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Ce reprezintă Campania de informare despre întârzierea în efectuarea plăţilor?
Campania Europeană de Informare privind Întârzierea în Efectuarea Plăţilor este finanțată de Directia 
Generala pentru Întreprinderi și Industrie a Comisiei Europene. Aceasta constă într-o serie de seminarii 
naţionale organizate în statele membre ale Uniunii Europene cu obiectivul de a arăta care sunt efectele 
negative asupra afacerilor ca rezultat al întârzierii în efectuarea plăţilor și de a prezenta noile măsuri 
introduse pentru combaterea acestei probleme.

De ce a fost iniţiată această campanie?
Anual, în întreaga Europă, mii de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) intră în faliment, din cauza 
întârzierii în efectuarea plăţilor. Cu toate acestea, efectuarea cu întârziere a plăţii este deseori văzută 
de mulți ca o practică acceptabilă. Este momentul stopării acestei culturi dăunătoare de întârziere în 
efectuarea plăţilor în Europa.

Campania Europeană de Informare privind Întârzierea în Efectuarea Plăţilor urmărește să informeze 
autorităţile publice, întreprinderile, reprezentanţii sistemului judiciar și ai altor părţi interesate în 
legătură cu întărzierea în efectuarea plăţilor. Scopul urmărit este acela de a schimba atitudinea 
autorităţilor publice și a întreprinderilor în sensul plătirii facturilor la timp și de a le furniza 
întreprinderilor informaţii cu privire la noile măsuri de susţinere a plaţii imediate. 

Este întârzierea în efectuarea plăţilor o problemă în România?
Da. Ultimile cifre din Indexul European al Plăţilor din 2013 au estimat că 6.1% din cifra de afaceri 
totală a fost pierdută în anul 2013 ca urmare a întârzierii efectuării plăţilor. Durata medie de plată în 
2013 a fost de 33 zile pentru tranzacţiile între întreprinderi şi de 45 de zile pentru tranzacţiile între 
autorităţile publice şi întreprinderi.

Care sunt noile măsuri introduse?
Pentru a proteja întreprinderile europene, în special IMM-urile, împotriva întârzierii în efectuarea 
plătilor, Uniunea Europeană a adoptat, pe 16 februarie 2011, o nouă directivă (un ghid oferit statelor 
membre pentru adoptarea unei legislaţii naţionale), cunoscută sub numele de Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor. Această directivă trebuia să fie transpusă de statele 
membre până la data de 16 Martie 2013.



Directiva face parte din Small Business Act al UE, un set amplu de măsuri creat pentru a îmbunătăţi 
activitatea afacerilor în Europa.

Directiva privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor are ca scop îmbunatăţirea practicilor 
de plată în tranzacţiile comerciale între întreprinderi și între întreprinderi și autoritățile publice. 
Principalele sale dispoziţii includ stabilirea unui termen maxim de efectuare a plăţii pentru bunuri și 
servicii, simplificarea procedurilor pentru ajustarea plăţii întârziate și stabilirea sancţiunilor pentru 
întârzierea în efectuarea plăţilor.

În conformitate cu dispoziţiile sale, dacă nu plătesc pentru bunurile și serviciile lor la timp (30 de 
zile pentru autorităţile publice și 60 de zile pentru întreprinderi), debitorii vor fi obligați să plătească 
dobânzi și să ramburseze toate costurile suplimentare de recuperare creditorului lor.

De unde pot învăţa mai multe despre întârzierea în efectuarea plăţilor și 
despre măsurile adoptate pentru a o combate?
Ca parte a Campaniei Europene de Informare privind Întârzierea în Efectuarea Plăţilor, va fi organizat 
un seminar de informare în București, miercuri, 26 iunie 2013, între orele 9:00-13:30, la Ramada 
Majestic Bucharest Hotel România. 

Cum pot participa la seminarul din România?
Pentru participare, vă rugăm să vă înregistraţi folosind aplicaţia de înregistrare, disponibilă la:  
http://bit.ly/late-payment-campaign-romania

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactaţi pe Alina Meleşcanu, email: late-payment-
romania@ascent-communications.eu, sau la numarul de telefon +4021 20 10 124.

Vă rugăm să reţineţi că participarea la eveniment este gratuită.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi: ec.europa.eu/enterprise/late-payment-
campaign

ec.europa.eu/enterprise/late-payment-campaign


