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Procedura accelerată de restructurare 

    Articolul 218. Dispoziţii generale 

    (1) Prezenta secţiune se aplică întreprinderii aflate în dificultate financiară. 

    (2) Scopul procedurii accelerate de restructurare este salvgardarea întreprinderii aflate în 

dificultate financiară  pentru a-şi continua activitatea, a păstra locurile de muncă şi a acoperi 

creanţele prin aplicarea unui plan. 

    Articolul 219. Depunerea cererii introductive de 

                           intentare a procedurii accelerate de 

                           restructurare  

    (1) Debitorul aflat în dificultate financiară este în drept să depună în instanţa de insolvabilitate 

cerere introductivă motivată de intentare a procedurii accelerate de restructurare, care trebuie să 

conţină datele prevăzute la art. 16. La cerere se anexează actele nominalizate la art. 17, precum şi 

actul, actualizat, de inventariere a patrimoniului, proiectul planului procedurii accelerate de 

restructurare. 

    (2) Nu poate formula cerere introductivă de restructurare accelerată debitorul care, în ultimii 5 

ani de pînă la hotărîrea de deschidere a procedurii, a fost supus unei astfel de proceduri sau care, 

la data depunerii cererii introductive, se află în proces de insolvabilitate. 

    (3) Cererile introductive de intentare a procesului de insolvabilitate formulate de creditori 

împotriva aceluiaşi debitor, depuse după intentarea procedurii accelerate de restructurare, se 

restituie fără a fi examinate. 

    Articolul 220. Intentarea procedurii  accelerate de 

                           restructurare 

    (1) Instanţa de insolvabilitate este obligată să admită cererea introductivă depusă în condiţiile 

Codului de procedură civilă şi ale prezentei legi şi să iniţieze procedura accelerată de 

restructurare a debitorului. Cererea introductivă întocmită cu încălcarea prevederilor art. 219 

alin. (1) se restituie fără a fi examinate.  

    (2) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii introductive,  instanţa de 

insolvabilitate adoptă din oficiu o încheiere despre admiterea ei şi despre intentarea procedurii 

accelerate de restructurare a debitorului. 

    (3) Odată cu intentarea procedurii accelerate de restructurare, instanţa de insolvabilitate pune 

sub observaţie debitorul prin desemnarea unui administrator provizoriu, dispune aplicarea 

măsurilor de asigurare prevăzute la art. 24 şi stabileşte locul, data şi ora adunării creditorilor de 



validare a mărimii creanţelor şi adunării de votare a planului procedurii accelerate de 

restructurare. Articolele 23–26 şi art. 27 alin. (1) se aplică în măsura în care nu contravin 

prevederilor prezentei secţiuni. 

    (4) În decursul a 5 zile lucrătoare de la desemnare, administratorul provizoriu va notifica în 

scris toţi creditorii menţionaţi în lista, depusă de debitor despre intentarea procedurii accelerate 

de restructurare şi va publica, din contul  debitorului, în modul stabilit la art. 6, un aviz despre: 

    a) termenul-limită de depunere a referinţei creditorilor la cererea introductivă de intentare a 

procedurii accelerate de restructurare, precum şi termenul-limită de înregistrare a cererii de 

admitere a creanţelor asupra patrimoniului debitorului, care vor fi de maximum 30 de zile 

calendaristice de la data publicării avizului, şi despre cerinţele pe care trebuie să le întrunească o 

creanţă înregistrată pentru a fi valabilă; 

    b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi de comunicare a tabelului de creanţe, 

care nu va depăşi 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a); 

    c) locul, data şi ora adunării creditorilor de validare a creanţelor, care va avea loc în cel mult 7 

zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. b); 

    d) locul, data şi ora adunării creditorilor de votare a planului procedurii accelerate de 

restructurare, care va avea loc în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la 

lit.c); 

    e) locul unde creditorii pot lua cunoştinţă de proiectul planului procedurii accelerate de 

restructurare. 

    (5) Pînă la adunarea creditorilor de votare a planului procedurii accelerate de restructurare, 

administratorul provizoriu este obligat să prezinte instanţei de insolvabilitate un raport despre 

posibilitatea reală de a menţine, în totalitate sau parţial,  întreprinderea debitorului şi de aplicare 

a planului procedurii accelerate de restructurare efectivă a activităţii debitorului ori, după caz, 

motivele care nu permit restructurarea debitorului prevăzute la art. 205. 

    Articolul 221. Declararea, contestarea şi validarea 

                           creanţelor 

    (1) Creanţele înaintate de creditori vor fi supuse verificării de către administratorul provizoriu, 

vor fi înregistrate într-un tabel şi vor fi validate de către instanţa de insolvabilitate, conform 

procedurii stabilite în capitolul V secţiunea 1, cu excepţiile din prezenta secţiune.  

    (2) Creanţele introduse de administratorul provizoriu în tabelul creanţelor în baza datelor de 

evidenţă contabilă a debitorului şi neconfirmate prin cererea de admitere a creditorului, precum 

şi creanţele înaintate după termenul prevăzut în avizul publicat se atribuie de către instanţa de 

insolvabilitate la masa credală cu titlu provizoriu. Creanţele atribuite cu titlu provizoriu la masa 

credală se iau în calcul la elaborarea planului procedurii accelerate de restructurare prin 

rezervarea lor din masa debitoare. 

    (3) Contestaţiile creditorilor cu privire la creanţele şi la drepturile de preferinţă trecute de 

administratorul provizoriu în tabelul creanţelor şi la cele respinse de acesta trebuie depuse la 

instanţa de insolvabilitate în scris cu cel puţin 2 zile înainte de adunarea de votare a planului 

procedurii accelerate de restructurare. În adunarea de validare a creanţelor, instanţa de 

insolvabilitate va soluţiona toate contestaţiile chiar dacă, pentru soluţionarea unora, ar fi nevoie 

de administrare de probe. În acest din urmă caz, instanţa de insolvabilitate poate să admită 



creanţele, în totalitate sau în parte, în mod provizoriu, la masa credală pe perioada de judecare a 

contestaţiei.  

    (4) Odată cu admiterea cu titlu provizoriu a creanţelor la masa credală, instanţa de 

insolvabilitate determină, prin încheiere irevocabilă motivată, mărimea creanţelor admise 

provizoriu cu care creditorul va avea dreptul să participe şi să voteze, pentru sau contra, planul 

procedurii accelerate de restructurare şi alte chestiuni de pe ordinea de zi. În acest caz, dreptul de 

vot acordat creditorului va avea valoare şi va produce efecte numai pentru adunarea de votare a 

planului procedurii accelerate de restructurare. Validarea ulterioară a creanţei, trecută cu titlu 

provizoriu în tabel, care nu a participat la votarea planului, precum şi respingerea cererii de 

validare a creanţelor trecute provizoriu cu drept de vot în tabelul de creanţe nu pot servi temei 

legal pentru anularea planului procedurii accelerate de restructurare aprobat şi a altor hotărîri 

adoptate la adunarea creditorilor. 

    Articolul 222. Proiectul planului procedurii accelerate 

                           de restructurare 

    (1) Planul procedurii accelerate de restructurare a debitorului trebuie să prezinte, în mod 

detaliat: 

    a) situaţia analitică a activului şi a pasivului debitorului, cauzele stării lui de dificultate 

financiară; 

    b) programul de stingere a creanţelor; 

    c) procentul preconizat de satisfacere a creanţelor, ca urmare a implementării măsurilor de 

redresare propuse, precum: amînări sau reeşalonări la plata creanţelor, stingerea totală sau 

parţială a unor creanţe sau numai a dobînzilor ori a penalităţilor de întîrziere prin compensare, 

prin confuziune, prin remitere totală sau parţială a datoriei, prin novaţie, prin convertire a 

datoriilor în cote-părţi din capitalul statutar al debitorului sau în acţiuni, prin convertire în acţiuni 

a obligaţiilor şi a altor titluri de valoare, prin alte modalităţi legale de stingere a creanţelor. 

    (2) În proiectul planului procedurii accelerate de restructurare supus aprobării creditorilor, 

debitorul propune spre confirmare candidatura administra-torului insolvabilităţii, care va 

supraveghea realizarea planului şi remuneraţia administratorului  pentru perioada lui de realizare. 

    (3) De măsurile cuprinse în planul procedurii accelerate de restructurare acceptat de creditori, 

inclusiv de modificările creanţelor, profită şi codebitorii, fidejusorii şi terţii garantaţi. 

    Articolul 223. Adunarea creditorilor de votare 

                           a planului  procedurii accelerate  

                           de restructurare 

    (1) Adunarea creditorilor de votare a planului procedurii accelerate de restructurare se ţine cu 

prezenţa creditorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora. Atribuţiile de secretar al adunării 

creditorilor le exercită administratorul provizoriu. Prevederile art. 191–195 şi ale art. 199–204 se 

aplică în măsura în care nu contravin prezentului articol. 

    (2) Adunarea creditorilor se desfăşoară, de regulă, la data convocării, dar nu mai tîrziu de 3 

zile de la adunarea de validare a creanţelor. În cazul în care adunarea creditorilor transferă 

chestiunile de pe ordinea de zi la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea procedurii de 

notificare prevăzută la art. 6. Adunarea creditorilor poate avea loc şi fără respectarea procedurii 

de notificare în cazul în care creditorii care reprezintă întreaga valoare a creanţelor introduse în 



tabelul creanţelor decid unanim ţinerea ei. 

    (3) Ordinea de zi a adunării creditorilor va prevedea examinarea consecutivă a cel puţin 3 

chestiuni: 

    a) examinarea raportului administratorului provizoriu referitor la oportunitatea restructurării 

debitorului; 

    b) examinarea şi votarea planului procedurii accelerate de restructurare; 

    c) desemnarea administratorului insolvabilităţii şi constituirea comitetului creditorilor pentru 

perioada de restructurare a debitorului. 

    (4) În temeiul tabelului de creanţă aprobat de instanţa de insolvabilitate conform art. 221, 

administratorul provizoriu va întocmi lista creditorilor cu drept de vot şi o va prezenta 

creditorilor prezenţi spre semnare în scopul determinării cvorumului, va întocmi şi va prezenta 

spre aprobare ordinea de zi, care  poate fi completată de adunare sau la cererea unuia dintre 

creditorii cu drept de vot, va întocmi buletinele de vot şi procesele-verbale de votare şi va 

perfecta procesul-verbal al adunării. 

    (5) După audierea raportului administratorului provizoriu, adunarea creditorilor trece la 

votarea planului procedurii accelerate de restructurare, care se face pe clase de creditori în modul 

prevăzut la art. 200–203, cu excepţiile stabilite de prezenta secţiune. Planul acceptat de adunarea 

creditorilor devine obligatoriu şi opozabil pentru toţi creditorii care nu au participat la votare sau 

care au votat contra. 

    Articolul 224.  Confirmarea planului procedurii 

                             accelerate de restructurare şi încetarea 

                             acestei proceduri 

    (1) Odată cu acceptarea de către adunarea creditorilor a planului procedurii accelerate de 

restructurare, instanţa de insolvabilitate, imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile, va confirma planul 

prin hotărîre definitivă şi va dispune încetarea procedurii accelerate de restructurare a debitorului 

şi trecerea la procedura de realizare a planului confirmat.  

    (2) Instanţa de insolvabilitate poate să nu aprobe hotărîrea adunării creditorilor şi să nu 

confirme planul procedurii accelerate de restructurare doar pe motivele indicate la art. 205. 

    (3) În cazul în care nu confirmă planul  procedurii accelerate de restructurare, instanţa de 

insolvabilitate poate dispune concomitent intentarea faţă de debitor a procedurii falimentului 

dacă constată existenţa unui temei de insolvabilitate a debitorului. 

    (4) Dacă, odată cu neconfirmarea planului procedurii accelerate de restructurare, instanţa de 

insolvabilitate nu dispune intentarea procedurii falimentului faţă de debitor, fiecare creditor poate 

să depună în instanţă o nouă cerere introductivă, care, în cazul admiterii, va avea ca efect 

intentarea procedurii falimentului.  

    (5) Prin hotărîrea de confirmare a planului procedurii accelerate de restructurare, instanţa de 

insolvabilitate confirmă candidatura administratorului insolvabilităţii ales de adunarea 

creditorilor şi aprobă planul. Din data pronunţării, hotărîrea instanţei de insolvabilitate produce 

efectele prevăzute la art. 184, 208–214, cu excepţiile stabilite în prezenta secţiune. 

    (6) Dispozitivul hotărîrii de confirmare a planului şi de încetare a procedurii accelerate de 

restructurare a debitorului se publică în conformitate cu art. 7 şi se execută imediat din data 

pronunţării, fiind susceptibilă contestării cu recurs de către creditori în decursul a 5 zile de la 



publicare. 

    (7) În perioada de realizare a planului procedurii accelerate de restructurare nu se poate intenta 

debitorului procedură de insolvabilitate sau procedură a falimentului.  

    (8) Dispoziţiile secţiunilor 1–4 din prezentul capitol se aplică în modul corespunzător, în 

măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta secţiune. 

    Articolul 225. Efectele confirmării planului  

                            procedurii accelerate de restructurare  

                            şi încetării procedurii accelerate  

                            de restructurare 

    (1) Din momentul adoptării hotărîrii de încetare a procedurii accelerate de restructurare şi de 

continuare a realizării planului procedurii accelerate de restructurare, debitorul reintră în dreptul 

de administrare,  desfăşurîndu-şi activitatea în limitele afacerii sale obişnuite, în condiţiile 

planului. 

    (2) Planul procedurii accelerate de restructurare poate reglementa supravegherea realizării sale 

de către administratorul insolvabilităţii desemnat de adunarea creditorilor. Dispoziţiile privind 

supravegherea realizării planului nu sînt afectate de încetarea procedurii accelerate de 

restructurare a debitorului.  

    (3) La data confirmării planului procedurii accelerate de restructurare, se sting toate creanţele 

născute înainte de confirmarea planului şi neincluse în el. 

    (4) Dispoziţiile secţiunii a 4-a din prezentul capitol se aplică în modul corespunzător, în 

măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta secţiune. 

    Articolul 226. Efectele nerealizării planului procedurii 

                           accelerate de restructurare 

    (1) Dacă, pe parcursul realizării planului procedurii accelerate de restructurare, debitorul 

încalcă condiţiile  planului şi/sau termenele prevăzute de programul de stingere a creanţelor ori 

nu asigură rezervarea masei debitoare pentru creanţele trecute cu titlu provizoriu, fiecare creditor 

este în drept să înainteze instanţei de insolvabilitate o cerere introductivă, care va avea drept 

efect intrarea în faliment şi lichidarea patrimoniului debitorului fără a mai fi necesară dovada 

insolvabilităţii lui. 

    (2) Articolul 217 se aplică în modul corespunzător. 


