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SUCCESUL RECUPERARII CREANTELOR – ETAPE PRELIMINARE

Intr-un timp relativ scurt, situatia juridica a unei societati se poate modifica radical, multe dintre
companii confruntandu-se cu procese de recuperare creante. Ne propunem asadar, prin intermediul
acestui articol, prezentarea etapelor preliminare esentiale in vederea recuperarii cu succes a
creantelor.
Verificarea denumirii debitorului. Este fundamental sa va asigurati ca denumirea debitorului este
corecta avand in vedere ca aceasta se poate modifica pe parcursul relatiei comerciale. Aceasta
informatie poate fi cu usurinta obtinuta fie de la Oficiul National al Registrului Comertului, fie de
pe internet, prin accesarea urmatoarei platforme online www.recom.ro. In acest demers, aveti
nevoie de codul unic de identificare sau de numarul de ordine de la Oficiul National al Registrului
Comertului. De asemenea, este recomandabil ca informatiile referitoare la sediul actual, contul
bancar, precum si adresa de contact (email, numar de telefon, numar de fax) sa fie mentionate in
contractele pe care le incheiati cu partenerii de afaceri.
Verificarea starii societatii debitoare este un alt aspect important pe care trebuie sa il aveti in
vedere. Inainte de a initia un demers juridic, trebuie sa verificati daca societatea debitoare este
activa, suspendata, in proces de dizolvare, sau daca aceasta se afla sub incidenta procedurii
insolventei. Exista si posibilitatea ca in derularea acestui proces sa descoperiti ca societatea
impotriva careia doriti sa demarati procedurile judiciare nu mai exista (in special daca a trecut
destul timp de la scadenta debitului). Demersul juridic de recuperare a creantelor se poate derula
doar in cazul unei societati comerciale impotriva careia nu s-a deschis procedura de insolventa.
Pentru mai multe informatii privind acest aspect puteti solicita Oficiului Registrului Comertului
informatiile puse la dispozitie de Buletinul Procedurilor de Insolventa si accesa portalul instantelor
de judecata. In situatia in care impotriva debitorului s-a deschis procedura falimentului, va trebui sa
redactati o declaratie de creanta prin care sa va inscrieti la masa credala a debitorului.
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Verificarea sediului actual al debitorului.
Indiferent de actiunea pe care doriti sa o inaintati impotriva unui debitor, este fundamental
demersul de notificare a acestuia la sediul actual pentru a fi instiintat in legatura cu intentia
dumneavoastra, termenul de judecata si obligatiile stabilite in sarcina sa. In cazul indicarii unei
adrese eronate, fie veti fi instiintat la primul termen cu privire la obtinerea si depunerea datelor
referitoare la sediului actual al debitorului, fie instanta, constatand ca nu este competenta teritorial,
va transmite dosarul spre solutionare instantei in circumscriptia careia debitorul si-a stabilit noul
sediu, fapte ce produc intarzierea procesului de recuperare a creantei.
Aceasta informatie poate fi obtinuta fie de la Oficiul National al Registrului Comertului, fie de pe
internet, accesand www.recom.ro.
Verificarea actelor pe care le detineti trebuie sa fie o prioritate pentru dumneavoastra, intrucat pe
baza acestora se va stabili calea juridica pe care o veti utiliza si vor fi fixate costurile pe care le
presupune. Trebuie sa incercati sa obtineti confirmarea recunoasterii debitelor partenerilor
dumneavoastra comerciali, prin semnarea si stampilarea facturilor fiscale de catre debitori/de
catre reprezentantii imputerniciti ai societatii (in cazul facturilor transmise prin posta debitorilor,
semnatura de pe confirmarea de primire dovedeste doar primirea corespondentei, nu si acceptarea
facturilor). Detinerea unor astfel de facturi, precum si a unor documente ce atesta existenta datoriei
(ex: contractul comercial; comenzi emise de debitor, semnate si stampilate; extras de cont privind
confirmarea soldurilor; corespondenta intre parti din care sa rezulte acceptarea la plata a facturilor
emise de creditor; proces-verbal de conciliere; ordin de compensare; plati partiale ale contravalorii
facturii) va vor oferi posibilitatea utilizarii unei actiuni in instanta mult mai rapide si mai putin
costisitoare de recuperare a debitelor.

Informatiile prezentate au caracter general. Recomandam sa fie solicitata consultanta de specialitate pentru fiecare
caz particular. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati:
(40-31) 420 53 33, (40-31) 420 62 47, office@ibsprofessional.ro
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