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Restructurarea – definiție
Mediul economic între trecut și viitor
Economia informațională
Activități specifice reorganizării
Optimizarea procesului de valorificare a 
bunurilor
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„Nu este nimic mai dificil de făcut, mai îndoielnic de succes

sau mai periculos decât de a iniția un proiect. Inovatorul își

face dușmani printre cei care profitau de vechiul regim și are 

numai ajutorul cu jumătate de inimă al celor ce beneficiază

de noua ordine.”

Niccolo Machiavelli, Prințul, 1533



Ce este restructurarea?

Farflex Financial Dictionary: acțiunea sau procesul de 
schimbare a structurii activelor și/sau pasivelor
societății
Oxford Dictionary: conversia financiară a datoriilor 
unei companii aflată în dificultate într-o nouă 
structură de îndatorare care să permită plata 
acestora la o dată ulterioară
Investopia: modificarea structurii de îndatorare, a 
operațiunilor sau a structurii unei companii
DEX: procesul prin care se schimbă structura unui 
lucru organizat, acțiunea de a organiza pe baze noi
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Ce este restructurarea? (2)

Elemente:
Existența unei probleme
Un plan de acțiune
Identificarea și alocarea resurselor
Procesul de remediere
Verificarea și măsurarea rezultatelor
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Când este necesară restructurarea?
Misiune, Valori, 

Obiective
Misiune, Valori, 

Obiective

Mediul internMediul intern Mediul ExternMediul Extern

Stakeholders

Top 
Management

Middle 
Management

Personal 
auxiliar

Personal 
direct 
productiv

Furnizori și
clienți esențiali

Furnizori
Clienți
Autorități publice
Competitorii
Instituțiile finanțatoare
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TRECUT VIITOR

Economie
industrială

Economie
informațională

Competiție locală Competiție
globală

Firme de mari
dimensiuni

Firme de mărimi
variabile

Două categorii: 
manageri și
lucrători

Grupuri diverse, 
cu competențe 
variate, granițele
dintre acestea
fiind neclare

Competiție Relații mixte –
conflict, dar și
cooperare

Natura muncii și a forței
de muncă s-a schimbat

dramatic, dar instituțiile, 
politicile și practicile care 

guvernează și conduc
reflectă în continuare

caracteristicile economiei
industriale
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Mediul economic
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Economia informațională

1. Capital uman

2. Cunoștințe
Utilizarea cunoștințelor într-o organizație ridică probleme
importante, cum ar fi: puterea, cultura, controlul, vizibilitatea și
dependența

3. Active
Posesia și dreptul de folosință vs. proprietate

TRECUT VIITOR

Pregătire profesională Aptitudini

Experiența Adaptabilitate

Comportamente anterioare Motivare



Activități specifice reorganizării

Auditul afacerii: întocmirea raportului privind cauzele și împrejurările
apariției stării de insolvență și indicarea persoanelor responsabile
Restructurare financiară: revizuirea structurii de finanțare a 
debitorului și propunerea unei structuri noi. Specific pieței românești
este finanțarea prin credite bancare și credit furnizor
Managementul capitalului circulant: analizarea cauzelor care duc la 
reducerea capitalului circulant pentru societăți, propunerea de măsuri 
și implementarea acestora în vederea creării de lichidități
Managementul crizei: primele măsuri după deschiderea procedurii de 
insolvență
Analiza și confirmarea viabilității unui plan de afaceri/reorganizare: 
analiza efectuată de practicianul în insolvență cu privire la 
fezabilitatea planului de reorganizare
Vânzări, fuziuni și achiziții: sunt tehnici folosite în vederea reinserției
agentului economic în circuitul normal sau cel puțin a activelor
acestuia 9



Platfoma de licitații on-line
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Celeritate Accesibilitate

Transparență Siguranță

Versatilitate Simplitate



Următorii pași?

Integrarea și furnizarea modelelor de contracte de vânzare -
cumpărare
Furnizarea opiniei legale cu privire la titlurile de proprietate
pentru bunurile care fac obiectul vânzării pe site-ul www.bunuri-
insolventa.ro
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Dorin Petcu
Asociat, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Insolvenţă SPRL 
dorin.petcu@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
America House, Aripa de Vest, et. 8
Sector 1, 011141, Bucureşti, România
T + 4 021 204 88 90
F + 4 021 204 88 99
E office@tuca.ro
www.tuca.ro

Vă mulțumim!
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