
Piața insolvenței în Constanța

status, tendințe, soluții



2014: bilanțul insolvențelor în Constanța

Cu toate că trendul insolvențelor este într-o ușoară scădere în primele 7 luni ale
anului 2014 față de aceeași perioadă din 2013, companiile aflate într-o stare
iminentă de insolvență au generat în județ pierderi duble în anul 2013 față de
anul 2012. Impactul lor în economie este unul din ce în ce mai mare.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014

iul

dec



2014: bilanțul economic în Constanța

Constanța se situa pe locul 4 analizând informațiile financiare ale anului 2012 în
topul județelor cu cele mai multe companii neprofitabile din România.

Ca și pierdere înregistrată, la nivelul total al județului, discutăm de o pierdere de
127 mil eur, o pierdere cauzată de cele 252 de societăți cauzatoare de pierdere.

Și din punctul de vedere al locurilor de muncă existente în județ Constanța se
situează tot pe locul 4, cu un total de 11.676 salariați activi în cadrul companiilor de
impact* din România.

Primele trei locuri din țară sunt ocupate de județele București, Timiș și Sibiu.

Nr. 

crt.

Județ cu 

pierdere

Pierdere totală 

județ €

Număr 

salariați

Număr 

societăți 
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Total 

societăți 

județ

% companii 

neprofitabile

1 București și Ilfov -3.108.237.763 194.991 3.553 8.131 43,70%

2 Timiş -144.745.098 15.720 351 1.012 34,68%

3 Sibiu -85.391.426 13.565 151 439 34,40%

4 Constanţa -127.790.546 11.676 252 772 32,64%

* Din totalul celor aproximativ 700.000 de companii active din România, aproximativ 600.000 nu se aflau în procedura de
insolvență la 1 martie 2014. Din totalul acestora, au fost selectate acele companii în al căror bilanț la 31 decembrie 2013 figurau
active de cel puțin 1 milion de euro.



2014: bilanțul economic în Constanța

Prin urmare, deși aparent situația în județul Constanța arată că numărul
companiilor în stare de dificultate a scăzut comparativ cu numărul companiilor
sănătoase aflate în județ, în realitate pierderea totală cauzată de aceste compani s-a
dublat privind valorile din 2012 comparativ cu 2013.

Constanța

Total 

companii 

impact

Stare de 

insolvență 

iminentă

% insolvente 

iminente 

din total

Dificultate

% 

dificultate 

din total

Sănătoase

% 

sănătoase 

din total

Pierdere 

totală €

2012 772 112 15% 364 47% 296 38% -127.790.546

2013 573 69 12% 255 45% 249 43% -271.368.256

Așadar, conform informațiilor pe care le avem disponibile la momentul de față
putem trage următoarele concluzii:
• companiile care se află în insolvență iminentă au scăzut ca pondere din total companii;
• companiile care se află în stare de dificultate au scăzut ca pondere din total companii;
• companiile care sunt sănătoase au crescut ca pondere din total companii;
• la nivelul județului Constanța se înregistrează o pierdere totală dublă.



Mecanismul insolvenței

1. Introducerea cererii de deschidere a procedurii (debitor, creditor)

2. Hotărârea instanței de judecată privind deschiderea procedurii

3. Depunerea declarațiilor de creanță

4. Întocmirea tabelului de creanțe

5. Analiza și diagnoza stării societății – stabilirea șanselor de reorganizare

6. Reorganizare – întocmirea și implementarea planului de reorganizare

7. Faliment – întocmirea și implementarea planului de distribuiri



Modificări legislative - Legea 85/2014

În forma finală a legii au fost introduse noi standarde benefice pentru procedură,
precum cel al inventarierii averii debitorului în termen de 60 de zile de la
deschiderea procedurii, stabilirea unui termen redus pentru perioada de
observatie (maxim un an), supravegherea activității curente etc. Sunt
practici pe care CITR le susține de multă vreme, întrucât ele asigură fluența
procedurii.

Legea răspunde și unor dileme ale legislației anterioare, cum sunt, de exemplu,
acțiunile creditorului bugetar în procedură. Un astfel de concept este testul
creditorului privat, extrem de util, în special aplicat problematicii ajutorului de
stat raportat la reducerea creanțelor bugetare. Testul analizează dacă Statul, în
calitatea sa de creditor privat, urmărește maximizarea șanselor de a recupera
întreaga datorie. Dacă un creditor privat, pus în aceleași condiții cu creditorul
bugetar, ar accepta o reducere a creanței sale prin plan, o eventuală acceptare de
către creditorul bugetar a unui plan care propune reducerea creanței sale nu
constituie ajutor de stat.



Modificări legislative - Legea 85/2014

O altă noutate importantă este posibilitatea acordată creditorilor și
administratorului judiciar de a formula obiecțiuni împotriva rapoartelor de
evaluare. Ele sunt soluționate de către judecătorul sindic, iar în cazul admiterii
contestației, evaluatorul este obligat să răspundă obiecțiunilor. Posibilitatea de a
chestiona aceste rapoarte de evaluare, însoțită de controlul judiciar al judecătorului
sindic, asigură corectitudinea lor și un cadru securizant în procedură.

O prevedere de asemenea importantă, în cazul intrării în faliment prin eșuarea
reorganizării, este revenirea la tabelul definitiv a tuturor creanțelor împotriva
debitorului și renașterea creanțelor reduse prin plan. Astfel este descurajată
propunerea unor planuri neviabile, doar pentru a beneficia de asa-numitul hair-cut
al creanțelor.

Nu în ultimul rând, un pas înainte este și introducerea în Lege a unor mecanisme
clare și eficiente pentru protejarea creanței finanțatorilor din perioadele de
observație și reorganizare, mecanism cunoscut sub denumirea de new money
priviledge. Această prevedere este un foarte mare progres legislativ, cu efecte
pozitive asupra mediului de afaceri.


