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Nici Comisia Europeană, şi nicio altă persoană care acţionează în numele Comisiei,
nu este responsabilă pentru modul în care pot fi utilizate informaţiile prezentate în
această broșură.
Europe Direct este un serviciu public care vă ajută să găsiţi răspunsurile
la întrebările dumneavoastră legate de Uniunea Europeană
Număr de telefon gratuit (*):
00 800 6 / 8 9 10 11
(*) Anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele
cu prefix 00 800 sau aplică costuri adiţionale

Pentru informaţii suplimentare despre Uniunea Europeană puteți accesa pagina
oficială de internet (europa.eu).
Datele de catalogare pot fi găsite la sfârşitul acestei publicaţii.
Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012.
ISBN: 978-92-79-26300-2
doi: 10.2769/55094
© Uniunea Europeană, 2012
Reproducerea este permisă numai cu precizarea sursei.
Tipărit în Irlanda.
TIPĂRIT PE HÂRTIE SIMPLĂ ALBITĂ FĂRĂ CLOR (ECF).
Cum se obţin publicaţiile UE:
Publicaţii gratuite:
•	prin EU Bookshop (bookshop.europa.eu)
•	de la reprezentanţiile şi delegaţiile Uniunii Europene. Puteţi obţine informaţiile de
contact ale acestora pe Internet (ec.europa.eu) sau prin trimiterea unui
fax la +352 2929-42758
Publicaţii cu plată:
•	prin EU Bookshop (bookshop.europa.eu)
Abonamente cu plată (de exemplu, seria anuală a Jurnalului Oficial al Uniunii
Europene şi rapoartele cazurilor apărute în fața Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene):
•	prin agenţi de vânzări de la Oficiul pentru Publicaţii ai Uniunii Europene
(publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm)

„Europa trece printr-o încercare
economică și socială fără precedent,
manifestată prin numeroase falimente
întreprinderilor şi pierderea locurilor de
muncă. Plăţile întârziate înrăutăţesc
situaţia. Este timpul pentru o schimbare.
Nu mai este timp de pierdut.”
Antonio Tajani
Vicepreşedinteal Comisiei Europene
Comisar pentru industrie şi antreprenoriat

04

05

Să luptăm împreună împotriva
plăţilor întârziate
În fiecare an, în Europa mii de
întreprinderi mici şi mijlocii (IMMuri) intră în faliment aşteptând plata
facturilor. Este momentul să punem
capăt culturii dăunătoare a plăţilor
întârziate în Europa.
Prea multe cazuri de insolvenţă
din Europa sunt cauzate de plăţile
întârziate, mai ales în rândul IMMurilor. Astfel de insolvenţe duc la
pierderea locurilor de muncă şi la
tragedia personală pentru antreprenorii
individuali implicaţi. Este momentul să
punem capăt acestei risipe.
IMM-urilor le este adesea greu să își
apere dreptul la plata la termen. Plăţile
întârziate pot duce la costuri ridicate
și la o ineficientă utilizare a timpului,
iar apariția unei dispute poate afecta
relaţiile cu clienţii.
Urmărirea plăţii facturilor trebuie
simplificată; efectuarea plăţilor la timp
trebuie să devină o regulă.
„Directiva plăţilor întârziate” (Directiva
2011/7/EU privind combaterea
întârzierii în efectuarea plăților în
tranzacţiile comerciale) reprezintă
instrumentul prin care UE combate
neefectuarea plăților la timp.
Este parte integrantă din Legea
întreprinderilor mici pentru Europa
(Small Business Act - SBA) – un set
cuprinzător de măsuri conceput pentru
a uşura existenţa IMM-urilor.
Directiva oferă cadrul legal
pentru urmărirea debitorilor.

Regulile sunt simple:
În cazul în care nu achită la termenul
scadent pentru bunuri şi servicii (30 de
zile pentru autorităţile publice şi 60 de
zile pentru întreprinderi), debitorii vor fi
obligaţi să achite dobânzi și să suporte
toate cheltuielile suplimentare ale
creditorilor, generate de recuperarea
sumelor datorate.
Campania noastră de informare privind
plăţile întârziate oferă informaţii
despre noua directivă şi pune de
asemenea la dispoziţie un forum
pentru împărtăşirea celor mai bune
practici, urmărind să ajute IMM-urile
să obţină plata la termen.

Plăţile întârziate provoacă anual
mii de falimente inutile
Realitatea actuală a întreprinderilor
europene, în special a IMM-urilor, este
aceea că plăţile întârziate ale facturilor
pot provoca falimentul şi pierderea
locurilor de muncă. În plus, plăţile
întârziate duc la sarcini administrative
şi financiare care devin acute atunci
când întreprinderile şi clienţii se află
în state membre diferite. Acest lucru
poate afecta comerţul transfrontalier.
Drept urmare, întreaga economie
europeană este afectată în mod
negativ ca urmare a acestui fenomen.
IMM-urile şi sectorul manufacturier
sunt cele mai vulnerabile. Pentru
IMM-urile importante ale Europei, orice
întrerupere a fluxului de capital poate
reprezenta diferenţa dintre solvenţă şi

faliment. Criza economică a generat
multe dificultăţi, dar pentru IMM-uri
obstacolele generate de întârzierea
în efectuarea plăților au crescut
disproporţional, în timp ce liniile de
credit şi împrumuturile bancare devin
tot mai puţin disponibile.
Pentru a proteja întreprinderile
împotriva plăţilor întârziate şi pentru a
crește competitivitatea întreprinderilor
Europene, pe 16 februarie 2011 a fost
adoptată Directiva privind combaterea
plăţilor întârziate în tranzacțiile
comerciale. 16 martie 2013 este data
limită până la care aceasta trebuie
transpusă în legislaţiile naţionale ale
statelor membre.

Europa ajută la depăşirea problemei
generate de plăţile întârziate
Directiva plăților întârziate este
concepută pentru a combate plăţile
întârziate în tranzacţiile comerciale,
adică plăţile întârziate dintre
întreprinderi sau dintre întreprinderi
şi autorităţi publice. Legea „mamă”,
Legea întreprinderilor mici pentru
Europa (SBA), îşi are rădăcinile în
dorinţa Comisiei de a recunoaşte rolul
central al IMM-urilor în economia
UE şi de a recunoaşte faptul că
accesul real la finanţare este unul
dintre obstacolele majore cu care se
confruntă IMM-urile.

Directiva reflectă nevoia reală
de a găsi soluţii pentru sporirea
competitivităţii între întreprinderile
Europene. Această directivă,
implementată corect de către statele
membre, va contribui semnificativ la
lichidităţile întreprinderilor și implicit la
dezvoltarea întreprinderilor și creșterea
locurilor de muncă.
Tranzacţiile comerciale cu consumatorii
nu intră sub incidența acestei directive.
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Ce este nou în reglementarea
tranzacţiilor comerciale între autorităţile
publice şi întreprinderi?
Dacă sunteţi autoritate publică,
trebuie să ştiţi următoarele:
•	Trebuie să achitaţi bunurile
achiziționate şi serviciile prestate
în termen de 30 de zile.
•	Dacă nu achitaţi la termenul
scadent, veți fi obligat la plata
dobânzii legale și în plus,
la rambursarea creditorului
pentru costurile cauzate privind
recuperarea plăților efectuate
cu întârziere. Nu veţi primi nicio
notificare de plată prealabilă.
•	Rata dobânzii legale pentru plăţile
întârziate va fi cu cel puţin 8
puncte procentuale mai mare
decât dobânda de referinţă
a Băncii Centrale Europene.
Autorităţile publice nu au dreptul
să stabilească o rată mai mică a
dobânzii.
•	Dacă aţi stabilit prin contract
o procedură de verificare sau
acceptare sau dacă aceasta este
prevăzută prin lege, procedura
nu poate depăşi 30 de zile
calendaristice, cu excepţia cazului
în care s-a prevăzut altfel în mod
expres prin licitaţie şi prin contract,
fără a fi însă inechitabilă pentru
creditor.
•	În câteva cazuri excepţionale,
termenul limită pentru efectuarea
plății poate fi extins la maxim 60
de zile calendaristice.

Aceste măsuri noi sunt obligatorii
pentru autorităţile publice. Acestea
trebuie să dea un exemplu bun
sectorului privat şi să îşi demonstreze
eficienţa și integritatea respectând
contractele și efectuând plățile la
termen.

Dacă sunteţi o întreprindere
implicată într-o tranzacţie
comercială cu o autoritate publică,
trebuie să ştiţi următoarele:
1.	La semnarea contractului:
•	Conform noilor reglementări,
autoritatea publică trebuie să vă
achite bunurile achiziționate sau
serviciile prestate, în termen de
30 de zile calendaristice. Numai
în cazuri excepţionale autoritatea
publică poate prelungi acest
termen până la maxim 60 de
zile calendaristice. Orice clauză
contractuală care stabileşte o
perioadă de plată de peste 60 de
zile va fi considerată inechitabilă
și poate fi declarată inaplicabilă
sau poate constitui motivul unei
cereri de despăgubire.
•	Orice prevedere contractuală
care exclude dobânda pentru
plata întârziată va fi considerată
inechitabilă pentru creditor şi va
fi inaplicabilă sau va constitui
motivul unei cereri de despăgubire.
Prevederile contractuale care
exclud compensaţia pentru
costurile generate de recuperare
a plăților întârziate vor fi
considerate inechitabile.
•	Verificarea şi acceptarea
procedurilor va fi menţionată
în mod expres în documentele
licitaţiei şi în contract. Ca regulă
generală, aceste proceduri nu pot

depăşi 30 de zile calendaristice,
în lipsa unei înțelegeri contrare
exprese care însă să nu fie
inechitabilă pentru dumneavoastră
(în calitate de creditor).
•	Rata dobânzii pentru plata
întârziată va fi cu cel puţin 8
puncte procentuale mai mare
decât dobânda de referinţă a
Băncii Centrale Europene. Această
rată nu este negociabilă. Orice
rată sub acest prag va fi, în
principiu, considerată inechitabilă.
2.	Când ne confruntăm cu
întârzieri în efectuarea plății
din partea unei autorități
publice:
•	După expirarea termenului de
plată, care este de 30 de zile
calendaristice, ca regulă generală
aveţi dreptul să cereți, fără vreo
notificare prealabilă a debitorului,
dobânda legală pentru întârzierea
plății precum și cheltuielile
generate de recuperarea plății
întârziate, în ipoteza neefectuării
acesteia. Rata dobânzii pentru
plata întârziată va fi cu cel puţin
8 puncte procentuale mai mare
decât dobânda de referinţă a
Băncii Centrale Europene
Aceste măsuri împotriva debitorului
nu constituie o obligație, ci reprezintă
dreptul dumneavoastră în calitate de
creditor..
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Ce este nou în reglementarea tranzacţiilor
comerciale între întreprinderi?
Dacă întreprinderea
dumneavoastră este implicată
într-o tranzacţie comercială cu
o altă întreprindere, reţineţi
următoarele:
•	Întreprinderile trebuie să îşi achite
facturile în termen de 60 de zile,
în lipsa unei convenții contrare
exprese și inechitabile pentru
creditor.
•	Întreprinderile pot încheia un acord
cu privire la rata dobânzii pentru
plăţile întârziate, atâta timp cât
acesta nu este inechitabil pentru
creditor. În lipsa unei înțelegeri
asupra ratei dobânzii, se va aplica
dobânda legală (care va fi cu cel
puţin 8 puncte procentuale mai
mare decât dobânda de referinţă
a Băncii Centrale Europene).
Dacă sunteţi creditor:
În cazul plăților întârziate, aveţi
dreptul să solicitaţi dobândă pentru
plata întârziată fără nicio notificare
prealabilă. De asemenea, puteţi
solicita compensații pentru costurile de

recuperare a plăților întârziate. Pentru
a opri orice fel de abuz al puterii de
negociere, directiva oferă mijloace
de recuperare ale creanțelor și de
contestare a prevederilor contractuale
inechitabile.
Aceste măsuri împotriva debitorului
nu constituie o obligație ci reprezintă
dreptul dumneavoastră în calitate de
debitor.
În calitate de întreprindere europeană
care efectuează tranzacţii comerciale
în alt stat membru, această directivă
ar trebui să vă faciliteze activitatea.
Începând din acest moment, statele
membre garantează o transparență
totală privind informațiile relevante cu
privire la întârzierile plăţilor, inclusiv
prin publicarea ratei dobânzii legale
aplicabile. Comisia, sprijinită de statele
membre, va publica pe pagina oficială
de internet rata dobânzii pentru
întârzierile de plată.

Noile reglementări pe scurt
•	Armonizarea termenului de
plată al autorităților publice
către întreprinderi: Autorităţile
publice vor trebui să achite
bunurile achiziționate şi serviciile
prestate în termen de 30 de zile
sau, în cazuri excepţionale, în
termen de 60 de zile.
•	Libertatea contractuală în
tranzacţiile comerciale dintre
întreprinderi (business to
business): Întreprinderile vor
trebui să îşi achite facturile în
termen de 60 de zile, în absența
unei convenții contrare care nu
trebuie să fie inechitabilă.
•	Întreprinderile vor dobândi în mod
automat dreptul la solicitarea
dobânzii pentru plăţile întârziate
şi la obţinerea unei sume minime
fixe de 40 € drept compensaţie
pentru cheltuielile de
recuperare. De asemenea, pot
solicita compensarea tuturor
costurilor interne justificate
suportate din cauza efectuării cu
întârziere a plăților.
•	Rata dobânzii legale pentru
plăţile efectuate cu întârziere
va fi mărită cu cel puţin 8
puncte procentuale peste
dobânda de referinţă a Băncii
Centrale Europene. Autorităţile
publice nu au dreptul de a fixa o
rată a dobânzii mai mică pentru
întârzierile de plată.
•	Se va facilita întreprinderilor
necontestarea prevederilor
contractuale inechitabile în
fața instanţelor judecătorești.

•	Mai multă transparență și
informare: Statele membre vor fi
obligate să ofere publicităţii ratele
dobânzilor pentru plăţile întârziate,
astfel încât întreprinderile să aibă
acces uşor la informaţiile privind
aceste rate.
•	Statele membre sunt încurajate să
stabilească în mod voluntar coduri
de angajamente pentru plata la
termen.
•	Celelalte prevederi europene
ce vizează plăţile efectuate cu
întârziere rămân în vigoare şi au
fost revizuite pentru a simplifica
ambiguitatea textului şi pentru a
elimina neclarităţile.
•	Aplicarea acestor noi reglementări
constituie un drept pentru
întreprinderile europene și nu
o obligație. În unele cazuri, o
întreprindere poate dori să
prelungească termenul de plată cu
câteva zile sau săptămâni pentru
a menţine o relaţie comercială
bună cu un anumit client.
•	Noile reglementări sunt obligatorii
pentru autorităţile publice. Acestea
trebuie să constituie un exemplu
şi să îşi demonstreze eficienţa
și integritatea în respectarea
contractelor și efectuând plățile la
termen.
•	Statele membre pot menţine
sau pot pune în aplicare legile şi
reglementările interne care sunt
mai favorabile creditorului faţă
de prevederile directivei.
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Participarea la un seminar naţional
Ca parte a campaniei de informare
la nivel european care vizează
conştientizarea problemei plăţilor
întârziate şi pentru a susţine
implementarea timpurie a Directivei
privind combaterea plăţilor întârziate
de către Statele membre, Directoratul
General pentru Comerț şi Industrie
găzduieşte un seminar naţional
în fiecare stat membru al Uniunii
Europene.
Aceste seminarii informative reprezintă
o ocazie pentru părţile interesate
de a înţelege mai bine problema
întârzierii plăților din ţara lor şi de a
beneficia de informaţii utile, instruire
şi consultanţă privind măsurile de
combatere prevăzute de directivă şi de
alte instrumente legislative.

Fiecare seminar naţional cuprinde:
•	Prezentarea problemei privind
întârzierea plăților
•	Prezentarea generală a Directivei
2011/7/EU privind combaterea
plăților întârziate în relațiile
comerciale
•	Prezentarea generală a
tranzacţiilor comerciale dintre
întreprinderi (Business to Business
- B2B) şi autorităţile publice şi
tranzacţiile întreprinderilor (Public
Authorities to Business - PA2B)
•	Prezentarea generală a regulilor
de transparenţă, a practicilor
şi prevederilor contractuale
inechitabile şi a compensației
cheltuielilor de recuperare a
plăților întârziate
•	Prezentarea generală a etapelor
şi instrumentelor de depăşire a
problemei plăţilor întârziate în
tranzacţiile comerciale.
Vor exista posibilități de socializare în
timpul pauzelor de cafea şi în timpul
prânzului.
Informaţiile suplimentare despre
aceste evenimente şi informații legate
de modalitatea de participare sunt
disponibile pe site-ul nostru web
ec.europa.eu/enterprise/latepayment-campaign

Informaţii suplimentare
Campania de informare privind plăţile Întârziate
ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign
Comisia Europeană
Directoratul General pentru Comerţ Şi Industrie
ec.europa.eu/enterprise
Comisia Europeană
Directoratul General pentru Justiţie
ec.europa.eu/justice

NB-30-12-817-RO-C

Promovarea dezvoltării şi ocuparea locurilor de muncă reprezintă obiectivele principale ale Uniunii
Europene. Cele 23 de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) ale Europei reprezintă arterele
economiei europene, reprezentând peste 98 % din totalul întreprinderilor. În ultimii cinci ani, acestea au
furnizat două treimi din totalul locurilor de muncă din mediul privat şi au creat în jur de 85% din totalul
noilor locuri de muncă. Cu toate acestea, firmele mici trec prin momente dificile; companiile au nevoie
de o mână de ajutor pentru a trece de aceste momente nefavorabile. Pentru a susţine dezvoltarea
şi crearea locurilor de muncă, Comisia Europeană se angajează să depună toate eforturile necesare
pentru îmbunătăţirea mediul de afaceri printr-o gamă de măsuri ce includ îmbunătăţirea accesului
la finanţare, reducerea birocraţiei, îmbunătăţirea reglementărilor pentru eficientizarea pieței interne şi
promovarea inovaţiilor.

Comisia Europeană
Directoratul General pentru Comerț şi Industrie
ec.europa.eu/enterprise
bookshop.europa.eu
Această campanie este finanţată de Comisia Europeană.

doi:10.2769/55094

