
La nivel european:
600 companii
intră zilnic în faliment

200MII companii
ies anual din economie

1,7MIL
locuri de muncă dispar anual

Conform studiilor CITR, în 
România companiile și 
antreprenorii amână 3-4 ani 
intrarea în insolvență, de 
teama eșecului și a dificultății 
de a începe o nouă afacere. 

„La CITR, ne-am asumat încă 
de la început rolul de educare 
și de transformare a pieței, în 
felul acesta contribuind la 
diminuarea stigmatului 
eșecului pe care îl resimte 
antreprenorul. În redactarea 

Salvarea companiilor
aflate în dificultate 

noii legi a restructurării și de 
transpunere a Directivei am 
contribuit cu toată expertiza 
noastră de peste 20 de ani 
pentru a veni în sprijinul 
mediului de business 
românesc.”

Ce se întâmplă 
mai departe? 
Odată adoptată legislația, 
probabil în această toamnă, 
antreprenorii vor beneficia de 
proceduri de restructurare 
mai clare, mai flexibile, de 
libertate de negociere cu 
creditorii și de suspendarea 
executărilor silite, având 
șansa salvării companiilor 
încă de la primele semne de 
dificultate. Totodată, creditorii 
vor beneficia de un grad mai 
mare de recuperare a 
creanțelor. 

Cum vedem 
viitorul? 
În 2021 companiile trebuie să 
se reinventeze pentru noua 
economie, să își adapteze 
strategiile și să inoveze. Nu în 
ultimul rând, să își schimbe 
mindset-ul și să își asume 
greșelile ca un motor de 
evoluție.
Într-un moment în care 
tendința este de a reduce cât 
mai mult costurile, câștigătorii 
vor fi dispuși să apeleze la 
mecanisme de redresare și să 
acționeze preventiv. 
În misiunea de a salva 
valoarea din business în orice 
etapă s-ar afla și de a crea un 
impact pozitiv în economia 
României, CITR și-a asumat și 
schimbarea mindsetului 

antreprenorilor  în ceea ce 
privește eșecul, punând 
accentul pe prevenție și 
negociere. 

CITR, parte a Impetum 
Group, este liderul pieței de 
insolvență din România încă 
din 2008. Printre companiile 
de impact din industrii de 
importanță strategică pentru 
România restructurate de 
CITR se numără ROMAERO,  
și CFR IRLU.

Care va fi impactul Directivei Europene 
în domeniul prevenției și restructurării 
în mediul de business românesc?

Cristina Ienciu- Dragoș,
Head of Legal CITR

Context
În România, jumătate dintre cele aproximativ 32.000 de 
companii cu impact în economie, cu active de peste 1 mil. 
de euro, se aflau deja în dificultate încă dinainte de 
pandemie, iar un sfert dintre acestea au atins pragul 
insolvenței, fără a fi încercat să se restructureze. 
În lipsa unei culturi a prevenției, anul trecut au intrat în 
insolvență 5.694 de companii. La nivel european, Comisia 
Europeana a adoptat transpunerea Directivei UE privind 
restructurarea în Statele Membre, cu scopul de a sprijini 
companiile să nu mai ajungă în incapacitate de plată. 

Focus pe impact
CITR a fost desemnată, de către Comisia Europeană, 
consultant pentru transpunerea Directivei Europene în 
domeniul prevenției și restructurării în legislația națională. 
CITR lucrează la această transpunere alături de experți în 
domeniul insolvenței, avocați, judecători și profesori 
universitari. Pentru a identifica nevoile reale din piață, au fost 
consultate autoritățile, inclusiv cele fiscale, mediul de afaceri, 
bănci și profesioniști ai dreptului insolvenței și alți 
stakeholderi ai proiectului. 
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