utilităţi precum şi cu clienţii debitorului 
pentru a stabili condiţii de continuare a activităţii 
care să nu prejudicieze interesele concursuale
ale creditorilor. 
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Stabilirea masei credale

Întocmirea listei creditorilor:
importanţă: imagine corectă asupra tuturor

obligaţiilor patrimoniale ale debitorului

trei situaţii: 
• procedura începe la cererea 

debitorului
• procedura începe la cererea 

creditorilor
• debitorul nu prezintă lista 

creditorilor

Notificarea privind înregistrarea
creanţelor:

administratorul judiciar notifică:
• Creditorii şi ORC sau RSA
• Conform C. Pr. Civ., publicată în 

ziar şi în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă

cuprins

termen procedurale
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Stabilirea masei credale - cont

Tabelul preliminar al creanţelor
întocmit de administratorul judiciar; înregistrat la 

tribunal

toate creanţele împotriva averii debitorului 
anterioare deschiderii procedurii

reguli speciale de înscriere a unor creanţe

afişat de grefă la uşa instanţei; proces-verbal de 
afişare comunicat debitorului 

creditorii înscrişi în tabelul preliminar pot participa 
la adunările creditorilor

notificări creditorilor ale căror creanţe sau
drepturi de preferinţe au fost trecute parţial
în tabelul preliminar sau înlăturate.

Depunerea cererilor de admitere a 
creanţelor şi verificarea acestora:

toţi creditorii, cu excepţia salariaţilor

conţinutul cererii; anexate documentele 
justificative ale creanţei şi ale actelor 
de constituire de garanţii 

verificarea creanţelor – de administratorul 
judiciar; explicaţii

excepţii: creanţele bugetare constatate prin 
titluri executorii 
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Stabilirea masei credale - cont

Contestaţiile privind creanţele
creditorilor

debitorul, creditorii şi orice altă parte 
interesată

depuse la tribunal cu cel puţin 10 zile 
înainte de data stabilită, prin sentinţa 
de deschidere a procedurii, pentru 
definitivarea tabelului de creanţe  

judecătorul-sindic va soluţiona deodată, 
printr-o singură sentinţă, toate 
contestaţiile 
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Stabilirea masei credale - cont

Tabelul definitiv al creanţelor
întocmire: 

• după ce toate contestaţiile la creanţe 
au fost soluţionate

• de administratorul judiciar/ lichidator

înregistrare, de îndată, la tribunal 

afişare la sediul tribunalului

importanţă: numai titularii creanţelor 
înregistrate în tabelul definitiv pot să 
participe la votul asupra planului de 
reorganizare sau la orice repartiţii de 
sume 

Efectele afişării tabelului definitiv:
• contestaţii – numai în cazuri de excepţie 
• decăderea creditorului care nu a depus 

cerere de admitere a creanţei din 
următoarele drepturi:
- dreptul de a participa şi de a vota în 

cadrul adunării creditorilor;
- dreptul de a participa la distribuirile de 

sume;
- dreptul de a-şi realiza creanţele 

împotriva debitorului sau a membrilor 
ori asociaţilor cu răspundere nelimitată 
ai persoanei juridice debitoare, ulterior 
închiderii procedurii 
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PERIOADA DE OBSERVAŢIE
Concluzii

In perioada de observaţie a debitorului 
care doreşte să se reorganizeze:
• Acţiunile administratorului judiciar 

şi ale creditorilor nu trebuie să 
pună la risc şansa de reorganizare

…în timp ce …
• Acţiunile debitorului nu trebuie să 

prejudicieze şi mai mult creditorii 
existenţi la data deschiderii 
procedurii.
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SITUAŢIA UNOR ACTE JURIDICE. ACŢIUNI ÎN ANULARE

Art.80 şi 81 din Legea 85/2006 - legea instituie o prezumţie relativă de fraudare a intereselor 
creditorilor
Perioada suspectă – 120 zile şi 3 ani de la data deschiderii procedurii

Constituiri sau transferuri de drepturi 
prin:

• actele cu titlu gratuit;
• operaţiunile comerciale comutative

dezechilibrate;
• concernul fraudulos;
• transferurile anticipate de către falit;
• garanţiile anticipative;
• plăţile anticipate;
• situaţia compensărilor provocate prin

deturnări;

Operaţiuni încheiate cu persoane aflate 
în raporturi juridice cu debitorul 
(persoane interpuse):

• acte încheiate cu un asociat;
• acte încheiate cu un membru/adminsitrator

al unui grup de interes economic;
• acte încheiate cu un acţionar;
• acte încheiate cu persoane care deţin funcţii

de conducere;
• acte încheiate cu persoane care deţin o 

poziţie dominantă asupra falitului;
• acte încheiate cu un coindivizar.
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SITUAŢIA UNOR ACTE JURIDICE. ACŢIUNI ÎN ANULARE -
cont.

Concepte de ordin procedural
Titularul acţiunii
• Lichidatorul
• Comitetul Creditorilor
Calitate procesuala 
• Debitorul
Legitimarea procesuala
• Lichidatorul (în numele şi pe 

seama titularului dreptului –
debitorul)

Justificarea interesului
• Daca şi numai dacă 

prejudiciază creditorii

Termenul de exercitare a 
acţiunii/Termen de prescripţie a 
dreptului 
• 1 an de la data întocmirii raportului 

vizând cauzele încetării de plăţi, DAR
• nu mai târziu de 18 luni de la data 

deschiderii procedurii
Acţiunea este scutita de taxa de timbru
Pentru identitate de raţiune –acţiunea introdusa 

de comitetul Creditorilor ar trebui să fie 
scutita de taxa de timbru
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SITUAŢIA UNOR ACTE JURIDICE. ACŢIUNI ÎN ANULARE -
cont.

Formarea deciziei lichidatorului pentru 
introducerea acţiunii:
• analiza riguroasă tuturor operaţiunilor 

efectuate de debitor in perioada 
suspecta

• îndestularea mai mare a masei credale
Repere de analiză şi decizie:
• caracterul derizoriu al contraprestaţiei 

debitorului
• relaţiile comerciale cu toţi 

cocontractanţii debitorului în perioada 
analizată

• încheierea actului în perioada suspectă 

Efectele admiterii acţiuni în anulare
• Restituirea bunului transferat în 

patrimoniul debitorului, sau
• Valoarea acestuia de la data 

transferului

Buna credinţă vs. Reaua credinţă
• Terţul dobânditor de bună credinţă va 

avea împotriva debitorului o creanţă de 
aceeaşi valoare

• Terţul dobânditor de rea credinţă va 
restitui – întreaga valoare şi fructele 
percepute
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SITUAŢIA UNOR ACTE JURIDICE. ACŢIUNI ÎN ANULARE -
cont.

O altă sancţiune procedurală a fost 
instituită de lege
• prezumţia de fraudă în cazul în care 

prin abuz de drepturi procesuale, 
debitorul a întârziat momentul 
deschiderii procedurii pentru a 
expira termenele prevăzute de art.79 
şi 80
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SITUAŢIA UNOR ACTE JURIDICE. 
Denunţarea unor contracte

Contractele în derulare executate 
substanţial la data intrării în faliment 
ar trebui menţinute sau denunţate?

Analiza presupune ca şi în cazul 
perioadei de observaţie:
• Analiza economică 
• Măsura în care debitorul poate să 

execute obligaţia
• Maximizarea averii debitoarei
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REORGANIZAREA
CONCEPTE CHEIE

Reorganizarea

Planul de reorganizare

termenul declarării intenţiei de intrare în reorganizare

Raportul de 60 de zile întocmit de administratorul judiciar

Intenţia de a propune un plan de reorganizare

persoanele care pot propune un plan

Termenul depunere al planului de reorganizare

Structura planului de reorganizare

Program de plată a creanţelor

Termenul de executare (implementare) a planului 

Vot
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REORGANIZAREA INTRODUCERE
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Faţă de versiunile anterioare a Legii 
nr.64/1995, prezenta lege îşi propune 
să restrângă căile de abuzare a 
oportunităţii de reorganizare oferite de 
către debitorii care nu au 
intenţia/seriozitatea să se 
reorganizeze sau nu mai au 
posibilitatea economică să se 
reorganizeze.

Trebuie încurajată practica potrivit 
căreia debitorul  să depună planul de 
reorganizare împreună cu cererea 
introductivă. Evident aceasta ar avea 
un caracter provizoriu în ceea ce 
priveşte cuantumul recunoscut al 
creanţelor

Reorganizarea  vizează redresarea 
debitorului prin eficientizarea activităţii 
sale şi acoperirea  masei pasive într-
un cuantum cel puţin egal cu cel 
realizabil prin faliment. 

Reorganizarea judiciară este 
alternativa oferită debitorului care 
având o afacere cu potenţial viabil, 
trece printr-o perioada de dificultate 
financiară.



REORGANIZAREA
DEBITORI CARE NU POT FI SUBIECT AI REORGANIZĂRII

Reorganizarea NU este accesibilă debitorilor cărora li se aplică procedura 
simplificată, adică:
• persoane fizice comercianţi (şi asociaţii familiale)
• societăţile care îndeplinesc una dintre condiţiile:

- nu au bunuri
- nu prezintă documentele contabile
- sediul nu mai există/nu corespunde cu cel de la ORC
- administratorul este de negăsit
- şi-au declarat intenţia de faliment
- nu pot beneficia de reorganizare (5 ani)
- nu recunosc starea de insolvenţă, atunci când cererea de declanşare a 

procedurii este depusă de creditori
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REORGANIZAREA
DEPENDENŢA REORGANIZĂRII DE “EVENIMENTE” PREALABILE
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Importanţa şi termenul declarării 
intenţiei de intrare în reorganizare:
• descrierea sumară a modalităţilor 

avute în vedere de către debitor 
pentru reorganizare (art. 28, lit. i)

• creditorul îndreptăţit a cere 
deschiderea procedurii poate 
declara eventuala intenţie de a 
participa la reorganizarea 
debitorului precizând şi în principiu 
modalitatea de participare (art. 31, 
al. 1 lit d)

Importanţa raportului de 60 de zile 
întocmit de administratorul judiciar:

Raportul va trebuie să cuprindă:
• posibilităţii reale de reorganizare 

efectivă a activităţii debitorului (art. 
20, lit.a);

• motivelor care nu permit 
reorganizarea

În raportul administratorului judiciar 
(art. 59 (3)) trebuie menţionat dacă:
• recomandă planul debitorului
• colaborează cu debitorul la 

întocmirea planului
• intenţionează să propună alt plan 

singur sau împreună cu unul sau 
mai mulţi creditori



REORGANIZAREA
DEPENDENŢA REORGANIZĂRII DE “EVENIMENTE” PREALABILE

Înţelegerea principalilor factori economici care 
influenţează mediul economic în care operează 
debitorul
Evaluarea potenţialului intern de redresare al 
debitorului
Identificarea opţiunilor avute la dispoziţie

Investiţie pt.
reorientarea

afacerii

Investiţie pt.
reorientarea

afacerii
Îmbunătăţirea 
performanţei

pe termen scurt

Îmbunătăţirea 
performanţei

pe termen scurt

Completa
reabilitare

Completa
reabilitare

Lichidarea
şi

radierea

Lichidarea
şi

radierea

Decizia de a demara un plan de reorganizare trebuie să se bazeze pe:

Identificarea
factorilor care au
provocat căderea

Estimarea
potenţialului de

îmbunătăţire

Necesar de
resurse:timp,capital

management

Planul de acţiune
aprobat de
creditori
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REORGANIZAREA
PLANUL DE REORGANIZARE

Intenţia de a propune un plan de reorganizare:
• atribuţie dată în sarcina administratorului special de a face cunoscută 

intenţia debitorului de reorganizare la data depunerii de către debitor a 
cererii de deschidere a procedurii sau ulterior în termen de 10 zile de la 
primirea copiei cererii creditorului de deschidere a procedurii, condiţionat 
de recunoaşterea stării de insolvenţă

• creditorii la data depunerii cererii de deschidere a procedurii sau ulterior 
până la votarea raportului prevăzut de art.59 privind propunerea de 
intrare în procedura de faliment

• administratorul judiciar până la votarea raportului prevăzut de art.59 
privind propunerea de intrare în procedura de faliment

Slide 52PricewaterhouseCoopers
Date here



REORGANIZAREA
PROPUNEREA PLANULUI DE REORGANIZARE [art. 94]
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Modalităţi de realizare: 

Planul propus de creditori poate viza 
modificarea actului constitutiv FĂRĂ acordul 
acţionarilor/asociaţilor debitorului în 
următoarele condiţii (Art. 95 alin. (7)):

- planul debitorului prevede un 
procent de recuperare al creanţelor 
mai mic

- la faliment acţionarii/asociaţii nu 
primesc nimic

- acţionarii/asociaţii refuză să participe 
la planul propus de creditori

Termenul depunere al planului de 
reorganizare: 
• 30 de zile de la afişarea tabelului 

definitiv al creanţelor

Categorii de persoane care pot propune 
un plan:

Debitorul cu aprobarea 
acţionarilor/asociaţilor

Administratorul judiciar

Nou: de către unul/mai mulţi creditori 
care şi-au anunţat intenţia prealabil 
votului asupra raportului 
administratorului, deţin cel puţin 20% din 
valoarea totală a creanţelor cuprinse în 
tabelul definitiv



REORGANIZAREA
CONŢINUTUL PLANURILOR

Structura planului de reorganizare trebuie să includă cel puţin 
următoarele elemente:

Informaţii generale referitoare la debitor
• Structura acţionariatului la momentul declanşării procedurii de 

insolvenţă şi eventualele modificări propuse prin plan
• Managementul societăţii
• Pieţe pe care acesta acţionează

Prezentarea activului societăţii debitoare
• Prezentare generală
• Necesarul de investiţii
• Previziunea recuperării creanţelor deţinute

Slide 54PricewaterhouseCoopers
Date here



REORGANIZAREA
CONŢINUTUL PLANURILOR (Cont)

Evaluarea patrimoniului.
• Scopul evaluării este asigurarea premiselor pentru aplicarea 

unui tratament corect şi echitabil fiecărui titular de creanţe, 
prin oferirea unei recuperări cel puţin la fel de mare ca în 
situaţia falimentului.

Surse de finanţare pe perioada reorganizării
• Finanţare prin aport de numerar
• Finanţare prin apelarea la credite bancare
• Finanţare prin vânzarea unora dintre activele debitorului

Slide 55PricewaterhouseCoopers
Date here



REORGANIZAREA
CONŢINUTUL PLANURILOR (Cont)

Pasivul societăţii
• Tabelul creditorilor. Categorii de creditori.
• Modalităţi de acoperire a datoriilor - Programul de plată a creditorilor.

Previziunea situaţiilor financiare ale societăţii debitoare pe perioada 
reorganizării
• Contul de profit şi pierderi
• Situaţia fluxurilor de numerar
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REORGANIZAREA
PLANUL DE LICHIDARE

Lichidarea parţială sau totală a activelor imobilizate în vederea acoperii 
pasivului debitorului:
• Reducerea imobilizărilor (conceptul “sale-and-lease-back”)
• Restrângerea activităţii, prin renunţarea la unele sub-activităţi (“non-core”)
• Reorientarea spre alte activităţi mai puţin intens consumatoare de capital

Operaţiunile de lichidare parţială sau totală a activului debitorului în 
vederea executării planului se efectuează cu respectarea prevederilor 
cuprinse în Secţiunea a 7-a Falimentul, Sub-secţiunea 2, Efectuarea Lichidării.
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REORGANIZAREA
PROGRAMUL DE PLATĂ A CREANŢELOR

Program de plată a creanţelor se înţelege tabelul de creanţe menţionat în 
planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se 
obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanţe 
şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare (art. 3, al. 20)

• este parte integrantă a planului de reorganizare 
• devine titlu executoriu împotriva Debitorului, prin confirmarea Planului
• este principalul indicator faţă de care administratorul judiciar raportează cu 

privire la buna derulare a planului de reorganizare
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REORGANIZAREA 
 PROGRAMUL DE PLATĂ A CREANŢELOR

Categorie de creanţe defavorizate: 
Este prezumată a fi categoria de creanţe pentru 
care planul de reorganizare prevede cel puţin 
una dintre modificările următoare pentru oricare 
dintre creanţele categoriei respective:

a) o reducere a  cuantumului creanţei; 

b) o reducere a garanţiilor sau a altor 
accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în 
defavoarea creditorului;

c) valoarea actualizată cu dobânda de 
referinţă a Băncii Naţionale a României, dacă 
nu este stabilit altfel prin contractul privind 
creanţa respectivă sau prin legi speciale, este 
mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă 
în tabelul definitiv de creanţe. 

Conţinutul programului de plată a 
creanţelor:
Cuantumul sumelor pe care urmează a fi plătite  
de debitor, cu următoarele reguli:
• Cu respectarea prevederilor referitoare la 

creanţele garantate, nici un creditor nu 
poate primi mai mult decât cuantumul 
creanţei recunoscut prin tabelul definitiv.

• Nici un creditor nu poate primi mai puţin 
decât ar primi în cazul falimentului, chiar 
dacă votează împotriva planului

• Toţi creditorii dintr-o grupă sunt îndreptăţiţi 
la acelaşi procent de recuperare din 
valoarea absolută, recunoscută a creanţei

termenele la  care debitorul urmează să 
plătească aceste sume. 
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REORGANIZAREA
TERMENUL DE EXECUTARE A PLANULUI

Termenul de executare (implementare) a planului:

- 3 ani de la data confirmării

- se poate extinde cu încă 1 an la cererea administratorului 
judiciar, cu votul a 2/3 din creanţele în sold la data votului 
(la maxim 18 luni după confirmarea planului)
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REORGANIZAREA
ETAPE PROCEDURALE

Etapele de parcurs al planului de reorganizare:

• comunicare (şi publicare)
• admitere de către judecătorul-sindic
• votare de către creditori
• confirmare de către judecătorul-sindic
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REORGANIZAREA
COMUNICARE, ADMITERE, PUBLICARE

O copie a planului de reorganizare va fi depus la:
- grefa Tribunalului
- oficiul registrului comerţului
- registrului societăţilor agricole

Comunicat :
- debitorului
- administratorului judiciar
- comitetului creditorilor

Admiterea de către judecătorul sindic:
- verificarea condiţiilor de admisibilitate 
- Dispoziţia privind convocarea adunării creditorilor (20-25 zile, dar nu înainte de 

afişarea tabelului preliminar de creanţe)

Publicarea unui extras din planul de reorganizare admis în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă
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REORGANIZAREA
CATEGORII DE VOTANŢI

Categorii distincte de creanţe participante la vot 

(art. 100, (3)) :
• creditorii cu creanţe garantate;
• creditorii bugetari;
• creditorii chirografari stabiliti de judecătorul sindic (lista 

creanţelor furnizor - art. 96 alin. (1)); 
• ceilalţi creditorii chirografari. 
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REORGANIZAREA
MECANISMUL DE VOT

Votul: 
• 50%+1 din categorii dar cel puţin 1 categorie defavorizată
• 2/3 din valoarea creanţelor din fiecare categorie

Soluţii când sunt 2 categorii:
•  1 categorie defavorizată să accepte planul
• în cazul în care cele două categorii sunt defavorizate: cu votul 

categoriei cu cele mai mari creanţe ca valoare totală

Dacă o categorie defavorizată respinge planul, niciuna din 
categoriile de rang inferior nu va primi mai mult decât în faliment; 
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REORGANIZAREA
CONFIRMAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Atribuţia confirmării planului de reorganizare revine judecătorului sindic

Condiţii cumulative pe care trebuie sa le îndeplinească planul de reorganizare 
pentru a putea fi confirmat: 

A. cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate 
în programul de plăţi dintre cele menţionate la art. 100 alin. (3) acceptă sau 
sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile 
defavorizate să accepte planul;

B.  în cazul în care sunt doar două categorii, planul se consideră 
acceptat dacă categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanţelor a 
acceptat planul

C. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi 
supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan;
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REORGANIZAREA
EFECTELE CONFIRMARII

Efectele confirmării planului de reorganizare:

În urma confirmării unuia dintre planurile de reorganizare depuse, debitorul 
este obligat să se conformeze fără întârziere prevederilor acestui plan.

Respectarea obligaţiilor asumate nu poate fi selectivă, debitorul având sarcina 
reorganizării afacerii atât din punct de vedere operaţional, dar şi din punct de 
vedere financiar şi investiţional

Planul de reorganizare devine titlu executoriu împotriva averii debitorului

Creditorii conserva acţiunilor lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, 
împotriva codebitorilor şi fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat planul de 
reorganizare
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REORGANIZAREA
ALTE CERINŢE ŞI CONSECINŢE

Cerinţa evaluării la lichidare: 
- Fiecare creditor/categorie de creditori trebuie să primească 

cel puţin cât ar fi primit în faliment (art.94)

Consecinţe: raport de evaluare care trebuie însuşit de toate 
părţile implicate

Opţiuni: valoarea de lichidare sau valoarea de afaceri?

Remiterile de datorie consimţite de creditori = Venituri impozabile 
(rămân definitive)

Consecinţe: de refăcut declaraţiile fiscale anterioare (de regulă 
pierderile au fost disimulate)
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REORGANIZAREA
APLICAREA PLANULUI. REORGANIZAREA

Cine administrează debitorul ?
• administratorul special numit de acţionari/asociaţi sub supravegherea 

administratorului judiciar

Particularităţi:
• Administratorul judiciar în cazul în care planul de reorganizare a fost 

propus de creditori
• Administratorul judiciar în cazul preluări ostile a controlului asupra 

debitorului a unor entităţi capabile să contribuie la redresarea debitorului.
(planul prevede efectuarea unei majorări de capital făcută de un terţ astfel 
încât acesta să capete controlul asupra debitorului)

Caracterizarea activităţii/ reorganizării
• plata creditorilor la termenele prevăzute programului de plăţi
• evitarea pierderilor rezultate din exploatare
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REORGANIZAREA
ROLUL ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
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Supravegherea activităţii debitorului:
• administrator judiciar având rol în supraveghere a activităţii debitorului verifică 

modul în care debitorul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu angajamentele 
asumate prin planul de reorganizare şi a respectării programului de plată a 
creanţelor 

Raportarea trimestrială către judecătorul sindic şi comitetul creditorilor a 
situaţiei financiare a debitorului.
• raportul trimestrial prezentat în camera de consiliu trebuie să reflecte situaţia 

financiară a debitorului, modul în care pe parcursul perioadei analizate acesta a 
respectat prevederile planului de reorganizare, motivul eventualelor abateri şi 
masurile ce au fost luate pentru preîntâmpinarea efectelor negative, cât şi mai ales 
modul în care debitorul a efectuat plăţi către creditori, cu respectarea Programului 
de Plată a Creanţelor.

• raportul trebuie să prezinte şi sumele datorate administratorului  judiciar şi celorlalte 
• raportul va depus la grefa tribunalului şi se va notifica creditorilor numai după 

aprobarea comitetului creditorilor



REORGANIZAREA
ROLUL COMITETULUI CREDITORILOR ÎN REORGANIZARE

• analizează raportul administratorului judiciar asupra situaţiei 
financiare a averii debitorului

• avizează situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al 
activităţii

• atunci când este necesar convoacă adunarea creditorilor 
pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau 
administratorul judiciar şi să propună motivat şi alte măsuri
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REORGANIZAREA
ALTE ATRIBUŢII ALE JUDECĂTORULUI- SINDIC

soluţionarea cererii administratorului judiciar privind propunerea 
de prelungire a duratei reorganizării

soluţionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului 
creditorilor de întrerupere a planului de reorganizare şi de intrare 
în faliment, în cazul în care activitatea debitorului produce 
pierderi
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REORGANIZAREA IDEI DE BAZĂ

Părţile implicate trebuie să înţeleagă şi să 
aibă sub control următoarele aspecte:

Cine ? –Societatea şi poziţia ei pe piaţă

Cât ? - Valoarea afacerii/ activelor 
debitoarei.

Cum? - Ce metodă de recuperare să 
accepte/ propună.

Cât poate recupera? - Care este poziţia în 
interiorul tabloului creditorilor.

Când? - Ce prevede planul de 
reorganizare: Redresarea afacerii, 
Vânzarea activelor, Distribuţia către 
creditori

Când? – Care este termenul la care i se 
face plata
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INTRAREA ÎN FALIMENT

Cazul procedurii simplificate
- Intenţia debitorului 
- Debitorul nu şi-a declarat intenţia 

de reorganizare, contestaţia a 
fost respinsă de judecătorul 
sindic

- Raportului administratorului 
judiciar (30 zile)

Cazul procedurii generale
- Deschiderea procedurii la 

cererea unui creditor
- Deschiderea procedurii la 

cererea debitorului
- Raportului administratorului 

judiciar (60 zile)
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HOTĂRÂREA DE INTRARE ÎN FALIMENT. EFECTE.

Cazul procedurii generale

• Dizolvarea societăţii
• Ridicarea dreptului de administrare
• Numirea unui lichidator 
• Termenele procedurale 

Cazul procedurii simplificate

• Dizolvarea societăţii
• Ridicarea dreptului de administrare
• Confirmarea ca lichidator a 

administratorului judiciar
• Termenele procedurale
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NOTIFICAREA DE INTRARE ÎN FALIMENT

Cazul procedurii generale/Cazul procedurii simplificate
• Tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 

debitor/administrator judiciar
• Oficiul Registrului Comerţului
• Registrul societăţilor agricole
• Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
• Debitorului
• Conform C. Pr. Civ., publicată în ziar şi în Buletinul 

procedurilor de insolvenţă
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TERMENELE PROCEDURALE

Cazul procedurii generale

Evenimentul procedural pentru care este fixat termenul Nr. de zile
- înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute între data 
deschiderii procedurii şi data intrării în faliment

45

-verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea Tabelului 
suplimentar de creanţe

30

-depunerea la tribunal al contestaţiilor 10 
(inainte de 
împlinirea 

termenului de 30 
de zile pentru 
definitivarea 

tabelului definitiv 
consolidat)

- intocmirea Tabelului definitiv consolidat 30
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TERMENELE PROCEDURALE - CONTINUARE

Cazul procedurii simplificate

Evenimentul procedural pentru care este fixat termenul Nr. de zile
- înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute între data 
deschiderii procedurii şi data intrării în faliment

60

-verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea Tabelului 
preliminar de creanţe

-depunere la tribunal al contestaţiilor împotriva 

15 (+ 15)

- Întocmirea şi definitivarea Tabelului de creanţe 15 (+ 15)

- Înscrierea creanţei născute în perioada de observaţie în cazul în care 
debitorul aflat în procedura simplificată şi-a continuat activitatea, până la 
aprobarea propunerii administratorului judiciar (art.54 (4))

10 

(de la primirea 
notificării 

transmisă de 
lichidator în 5 
zile de la data 

intrării în 
faliment)
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DEPUNEREA CREANŢELOR. SANCŢIUNI. VERIFICAREA CREANŢELOR, 
CRITERII PENTRU ADMITEREA SAU RESPINGEREA CERERILOR

Sancţiuni:
• Titularii de creanţe care nu depun 

cerere de admitere a creanţelor în 
termenele fixate sunt decăzuţi din:
- Dreptul de a vota in adunarea 

creditorilor
- Dreptul de a participa la 

distribuiri de sume
- Dreptul de a nu-şi realiza 

creanţa împotriva debitorului sau 
a membrilor organelor de 
conducere

Sancţiunea poate fi invocata oricând 
pe cale de excepţie sau acţiune

Verificarea creanţelor:
• Toate creanţele născute după data 

deschiderii procedurii (Inclusiv 
creanţele bugetare)

• Creanţele al căror cuantum a fost 
modificat faţă de tabelul definitiv al 
creanţelor sau faţă de programul de 
plată din planul de reorganizare, ca 
urmare a plăţilor făcute după 
deschiderea procedurii.

• NU sunt supuse verificării creanţele 
admise în tabelul definitiv de creanţe 
(art.74 alin.(2)).
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FALIMENTUL - MĂSURI PRELIMINARE – ROLUL 
LICHIDATORULUI

• identificarea bunurilor debitorului şi 
inventarierea 
- Preluarea controlului asupra averii 

debitorului

• aplicarea sigiliilor
- Toate bunurile 
- Excepţii

• întocmirea listei bunurilor

• măsurilor de conservare a bunurilor

• ia în posesie bunurile, devenind 
depozitarul lor judiciar
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FALIMENTUL - MĂSURI PRELIMINARE – CONTINUARE

Inventarul în cazul intrării în faliment din procedura simplificată se desfăşoară 
având în vedere că majoritatea debitorilor supuşi acestei proceduri, după caz,
• nu deţin bunuri în patrimoniu/
• au o sferă de activitate destul de restrânsă/
• au fost dizolvaţi anterior cererii introductive/ 
• nu au nici o şansă de reorganizare;

• Se va desfăşura după obţinerea relaţiilor scrise de la autorităţi sau 
persoanele identificate ca făcând parte din administraţia societăţii
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FALIMENTUL - MĂSURI PRELIMINARE – CONTINUARE

Rolul judecătorului sindic
• Notificarea tribunalelor în vederea 

sigilării bunurilor

Rolul debitorului/administratorului 
special
• Participarea la efectuarea 

inventarului şi obligaţia semnării 
inventarului

• Sancţiunea nesemnării inventarului 
– Nu vor putea fi contestate datele 
din inventar

Rolul Comitetului Creditorilor 
• Aprobarea angajării unui expert 

evaluator

Rolul evaluatorului 
• Să determine o imagine cât mai 

fidelă a activului şi pasivului 
debitorului, ţinând cont de condiţiile 
specifice trecerii la închiderea 
operaţională.
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VALORIFICAREA ACTIVELOR - CÂND ÎNCEPE?

•Condiţii cumulative:
• După afişarea tabelului definitiv consolidat
• După finalizarea inventarului
• După aprobarea metodei de către creditori

•Excepţii
• bunuri perisabile
• bunuri ce presupun cheltuieli mari de conservare

- costuri mari de asigurare

Slide 82PricewaterhouseCoopers
Date here



VALORIFICAREA ACTIVELOR - EVALUAREA ACTIVELOR
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•Cine evaluează?
• evaluator autorizat p.f. sau p.j.
• evaluator intern

•Ce evaluează?
• tipuri de active

- imobile/mobile
- corporale/necorporale

• evaluarea garanţiilor

•Cum evaluează?
• individual şi în bloc
• folosirea standardelor 

internaţionale de evaluare
- valoarea de lichidare!!!



VALORIFICAREA ACTIVELOR - CONTROLUL ASUPRA 
PROCEDURII DE VÂNZARE

•Rolul judecătorului sindic
• control de legalitate

•Rolul creditorilor
• decid asupra metodei de vânzare

Slide 84PricewaterhouseCoopers
Date here



VALORIFICAREA ACTIVELOR - TIPURI DE VÂNZARE

•În bloc
• raportul pentru creditori

- metoda de vânzare
• negociere directă
• licitaţie

- depus la grefă
- vânzare creanţe

• convocare adunarea creditorilor în 20 zile
- votarea în adunarea creditorilor

• cvorum 30%, majoritate simplă

•Individual
• practic aceiaşi paşi, dar termenul neprecizat
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VALORIFICAREA ACTIVELOR - ASPECTE PARTICULARE 
ALE VÂNZĂRII ÎN BLOC

•analiză de oportunitate

•potrivită pentru proprietăţi industriale

•alocarea proporţiei din preţ pentru 
creditorii garantaţi
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VALORIFICAREA ACTIVELOR - Metode de vânzare

•Maximizarea averii debitorului
• expunerea pe piaţă a activelor

- cheltuieli din averea debitorului
- memorandumul de prezentare

•Metode aprobate de adunarea 
creditorilor:
• negociere directă
• licitaţie

- cu strigare
• conform C.pr.civ
• ascendentă
• licitaţie olandeză

- licitaţie de oferte în plic închis
- Bursa de Mărfuri
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VALORIFICAREA ACTIVELOR - Metode de vânzare

•Dificultăţi
• titlu proprietate

- incidenţa Legii 10/2001
• diverse sarcini (altele decât 

garanţii reale)
- drepturi de proprietate 

intelectuală
- chiriaşi

• probleme sociale
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VALORIFICAREA ACTIVELOR - Desfăşurarea vânzării

•Raport de evaluare

•Alegerea metodei

•Regulamentul de vânzare

•Aprobarea propunerii privind metoda şi regulamentul

•Memorandum de prezentare a activelor

•Publicitate

•Efectuarea vânzării

•Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare

•Încasarea preţului
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METODE DE VÂNZARE – PARTICULARITĂŢI LA VÂNZAREA 
PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

• Publicitate pe piaţa ţintă
• Efectuarea vânzării

- Colectare expresii de interes
- Negociere
- Selectarea celei mai bune oferte şi încheierea unei 

promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare
- Supraofertare
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METODE DE VÂNZARE – PARTICULARITĂŢI LA VÂNZAREA 
PRIN LICITAŢIE

•Verificare eligibilitate şi depunere garanţie

•Desfăşurarea licitaţiei

•Adjudecarea şi procesul verbal de adjudecare

•Comisie de licitaţie
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VÂNZĂRI SPECIALE

•Vânzarea imobilelor
• negociere directă dar nu este obligatoriu 

•Vânzarea valorilor mobiliare

•Vânzarea sub condiţie
• Utilizarea contului de garanţie (tip “escrow”)
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DISTRIBUŢIA - Distribuiri parţiale – raportul şi planul

•Raportul asupra fondurilor obţinute

•Planul de distribuire
• Structura
• Principiile de calcul

•Plata remuneraţiei lichidatorului
• În raportul lunar, ca şi celelalte cheltuieli

Slide 93PricewaterhouseCoopers
Date here



DISTRIBUŢIA - Distribuiri parţiale – contestaţii şi distribuţia 
efectivă

•Provizioane

•Ordinea de distribuire
• sume din valorificarea garanţiilor
• sume din valorificarea celorlalte bunuri
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DISTRIBUŢIA - Distribuirea finală

•Ordinea operaţiunilor

•Propuneri în vederea închiderii procedurii

•Raportul final de activitate şi situaţiile financiare finale

•Contestaţii

•Distribuţia propriu zisă

•Fondurile nereclamate
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ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI
Concepte-cheie

cazuri de închidere

procedură

faliment

reorganizare

sentinţă

efecte

descărcare de obligaţii
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CAZURILE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI
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• dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea 
sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un 
creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare

• o procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe 
bază de plan - în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în 
planul confirmat

• o procedură de faliment - atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul 
final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost 
distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă

• dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, chiar 
înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime

• dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, după 
lichidarea completă a activului

• dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, că nu s-a depus nici o 
cerere



CAZURILE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 
(CONT.)

1.   dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori 
că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile 
administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele 
corespunzătoare
• în orice stadiu al procedurii prevăzute de lege
• raport al practicianului în insolvenţă; informare creditori
• apreciere asupra antrenării răspunderii persoanelor din 

conducerea debitorului
• prin sentinţă de închidere a procedurii - se dispune şi radierea 

debitorului din registrul în care este înmatriculat
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CAZURILE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 
(CONT.)

2. o procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau
lichidare pe bază de plan - în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor
de plată asumate în planul confirmat
• în perioada de reorganizare
• raport trimestrial al administratorului judiciar; confirmat de 

comitetul creditorilor; aprobat de adunarea creditorilor
• cerere de închidere formulată de administratorul judiciar
• citarea debitorului, a administratorului judiciar şi a comitetului 

creditorilor
• prin sentinţă de închidere a procedurii
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CAZURILE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 
(CONT.)

3. o procedură de faliment - atunci când judecătorul-sindic a 
aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din 
averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile 
nereclamate au fost depuse la bancă

- numai în perioada falimentului 
- după aprobarea raportului final de comitetul creditorilor, adunarea 

creditorilor şi judecătorul sindic
- dovada distribuirii totale şi a depunerii fondurilor nereclamate la bancă
- cerere de închidere formulată de lichidator
- prin sentinţă de închidere a procedurii 
- se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat
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CAZURILE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 
(CONT.)
4. dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile 
făcute, chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost 
lichidate în întregime
• în cazul în care toţi asociaţii persoanei juridice sau persoana fizică, după 

caz, solicită acest lucru în 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută 
administratorului special

• în perioada falimentului
• prin sentinţă de închidere a procedurii
• efecte: 

- bunurile trec în proprietatea indiviză a asociaţilor/ acţionarilor în cote 
egale cu cotele de participare la  capitalul social

- radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat
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CAZURILE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 
(CONT.)

5. dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile 
făcute, după lichidarea completă a activului
• în perioada falimentului
• prin sentinţă de închidere a procedurii
• efecte: 

- eventualele sume reziduale ultimei distribuiri - depuse într-un 
cont la dispoziţia asociaţilor sau persoanei fizice, după caz 

- radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat
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CAZURILE DE ÎNCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI 
(CONT.)

6. în procedura deschisă la cererea debitorului, dacă 
judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, că nu s-a depus 
nici o cerere
• în perioada de observaţie
• numai dacă nu există creanţe salariale
• dovada că au fost notificaţi creditorii – de administratorul judiciar
• sentinţă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere 

a procedurii
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EFECTELE ÎNCHIDERII PROCEDURII INSOLVENŢEI

• sentinţa de închidere a procedurii - notificată de judecătorul-sindic direcţiei 
teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului sau, după 
caz, registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea menţiunii, precum şi creditorilor

• descărcarea de obligaţii a organelor care aplică procedura (judecătorul-
sindic, administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat) şi a 
părţilor

• debitorul persoană fizică - descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte 
de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de 
bancrută frauduloasă sau de plăţi ori transferuri frauduloase 
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ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI
IDEI DE BAZĂ

Închiderea procedurii vizează cazurile, prevăzute anume de legiuitor, prin care 
se pune capăt procedurii insolvenţei, într-un anumit moment al desfăşurării şi 
efectele acestei închideri.

Închiderea procedurii se realizează de către judecătorul-sindic, prin sentinţă şi 
poate interveni în perioada de observaţie, în perioada de reorganizare şi în 
cea de faliment.

Efectele închiderii procedurii vizează obligaţia judecătorului-sindic de a 
notifica sentinţa de închidere a procedurii persoanelor prevăzute de lege în 
vederea efectuării acestei menţiuni, descărcarea de obligaţii a organelor care 
au aplicat procedura şi a părţilor, precum şi descărcarea debitorului persoană 
fizică de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub 
rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăţi ori 
transferuri frauduloase
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RĂSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE 
CONDUCERE

Concepte cheie
• debitor persoană juridică
• persoane răspunzătoare
• natura juridică a răspunderii
• condiţiile răspunderii
• cazurile de răspundere
• competenţa judecătorului sindic
• efectele stabilirii responsabilităţii
• infracţiuni
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DEBITORII CĂRORA LI SE APLICĂ PROCEDURA 
RĂSPUNDERII

Procedura stabilită de art. 138 se aplică următoarelor categorii 
de debitori persoane juridice:

- societăţi comerciale
- societăţi agricole
- grupuri de interes economic 

Această procedură nu se aplică următoarelor categorii de 
persoane juridice:

- asociaţii
- fundaţii
- persoane juridice civile

Slide 107PricewaterhouseCoopers
Date here



PERSOANE RĂSPUNZĂTOARE

Pot fi declarate răspunzătoare pentru ajungerea debitorului, 
persoană juridică în stare de insolvenţă următoarele categorii de 
persoane (art.138 al. 1):

- administratorii debitorului
- directorii debitorului
- cenzorii debitorului
- orice altă persoană care a contribuit prin săvârşirea faptelor 

stabilite expres de art. 138 al.1 li. a-g la ajungerea 
patrimoniului debitorului persoană juridică în  stare de 
insolvenţă (de exemplu administratorul de fapt)
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Natura juridică şi condiţiile răspunderii 

Răspunderea prevăzută de art. 138 al. 1 din Legea privind 
procedura insolvenţei are natura juridică a unei răspunderi civile 
delictuale

Condiţii
• prejudiciul cauzat creditorilor
• fapta ilicită
• raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu
• vinovăţie
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FAPTELE PENTRU CARE POATE FI ANTRENATĂ 
RĂSPUNDEREA

Slide 110PricewaterhouseCoopers
Date here

Fapte care au cauzat intrarea debitorului în insolvenţă:
• folosirea bunurilor sau a creditului debitorului în folos propriu sau cel al 

unei alte persoane
• efectuarea unor acte de comerţ în interes personal sub acoperirea 

debitorului
• dispunerea în interes personal a continuării unei activităţi care aducea în 

mod vădit patrimoniul debitorului în stare de insolvenţă
• ţinerea unei contabilităţi fictive sau cu nerespectarea prevederilor legale, 

ori ascunderea unor documente contabile
• deturnarea sau ascunderea unei părţi din activul debitorului ori mărirea în 

mod fictiv a pasivului acesteia
• folosirea unor mijloace ruinătoare în vederea procurării unor fonduri pentru 

a întârzia intervenţia stării de încetare de plăţi
• plata preferenţială a creanţelor unor creditori în dauna celorlalţi creditori în 

luna precedentă  stării de încetare de plăţi



PERSOANE ÎNDREPTĂŢITE SĂ SOLICITE STABILIREA 
RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE

Categorii de persoane care pot introduce acţiune pentru 
stabilirea răspunderii organelor de conducere
• Administratorul judiciar
• Lichidatorul
• Oricare dintre creditori
• Comitetul creditorilor
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INSTANŢA COMPETENTĂ A JUDECA CEREREA DE 
STABILIRE A RĂSPUNDERII

Cererea de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere 
şi/sau a altor persoane care au contribuit la ajungerea debitorului persoană 
juridică în stare de insolvenţă se va judeca de către judecătorul-sindic învestit 
cu soluţionarea procedurii de insolvenţă în care s-a făcut cererea incidentală 
de stabilire a responsabilităţii.

Fiind vorba în acest caz despre o competenţă materială cu caracter exclusiv, 
nici un alt judecător al tribunalului unde se judecă procedura insolvenţei nu 
este competentă a judeca cererea de stabilire a responsabilităţii potrivit art. 
138 al. 1 din legea privind procedura insolvenţei

Încălcarea acestei reguli de procedură poate fi invocată prin ridicarea 
excepţiei de necompetenţă atât de către instanţă din oficiu, cât şi orice 
persoană interesată. Fiind vorba de un caz de nulitate absolută, excepţia 
poate fi ridicată în orice stare a procesului, chiar şi în faţa instanţei de recurs.
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MOMENTUL INTRODUCERII CERERII DE STABILIRE A 
RĂSPUNDERII

Cererea de stabilire a răspunderii va trebui să fie introdusă după 
întocmirea de către administratorul judiciar sau lichidator a 
raportului asupra cauzelor insolvenţei, cu menţionarea expresă a 
persoanelor cărora această  stare a patrimoniului debitorului 
persoană juridică le este imputabilă, dar înainte de pronunţarea 
de către judecătorul-sindic a hotărârii de închidere a procedurii

Introducerea unei cereri de stabilire a răspunderii potrivit art. 138 
al. 1 după momentul pronunţării sentinţei de închidere a 
procedurii insolvenţei este inadmisibilă deoarece este făcută în 
afara procedurii.
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CONŢINUTUL CERERII DE STABILIRE A RĂSPUNDERII
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Elemente obligatorii
datele de identificare a reclamantului (datele de identificare a administratorului judiciar, 
al lichidatorului, a creditorului care introduce cererea)

datele de identificare a pârâtului (pârâţilor) (datele de indentificare a membrilor 
organelor de conducere şi/sau a altor persoane cărora le este imputabilă ajungerea 
debitorului în stare de insolvenţă)

datele de identificare a reprezentantului dacă cererea nu este introdusă în nume 
propriu de reclamant (datele de identificare a avocatului sau al juristului care introduce 
cererea în numele reclamantului)

cererea expresă de stabilire a responsabilităţii potrivit art. 138 al.1şi instituirea unui 
sechestru asigurător asupra patrimoniului pârâţilor potrivit prevederilor art.140 din 
Legea privind procedura insolvenţei (măsuri asigurătorii asupra patrimoniului părâţilor
se pot lua din oficiu şi de către judecătorul sindic competent să judece cererea)

motivele (faptele ilicite) pentru care pârâţii pot fi declaraţi răspunzători

dovezile pentru susţinerea cererii (de exemplu: raportul administratorului judiciar sau al 
lichidatorului asupra cauzelor insolvenţei, alte înscrisuri, martori, etc.)



EFECTELE STABILIRII RESPONSABILITĂŢII

• se declanşează executarea silită potrivit prevederilor Codului de procedură 
civilă asupra patrimoniului persoanelor declarate responsabile (art.141 din 
legea privind procedura insolvenţei)

• bunurile asupra cărora a fost instituit sechestrul asigurător vor fi scoase la 
vânzare publică, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, iar 
sumele de bani obţinute din vânzarea acestor bunuri vor fi folosite:  
- în caz de reorganizare a debitorului pentru completarea fondurilor 

necesare reuşitei reorganizării
- în caz de faliment al debitorului pentru plata pasivului acesteia

• după închiderea procedurii falimentului - sumele rezultate din executarea 
silită a patrimoniului persoanelor responsabile vor fi repartizate de către 
executorul judecătoresc, în temeiul tabelului definitiv consolidat pus la 
dispoziţia sa de către lichidator
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INFRACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAREA LEGII 
INSOLVENŢEI

• Infracţiunea de bancrută simplă (art.142 al 1 din Legea privind procedura 
insolvenţei)

• Infracţiunea de bancrută frauduloasă (art.142 al 2 din Legea privind 
procedura insolvenţei)

• Infracţiunea de gestiune frauduloasă (art.143 al.2 din Legea privind 
procedura insolvenţei)

• Infracţiunea de delapidare (art.144 din Legea privind procedura insolvenţei)
• Infracţiunea de cerere de admitere a unei creanţe fictive (art.145 din Legea 

privind procedura insolvenţei)
• Infracţiunea de refuz de predare a documentelor necesare aplicării 

procedurii insolvenţei (art.146 din Legea privind procedura insolvenţei)

Instanţa competentă – secţia penală a Tribunalului
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INFRACŢIUNEA DE BANCRUTĂ SIMPLĂ 

Obiect juridic: buna desfăşurare a procedurii insolvenţei 

Obiect material: nu are

Subiect activ: există în acest caz un subiect activ special, respectiv debitorul 
persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare.

Participaţie: este posibilă în toate formele sale

Subiect pasiv: debitorul supus procedurii insolvenţei

Latura obiectivă:
• neintroducerea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei
• introducerea tardivă a cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei

Tentativa: nu este posibilă

Latura subiectivă: fapta se pedepseşte indiferent dacă este săvârşită din 
intenţie sau culpă
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INFRACŢIUNEA DE BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ
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Obiect juridic: buna desfăşurare a procedurii insolvenţei 
Obiect material: documentele contabile şi bunurile debitoarei
Subiect activ: infracţiunea poate fi săvârşită de orice persoană
Participaţie: este posibilă în toate formele
Subiect pasiv: debitorul supus procedurii insolvenţei
Latura obiectivă:
• falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor contabile a debitorului 

ori ascunderea unei părţi din activul acesteia
• înfăţişarea unor datorii inexistente sau prezentarea în registrele contabile ale 

debitorului ori în situaţiile financiare ale acesteia a unor sume nedatorate, 
toate aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor

• înstrăinarea în frauda creditorilor, în caz de insolvenţă, a unei părţi din activul 
debitorului

Tentativa: este posibilă dar nu este pedepsită
Latura subiectivă: infracţiunea se săvârşeşte cu forma de vinovăţie a intenţiei



INFRACŢIUNEA DE GESTIUNE FRAUDULOASĂ

Obiect juridic: buna desfăşurare a procedurii insolvenţei 

Obiect material: bunurile debitoarei

Subiect activ: subiect activ special: administratorul judiciar sau lichidatorul 
debitorului, orice reprezentant sau prepus al debitorului

Participaţie: este posibilă în toate formele

Subiect pasiv: debitorul supus procedurii insolvenţei

Latura obiectivă: aceeaşi cu cea prevăzută de art. 214 al. 1 şi al. 2 din Codul 
Penal

Tentativa: este posibilă şi pedepsită

Latura subiectivă: infracţiunea se săvârşeşte cu forma de vinovăţie a intenţiei
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INFRACŢIUNEA DE DELAPIDARE 

Obiect juridic: buna desfăşurare a procedurii insolvenţei 

Obiect material: bunurile debitoarei

Subiect activ: subiect activ special: administratorul judiciar sau lichidatorul 
debitorului, orice reprezentant sau prepus al debitorului

Participaţie: este posibilă în toate formele

Subiect pasiv: debitorul supus procedurii insolvenţei

Latura obiectivă: însuşirea, folosirea, traficarea de bani, valori sau alte bunuri 
pe care administratorul judiciar sau lichidatorul debitorului, orice reprezentant 
sau prepus al debitorului le gestionează ori le administrează

Tentativa: este posibilă şi pedepsită

Latura subiectivă: infracţiunea se săvârşeşte cu forma de vinovăţie a intenţiei

Formă agravată: săvârşirea infracţiunii a avut consecinţe deosebit de grave
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INFRACŢIUNEA DE CERERE DE ÎNREGISTRARE A UNEI 
CREANŢE FICTIVE 

Obiect juridic: buna desfăşurare a procedurii insolvenţei 

Obiect material: nu are

Subiect activ: subiect activ special - creditorul care pretinde înregistrarea la 
masa credală a unor creanţe fictive

Participaţie: este posibilă în toate formele

Subiect pasiv: debitorul supus procedurii insolvenţei

Latura obiectivă: solicitarea înregistrării unei cereri de admitere a unei creanţe 
inexistente asupra averii debitorului

Tentativa: este posibilă dar nu este pedepsită

Latura subiectivă: infracţiunea se săvârşeşte cu forma de vinovăţie a intenţiei
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INFRACŢIUNEA DE REFUZ DE REMITERE A DOCUMENTELOR 
NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCEDURII INSOLVENŢEI 
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Obiect juridic: buna desfăşurare a procedurii insolvenţei 

Obiect material: documentele necesare desfăşurării procedurii insolvenţei, prevăzute la 
art.28 alin 1 lit.a-f

Subiect activ: subiect activ special – debitor persoană fizică, administratorul, directorul, 
directorul executiv sau reprezentantul legal al debitorului

Participaţie: este posibilă în toate formele

Subiect pasiv: debitorul supus procedurii insolvenţei

Latura obiectivă: 
• refuzul de a pune la dispoziţia judecătorului sindic în condiţiile stabilite de lege a 

documentelor şi informaţiilor stabilite de art. 28 
• împiedicarea cu rea-credinţă a experţilor numiţi pentru întocmirea documentelor 

prevăzute de art. 28 

Tentativa: nu este posibilă în primul caz (refuz de predare), este posibilă în cel de al 
doilea caz (împiedicarea întocmirii documentelor), dar nu este pedepsită

Latura subiectivă: infracţiunea se săvârşeşte cu forma de vinovăţie a intenţiei în caz de 
împiedicare cu rea credinţă şi intenţie sau culpă în caz de refuz de predare



ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI
IDEI DE BAZĂ

Închiderea procedurii vizează cazurile, prevăzute anume de legiuitor, prin care 
se pune capăt procedurii insolvenţei, într-un anumit moment al desfăşurării şi 
efectele acestei închideri.

Închiderea procedurii se realizează de către judecătorul-sindic, prin sentinţă şi 
poate interveni în perioada de observaţie, în perioada de reorganizare şi în 
cea de faliment.

Efectele închiderii procedurii vizează obligaţia judecătorului-sindic de a 
notifica sentinţa de închidere a procedurii persoanelor prevăzute de lege în 
vederea efectuării acestei menţiuni, descărcarea de obligaţii a organelor care 
au aplicat procedura şi a părţilor, precum şi descărcarea debitorului persoană 
fizică de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub 
rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăţi ori 
transferuri frauduloase
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Noua lege a insolvenţei este un instrument menit 
să asigure o mai bună şi mai flexibilă 

administrare a procedurii
DAR

depinde de participanţi să o folosească în mod 
eficient

http://www.just.ro/files/Insolventa_05052006/manual_bune_pract
ici_05052006.pdf

http://www.just.ro/files/Insolventa_05052006/notiuni_economie_0
5052006.pdf
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