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Economia româneasc\ e
pe drumul cel bun
“Chiar dac\ `n prezent nu exist\ o
stabilitate politic\ `n Rom#nia,
economia merge `n direc]ia bun\, ca
[i `n Serbia”, a apreciat coordonatorul Pactului de stabilitate pentru
Europa de Sud-Est, Erhard Busek, `n
deschiderea Forumului de investi]ii la
nivel `nalt - Europa emergent\, care
s-a desf\[urat la Viena. Busek a mai
subliniat importan]a unei pie]e a
energiei mai sigure `n regiune, care
s\ poat\ deveni parte integrant\ a
pie]ei energiei din Uniunea
European\, sector ce poate avea un
impact pozitiv `n atragerea
investi]iilor str\ine directe. El a pre-
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colectarea crean]elor. Din punctul
nostru de vedere, cei afecta]i sunt at#t
agen]iile de colectare, c#t [i debitorii”, a
declarat Constantin Coman, debt collection manager la Coface Rom#nia.
{i totu[i se face colectare de debite
de mai bine de zece ani `n Rom#nia, iar
potrivit lui Coman, aceast\ firm\ a ajuns
la un nivel de colectare de peste 15 milioane de euro `n 2006. Poten]ialul major
al acestui domeniu este reliefat `ns\ de
cifrele oferite de Ina Moldoveanu, director de v#nz\ri [i comunicare la Urban [i
Asocia]ii, care indic\ faptul c\ anual
suma atins\ prin colectare `n Statele
Unite [i Canada este de peste 100 de
miliarde de dolari, `n zona Asia-Pacific
se colecteaz\ circa 60 miliarde de dolari,
iar `n zona UE, volumul se situeaz\
undeva `n jurul sumei de 50 de miliarde
de dolari.
Astfel, existen]a legisla]iei necesare
`mpreun\ cu formarea unor entit\]i de
consultan]\ financiar\ ar duce la o mai
bun\ `n]elegere a acestei activit\]i din
perspectiva drepturilor [i a obliga]iilor
fiec\rei p\r]i implicate `n acest gen de
activitate. “Pe de o parte agen]iile de
colectare a crean]elor ar internaliza principiile etice [i profesionale de baz\ ale
acestei activit\]i, iar pe de alt\ parte debitorii [i-ar cunoa[te mult mai bine drepturile [i obliga]iile de plat\”, a explicat la
r#ndul s\u Adrian Boghiu, director
general `n cadrul EOS-KSI Rom#nia.
~n cazul Rom#niei, contextul european, dar [i tendin]a general\ de globalizare a fenomenului economic cer alinierea la standardele care pot asigura protejarea drepturilor civile ale persoanelor
fizice [i juridice. Pe plan mondial, exist\
The Association of Credit and Collection
Professionals (ACA International), care
reune[te mai mult de 85.000 de entit\]i
specializate `n colectarea debitelor pe
cale amiabil\, iar `n plan educa]ional, al
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cizat c\ `n prezent exist\ un mare
decalaj `ntre politicile adoptate de
]\rile din Europa de Sud-Est `n domeniul energetic [i a[tept\rile investitorilor din ]\rile UE.

Parlamentul cere un plan
clar privind reformele
institu]ionale
Parlamentul European va respinge
orice acord pentru un nou Tratat
Constitu]ional care nu va duce la
`mbun\t\]irea democra]iei, a transparen]ei [i a drepturilor cet\]enilor.
Acesta este mesajul unei rezolu]ii
privind procesul constitu]ional din
form\rii de profesioni[ti, `n Statele Unite
exist\ International Association of
Commercial Collectors, “care beneficiaz\ de aportul unor exper]i `n domeniu
[i exist\ cursuri profesionale care se
finalizeaz\ cu acordarea unor diplome [i
a unor licen]e de practic\ `n baza c\rora,
colectorii de debite pot s\ realizeze
aceast\ activitate `n formele: liber profesionist sau `n cadrul unor agen]ii comerciale, iar colectorii sunt specializa]i `n
colectarea debitelor pe diferite segmente
cum ar fi sistemul medical, imobiliar,
comer] de tip retail [i asigur\ri”, potrivit
unui newsletter al companiei Urban [i
Asocia]ii. ~n Rom#nia, `n acest moment,
nu exist\ o institu]ie specializat\ care s\
preg\teasc\ personal pentru colectarea
de crean]e, singura form\ de instruire
fiind cea a practicii la locul de munc\.
Spre exemplu, EOS-KSI Rom#nia `[i
trece personalul printr-o perioad\ intensiv\ de training de o lun\ de zile `nainte
de `nceperea efectiv\ a activit\]ii, iar `n
cadrul companiei se organizeaz\ [i
sesiuni de reinstruire axate pe negociere,
comunicare, g\sirea solu]iilor potrivite
etc, a detaliat Boghiu.
Tot `n SUA exist\ [i o industrie informatic\ produc\toare de software destinat\ acestei activit\]i, fiind `nregistrate
peste 30.000 de companii care produc
asemenea soft-uri specializate [i peste
trei milioane de utilizatori ai acestora.
“Pia]a american\, `n care aceast\ activitate are o vechime mult mai mare, este
reglementat\ de FDCPA (Fair Debt
Collection Producers Act), un instrument legislativ care interzice practicile
abuzive de colectare a crean]elor. Prin
adoptarea unui astfel de act, claritatea
serviciilor oferite de agen]iile de
colectare existente pe pia]a rom#neasc\
ar cre[te `n mod considerabil”, a specificat Boghiu. De asemenea, activitatea de
colectare de debite este normat\ la nivel
federal `n SUA, av#nd particularit\]i la
nivelul fiec\rui stat, proiect existent la un
nivel avansat [i `n UE. La nivel federal, `n
SUA, regulamentul FDCPA stabile[te
principiile de baz\ ale colectorilor, drep-
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Deputa]ii au adoptat un raport privind
estim\rile veniturilor [i cheltuielilor

Parlamentului European pentru anul
2008. Ei reamintesc c\ bugetul pe
2008 ar trebui s\ fie un “buget pentru contribuabilii Europeni”, menit
pentru o abordare responsabil\ a
actorilor implica]i `n proces, [i pentru
decizii privind resursele financiare
bazate pe argumente solide.
Deputa]ii propun un buget de 1,427
miliarde de euro, reprezentând o
cre[tere cu 2.1% fa]\ de bugetul pe
2007. Ei consider\ c\ pân\ când
proiectele sunt clar definite, ar trebui
pus\ la dispozi]ie o anumit\ rezerv\
pentru proiecte speciale cum ar fi
cele din domeniul inform\rii [i comunic\rii, sau cele pentru proiecte prioritare `n domeniul dezvolt\rii.

turile [i obliga]iile lor, dar [i regulile
extrem de dure care impieteaz\ asupra
proprietarilor de crean]e, care au
r\spundere total\ dac\ furnizeaz\ date,
informa]ii sau documente false unei
agen]ii de colectare pe care o mandateaz\ pentru colectarea unui debit,
men]ioneaz\ acela[i newsletter.
La ora actual\, `n Rom#nia este aplicabil\ [i obligatorie legisla]ia european\,
care poate fi armonizat\ cu o eventual\
lege autohton\, este de p\rere
Moldoveanu, d#nd ca exemplu faptul c\
de[i `n Europa exist\ o lege privind activitatea notarial\, se reg\sesc la nivelul
fiec\rei ]\ri reglement\ri na]ionale specifice venite `n completarea celor
europene. Pentru companiile membre
ACA International, respectiv trei companii `n Rom#nia, sunt aplicate [i regulile
FDCPA, dar mai exist\ [i alte firme
colectoare de debite sau care declar\ c\
au aceast\ activitate, care func]ioneaz\
f\r\ o lege special\, situa]ie `nt#lnit\ [i `n
alte domenii de activitate, ca rezultat al
schimb\rilor intervenite `n urma trecerii
de la comunism la capitalism, explic\
Moldoveanu.
~n regiune, spre exemplu, Cehia are o
prezen]\ puternic\ [i activ\ `n Federa]ia
Asocia]iilor Na]ionale Europene de
Colectare (FENCA), iar beneficiile sunt
deopotriv\ pentru colectorii de debite,
dar [i pentru consumatori ale c\ror date
[i interese sunt mai bine protejate [i, de
asemenea, “a crescut gradul de succes
`n colectarea amiabil\ a debitelor [i s-a
uniformizat sistemul procedurilor
na]ionale astfel `nc#t s\ creasc\ interesul
[i siguran]a pentru un comerciant c#nd
acesta vrea s\ investeasc\ `n alt stat
membru UE”, a detaliat Moldoveanu.
~n prezent, `n Rom#nia se `ncearc\
mai `nt#i o recuperare a crean]ei pe cale
amiabil\, metod\ care cuprinde: investiga]ii ale solvabilit\]ii debitorului, a
bunurilor acestuia, discu]ii telefonice,
notific\ri, iar dac\ pe cale amiabil\ nu se
poate rezolva situa]ia, atunci demararea
unei proceduri litigioase de recuperare a
datoriei prin chemarea `n judecat\ a

datornicului necesit\ prezen]a unei persoane cu preg\tire juridic\, fapt absolut
necesar, nu doar recomandabil, dup\
cum explic\ Ioana Burchel, avocat
partener `n cadrul Burchel [i Asocia]ii.
“Consider\m c\ o astfel de lege este
necesar\ mai ales pentru cazul
desf\[ur\rii activit\]ilor legate de
colectarea de debite de c\tre persoane
nefamiliarizate cu mediul juridic [i cu
conduita necesar\ desf\[ur\rii unei
rela]ii armonioase cu clientul”, a ad\ugat
Burchel. O lege a crean]elor ar constitui
premisele unui joc `n care actorii de pe
pia]a autohton\ s-ar integra mai repede
[i cu acelea[i [anse ca ale institu]iilor de
colectare din afara grani]elor Rom#niei.
“Exist\ o [ans\ mare pentru companiile
care vizeaz\ extinderea `n Europa [i sunt
dispuse s\ investeasc\ `n acest sens,
`ntruc#t pia]a UE `n materie de colectare
a debitelor este `nc\ la `nceput, adic\
exist\ loc suficient pentru juc\tori extrem
de mari [i care pot s\ c#[tige cote de
pia]\ total neexploatate la acest
moment”, a explicat Moldoveanu.
La r#ndul s\u, Boghiu consider\ c\
existen]a unei astfel de legi va duce la
diferen]ierea `ntre companiile deja
existente pe pia]\. Astfel, declar\
acesta: “erorile de procedur\, existen]a unui personal insuficient preg\tit
pot duce la situa]ii conflictuale ce se
r\sfr#ng asupra tuturor companiilor
existente pe pia]a de colectare.
A[adar, interesul pentru alinierea la
aceste standarde trebuie s\ vin\ din
partea companiilor de colectare, pentru a se men]ine pe pia]\”.
Beneficiile alinierii la aceste standarde ]in mai ales de credibilitatea, de
recunoa[terea interna]ional\, iar f\r\
recunoa[terea interna]ional\ pe care
marile companii din str\in\tate o caut\
c#nd apeleaz\ la agen]iile de colectare
a debitelor, acestea vor fi greu de
atras, iar o companie de profil din
Rom#nia va putea p\trunde foarte
greu pe alte pie]e pentru
a-[i oferi serviciile, a concluzionat
Moldoveanu pentru BBW.

Uniunea European\, adoptat\ joi la
Bruxelles de Parlamentul European.
Parlamentul solicit\ ca `n acordul
privind reformele institu]ionale s\ se
men]in\ principiile de baz\ din prima
parte a viitoarei Constitu]ii. Carta
pentru Drepturile Fundamentale, a
c\rei includere `n noul Tratat este
`nc\ subiect de discu]ie `n unele
State Membre, constituie una dintre
reformele pe care deputa]ii le consider\ indispensabile.
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