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STRATEGII DE MANAGEMENT 
It 

IN SECTORUL BANCAR 
CRI7Â J1nandad care a inceput in 2008 a avut un impact serios asupra modului in care b4nci1e şi instituţiile '"" 

I1nanciare 1şi derulează abcerile. Nu s-a schimbat doar situaţia J1nandad a acestor instituţii, d şi piaţa CI atare. Mă
surpe care ar trebui luate implică sectorul bancar CI atare dar şi guvernele şi băncile centrale. 

In România sectorul bancar a rămas destul de stabil şi nu a necesitat. fonduri de salvare din partea guvernului CI 

în alte state europene. Totuşi, prezenţ3 băncilor europene in România se aşteaptă să genereze efecte CI urmare a 
evoluţiilor in datoria suverană din Uniunea European1. 

L-r-____________________ ~~~~~~~~-~----~-~~~=~--~m~~~ ------------------~tii l 

Noi măsuri în sectorul rmanciar 
DE IA începutul crizei din 2008, sectorul financiar a 

luat măsuri adaptate noii situaţii economice globale. În Eu
ropa multe din economiile dezvoltate şi-au încetinit ritmul 
de creştere din cauza crizei. După creşterea economică din 
anii anteriori lui 2008, sectorul bancar a parcurs schimbări 
substanţiale , atât din punct de vedere al marketingului, cât 
şi al managementului. 

Referindu-ne la activitatea de împrumut bancar către 
persoane private, aceste schimbări se referă la faptul că bu
getele familiilor şi-au văzut veniturile scăzând dramatic da
torită schimbărilor din economie. 

Mai mult, programele de asistenţă socială au fost reduse 
de către guverne acolo unde a fost posibil, au fost stabilite 
noi impozite şi au avut loc restructurări ale locurilor de 
muncă: în primul rând, în sectorul privat apoi în sectorul 
puplic. Aceasta a condus la creşterea nivelului şomajului. 

In ţările VE care nu sunt încă în eurozonă, cum sunt 
România şi Bulgaria, fluctuaţiile ratelor de schimb valutar 
au avut un impact suplimentar asupra acelora care au con
tractat finanţări în valute străine (Euro, VSD, CHF) . 

Guvernul român a majorat lVA cu 5%, de la 19% la 24% 
în 2010, după ce nu a reuşit să majoreze impozitul pe pen
sii. Aceasta măsură se aştepta să alimenteze inflaţia şi să 
scadă consumul. Totuşi, conform şefului delegaţiei FMI, 
Jeffrey Franks, în noiembrie 2011 inflaţia a fost mai scăzută 
decât se aştepta. Desigur, această realizare nu se datorează 
unui singur factor ci, mai degrabă, unei combinaţii de fac
tori, precum: reducerea cheltuielilor din sectorul public şi 
cre.şterea investiţiilor. 

In 2011 şi Italia a majorat lVA de la 20% la 21%. Această 
creştere este destul de mică, dar trebuie privită în contex
tul necesitaţii de a i se calcula efectele. Măsuri similare au 
fost adoptate de multe ţări care se luptă cu mari deficite 
bugetare. 

Revenind la centrul activităţii bancare, putem constata 
că politicile economice au avut un impact relevant. 

Depozitele şi alte instrumente 
de economisire 

ÎN continuare vom analiza cum au afectat măsurile men· 
ţionate sectorul bancar. Mai întâi, dacă sunt mai puţini 
bani disponibili pentru populaţie, sunt mai puţini bani 
pentru trai şi astfel mai puţini disponibili pentru economi
sire, sau deloc. 

Ca urmare, se produce o diminuare a depozitelor, cu 
impact negativ asupra lichidităţilor pe termen scurt şi me
diu ale băncilor. Trebuie ca băncile să recurgă mai mult la 
alte surse de a-şi procura fonduri, cum sunt acţionarii săi, 
de la bursă (dacă sunt listate), din depozite private, unele 
fiind de la companii private. 

Companiile deseori îşi economisesc lichidităţile în ex
ces în conturi bancare până au nevoie de acestea pentru 
diferite tranzacţii financiare, ca plata salariilor, a furnizori-
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lor şi pentru materii prime. Ele îşi păstrează fpndurile în 
depozite, conturi curente şi depozite la vedere. Insă trebuie 
să avem în vedere şi faptul că în timp ce în 2009 rata do
bânzilor era foarte mare, în 2010 ea a scăzut considerabil. 

Euribor1 a scăzut constant din 2009 până în 2010, iar ca 
rezultat băncile pot obţine fonduri mai ieftine şi pot conta 
pe o un ecart mai mare. Pe de altă parte, scăderea ratelor 
dobânzii nu a influenţat aşa de mult procentul pe care îl 
plătesc lunar beneficiarii împrumuturilor, cât a influenţat 
scăderea dobânzilor la depozite. 

Ca urmare, potenţialul de câştig al băncilor a crescut 
prin majorarea marjei de profit. Totuşi, băncile nu sunt 
neapărat în măsură să-şi acopere în acest mod toate pierde
rile lor. Trebuie să ne amintim că restanţele şi creditele ne
performante au crescut de asemenea. Corespunzător, băn
cile caută să-şi compenseze aceste pierderi în alte moduri. 

În 2009 în România impozitarea dobânzii primite la de
pozite (care se ridica la 16%) a fost suspendată. La acel mo
ment, această acţiune a fost considerată o măsură anticri
ză, menită să menţină lichidităţile în bănci astfel încât aces
tea să poată acorda în continuare împrumuturi. Ulterior, 
odată ce s-a asigurat că situaţia s-a îmbunătăţit, guvernul 
român a decis reintroducerea ratei de 16% impozit asupra 
veniturilor din depozite. 

Dupl opiDJa ooasttă, această reintroducere nu este o 
mlsud bună din partea guremului, în principal pentru 
bptul cllncunjează populaţU să lilCă orice altceva cu 
baii dedt să-i ţină în bănci. Ca ur.mate, lichiditatea pe 
temJeIl scurt a băncilor este afecud şi oricum nu vor fi 
bal pentru impozitare. 

Desigur, guvernul român are nevoie de mai mulţi bani 
pentru a-şi atinge ţintele bugetare. Dar ar fi facut probabil 
mai bine să impoziteze activitatea economică numai prin 
lVA. Recomandarea noastră ar fi impozitarea dobânzilor la 
depozite numai dacă acestea nu sunt reînnoite la maturita
te. ,Măsura ar fi similară neimpozitării profitului re investit. 

In acest mod, toate părţile ar beneficia: deponenţii şi-ar 
vedea investiţia lor crescând mai rapid, guvernul ar câştiga 
mai mult din compound interest (dobânda cumulată) , iar 
băncile ar avea mai multe lichidităţi pentru a împrumuta 
sectorul privat. Există şi alte măsuri ce au fost adoptate pen
tru sprijinirea sectorului bancar şi care sunt binevenite. 

Una dintre aceste măsuri a fost adoptată în 2009 de că
tre guvernul român: oferirea de garanţii de stat la depozite 
în caz de default al băncilor, până la un nivel de 50.000 
euro. Aceasta a încurajat populaţia să-şi păstreze banii în 
conturi bancare şi să evite posibile retrageri în masă în caz 
de pericol. Chiar şi aşa, ne întrebăm câte persoane deţin 
sume aşa de mari de bani pentru a fi acoperite de această 
măsură: nu multe, presupunem. Totuşi, există firme priva-

1 Euribor (Euro lnterbank Offered Rate) este o rată medie zilnică 
de referinţă ce se bazează pe nivelul mediu al dobânzilor la care Băn
cile din Eurozonă se împrumută între ele pe piaţa interbancară . 
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te care au mai mult de 50.000 euro în depozite şi care nu 
ar putea fi acoperite de hotărârea guvernului pentru în
treaga sumă. Oricum, dată fiind actuala situaţie financiară, 
este dificil de spus în ce măsură guvernul român ar putea 
fi în stare să acopere pierderile la depozite, în cazul în care 
ar avea loc o situaţie critică. Vom examina în continuare 
ceea ce fac băncile cu lichidităţile lor: oferta de finanţare . 

Evoluţia împrumuturilor 
DACĂ privim asupra activităţii de împrumut (unul din 

rolurile activităţii bancare - să aloce bani din domeniile 
care au un surplus în domeniile care au un deficit), consta
tăm că şi această zonă a fost afectată. 

Din perspectivă de marketing, a existat o descreştere a 
creditelor retail. Aceasta se datorează mai ales faptului că 
încetările de plăţi la împrumuturile de tip retail au crescut 
atât de mult în cazuri în care împrumutatul nu deţine ga
ranţii reale de executat, încât băncile şi-au pierdut întreaga 
expunere. Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului , să 
aruncăm o privire asupra întregului tablou. 

Ca o consecinţă a faptului că veniturile bugetelor de fa
milie au scăzut, eligibilitatea pentru contractarea de îm
prumuturi pentru finanţarea achiziţiilor imobiliare s-a în
răutăţit. Principalul motiv este că băncile analizează clien
tul potenţial pe baza veniturilor, vârstei, istoricul creditări
lor anterioare, soliditatea angajatorului (riscurile la care 
este expus sectorul) , nivelul curent de îndatorare şi nivelul 
cheltuielilor lor. 

Nu este neobişnuit să auzi politicieni aflfffiând că bănci
le ar trebui să repornească activitatea de creditare, dar pe 
de altă parte, măsurile pe care ei le adoptă sunt contrare 
bunei funcţionări a economiei. Iar dacă mecanismul eco
nomiei nu porneşte, va fi dificil pentru bănci să reporneas
că creditarea la nivelurile din 2008, sau chiar cât mai apro
piate de acestea. 

Clienţii care ar trebui să beneficieze de aceste împrumu
turi îşi văd sursele de venit diminuând, poate chiar îşi 
pierd slujba şi ca urmare încetează plata creditului ipote
car sau ratele de leasing. 

Trebuie să avem în vedere că afacerile în zona imobilia
ră au fost înfloritoare înainte de începutul crizei din 2008: 
băncile împrumutau liber, populaţiei i se acordau credite 
ipotecare, iar sectorul construcţiilor prospera. 



În plus, rata de schimb dintre leul românesc şi euro era 
foarte favorabilă. Totuşi, din cauză că accesul la creditele 
ipotecare era foarte uşor şi cererea era crescută, preţurile 
se menţineau la un nivel ridicat. 

Chiar şi în SUA proprietatea locuinţei era încurajată. În 
România (unde simţul proprietăţii .este puternic) , până în 
2008 mulţi erau tentaţi să cumpere repede proprietăţi (în 
principal pe credit) din cauză că preţurile creşteau cu rată 
constantă. Disponibilitatea de finanţare a condus la o creş
tere a cererii, dar oferta de imobile era mai scăzută decât 
cererea, întrucât domeniul construcţiilor nu putea ţine pa
sul cu cererea. 

Criza economică şi financiară a avut, de asemenea, un 
impact major asupra structurii şi alocării produselor ban
care în toată lumea. Produsele de retail financiar au fost 
blamate pentru încetarea plăţii creditelor. Motivul pentru 
care erau aşa de răspândite este faptul că relaxare a cerin
ţelor pentru acordarea de împrumuturi au împins pe mulţi 
să acumuleze datorii substanţiale pe care nu erau în stare 
să le plătească. Până în prezent un număr mare de persoa
ne private, ca şi de firme private, au înregistrat o creştere 
a restanţelor la credite şi chiar neplata acestora. 

Dată fiind actuala situaţie de piaţă, băncile au intensi
ficat activitatea de restructurare a împrumuturilor pentru 
acei clienţi care demonstrau capacitatea de a-şi menţine 
afacerile pe linia de plutire chiar şi în vremuri dificile. Co
municarea dintre împrumutători şi împrumutaţi le-a adus 
condiţii reciproc acceptabile şi le-a dat acelor clienţi o gură 
de aer până ce vremuri mai bune se vor întoarce. 

Un fenomen contradictoriu este trecerea sprijinului 
de la imprumutător sau creditor la imprumutat. Astfe~ 
este cazul în multe (iri europene, incluzând România. 
Procedurile de filliment sau chiar de inso1venţă sau re
organizarea llrme10r protejează imprumutatul prin lege 
de plata creditorJlor săi. 

Competiţia bancară 

BĂNCILE concurează unele cu altele, oferind condiţii fi
nanciare mai bune, servicii mai bune şi mai variate, comi
sioane mai mici, mai bun suport pentru client, flexibilitate 
şi condiţii mai bune la instrumentele de economisire. Ele 
fac uz de brandullor, de prezentarea misiunii lor şi de re
clame pentru a atrage clienţii la sucursalele şi agenţiile lor. 

Totuşi , fiecare bancă are o structură unică şi este capa
bilă să atragă fonduri în condiţii mai bune sau mai dificile 
decât concurenţii lor. Nivelullichidităţilor şi sursele dispo
nibile determină capacitatea lor de a acorda împrumuturi 
în condiţii cât mai competitive. 

Băncile fac profit din spread-ul (ecartul) dintre costul 
fondurilor atrase şi costul creditelor acordate (rambursate 

2 Skidelsky, Robert. Keynes - The Return of the Master, Penguin 
Group 2009, London, UK, p. 148. 
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de către client) determinat de dobânzile lor, comisioanele 
la tranzacţii, serviciile financiare, consultanţă, cărţi de cre
dit, planurile de economisire, investiţii în instrumente fi
nanciare pe pieţele de capital, servicii de brokeraj etc. 

Chiar dacă băncile ar dori să majoreze marja lor d.e pro
fit, să zicem prin creşterea ratelor dobânzii la credite, ele 
sunt constrânse de concurenţa de piaţă care stabileşte în 
ultimă instanţă, preţul. John Maynard Keynes privea rata 
dobânzii stabilită de piaţă ca cel mai "nedrept preţ" din sis
temul economic şi nu ezita să folosească termenul medie
val de "cămătărie" pentru a-l condamna2. 

Investitorii cred câteodată că taxele percepute de bănci 
nu reflectă o structură competitivă corectă. Una dintre plân
geri este aceea că taxele s-au mărit într-o manieră ce nu 
este explicată prin vreo creştere a riscurilor sau a costu
rilor băncilor. Ei consideră că băncile sunt plătite mai mult 
decât riscurile ce şi le asumă. 

Aceasta este, de asemenea, adevărat pentru pieţele ban
care ale altor ţări. Băncile încearcă să-şi acopere pierderile 
provenite din provizioane sau credite neperformante. Con
form The Economist, un consilier corporatist a facut urmă
toarea precizare: "clienţii noştri vor ce e mai bun nu ce e 
mai ieftin". 

Ca şi alţi profesionişti, băncile de investiţii tind să nu 
concureze prin preţ, întrucât clienţii interpretează comi
sioanele scăzute ca un semn de calitate slabă a serviciilor. 

Considerând că este de dorit pentru piaţă în ansamblu 
să existe o piaţă bancară concurenţială, băncile ar trebui să 
concureze prin inovare. Inovarea este rezultatul cercetării 
şi înţelegerii pieţei şi nu vine automat. Băncile trebuie să 
depună eforturi intense dacă doresc să rămână competi
tive. Calitatea, dar mai ales transparenţa serviciilor oferite 
către consumatori sunt foarte importante. Acum este mo
mentul de a se face cunoscute mesajele din tipări tura mă
runtă, astfel încât cei care .semnează pentru servicii finan
ciare să ştie ce semnează. In ultima parte a acestui studiu 
vom prezenta rezultatele analizei lui Michael Porter asupra 
celor cinci forţe . 
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Analiza Porter Cinci forte conttreaza viitorul pietei bancare din Romania 

a celor cinci forţe 
STUDIUL celor cinci forţe ale 

lui Porter reprezintă un cadru 
pentru analiză industrială şi dez· 
voltarea de strategii de afaceri, 

",,,,,10" fortei aplicare: 

.. Putemici 

.. Moderata 

... Slaba 

dezvoltat de Michael E. Porter Rivalitatea intre concurenti 

de la Harvard Business School 
în 1979. Acesta trasează o eco· 
nomie a Organizaţiei Industriale 
(10) din care derivă cinci forţe 
care determină intensitatea com· 
petiţiei şi ca urmare atractivita· 
tea pieţei. 

Atractivitatea în acest context 
se referă la profitabilitatea gene· 
rală a industriei. O industrie "ne· 

• Ecartul intre imprumuturi si 
depozite este in scadere 

• Concurenta se face pe 
baza de pret si pe 
extinderea retelei teritoriale 

Puterea de negociere a c lientil or 

• Faza incipienta in care se ana 
plata bancara denota o pozitie 
slaba a clientilor insa se va 
schimba 

atractivă" este una în care combinatia acestor cinci forte 
acţionează în sensul scăderii generale a profitabilităţii. O 
industrie foarte neatractivă ar fi aceea care abordează 
"concurenţa pură", în care profiturile disponibile pentru 
toate firmele sunt îndreptate către zero3. 

Dintre cele cinci forţe ale lui Porter, trei se referă la 
concurenta din surse externe. Restul sunt amenintări interne. 

Porter 's·a referit la aceste forte ca un mediu micro, în 
contrast cu termenul mai general de mediu macro. Ele con· 
stau din acele forţe apropiate unei companii care afectează 
capacitatea acesteia de a·şi servi clienţii şi de a face profit. O 
schimbare în oricare din aceste forţe, de regulă pretinde ca 
o unitate de afaceri să reevalueze piaţa pe baza schimbărilor 
generale în informaţia referitoare la sectorul industrial. 

Atractivitatea generală a industriei nu implică ca orice 
firmă din industrie să aibă aceeaşi profitabilitate. Firmele 
sunt capabile să aplice competenţele lor de bază, modelele 
sau reţelele lor de afaceri pentru a obţine un profit peste 
media sectorului industrial. 

Un emrijjJu sugestiv este cel al industriei transportu
rilor aerieIJe. Ca industrie, prol1t2bDitatea este scăzută şi 
cu Imte lCeStea companiile luate individual, prin apli
areli de modele unice de afaceri, au fost capabile să 
bel ~t media acestei l3I1luri. 

Cele cinci forţe ale lui Porter includ trei forţe din concu· 
renţa "orizontală" : ameninţarea produselor substitut, ame· 
ninţarea concurenţilor deja stabiliţi si ameninţarea celor 
nou intraţi pe piaţă; şi două forţe din concurenţa "vertica· 
Iă": puterea de negociere a furnizorilor şi puterea de ne· 
gociere a clienţilor. 

Analiza acestor cinci forţe constituie doar o parte a mo· 
delului strategic Porter. Celelalte elemente sunt lanţul va· 
loric şi strategiile generice. 

3 Daft, Richard L. New Era of Management, South·Westem Cengage 
Learning 2008. 
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Amenintarea dinspre noii intrati 

• Cele mal importante miscari de privatizare 
au avut deja loc pe plata din Romania 

• Noii veniti pe plata foarte probabil vor ataca 
pozitiile jucatorilor actuali pe piata 

• Resursele Umane si 
finantarea pot fi cele mai 
mari obstacole in calea 
dezvoltarii bancilor pe 
piata din Romania 

Amenintarea de substituent 
• Amenintarea de substitutie a 

produselor bancare este mai 
probabila in special la depozite 
decat la celelalte produse sau 
servicii bancare 

Tendinţele care vor stabili viitorul pieţei banc~re din 
România pot fi analizate în cadrul celor cinci forţe. In con· 
tinuare vom prezenta o schemă a analizei celor cinci forţe, 
aplicată la sistemul bancar de astăzi din România. După 
cum se vede, există în perspectivă riscuri puternice prove· 
nite dinspre puterea de negociere a clienţilor, forţa de ne
gociere a furnizorilor (privitoare la numărul limitat de pro· 
fesionişti înalt pregătiţi de pe piaţă) şi de la rivalitatea din· 
tre competitori (ecartul redus dintre piaţa împrumuturilor 
şi a depozitelor şi puternica competiţie bazată pe preţ). 
Ameninţarea noilor intraţi este moderată din cauză că pia· 
ţa bancară din România a parcurs deja o privatizare exten· 
sivă şi din cauză că se află multe bănci străine pe piaţă. 
Când este vorba de ameninţarea de substituent, dată fiind 
actuala dezvoltare a pieţei din România, riscul este consi· 
derat moderat din cauză că nu există multe alternative pen· 
tru finanţarea din partea sectorului bancar·financiar şi de· 
sigur a Fondurilor europene. 

Concluzii 
ÎN privinţa Resurselor umane, România trebuie să se 

concentreze mai mult pe formarea de profesionişti pentru 
cele mai importate sectoare ale economiei. Aceasta poate 
fi obţinută printr·o strânsă relaţie între companii şi univer· 
sităţi , astfel încât studenţii să se poată înscrie pe parcursul 
studiilor în programe de internship (efectuarea de practică 
în firme). Băncile, ca şi alte companii, nu ar trebui să fie 
prea închise la astfel de iniţiative . Prin deschidere, relaţia 
dintre viitorii angajaţi şi bancă se stabileşte mai devreme. 
Odată ce studenţii absolvă, ei pot fi angajaţi şi formaţi pen· 
tru sectoare cheie ale băncii. 

În acest moment, băncile din !l-0mânia nu se extind geo· 
grafic aşa cum se facea în 2008. In schimb, ele îşi raţionali· 
zează resursele şi elimină acele agenţii şi sucursale care 
produc cele mai mici venituri. Acesta este timpul de re· 
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structurare a datoriei problematice, încercând concomi
tent atragerea de noi clienţi. Ţinând cont că depozitele 
sunt importante pentru activitatea băncii şi acestea trebuie 
atrase. In România multe dintre bănci sunt subsidiare ale 
băncilor străine. Dată fiind perspectiva sumbră a sectoru
lui bancar european, ar fi o realizare a subsidiarelor inter
naţionale să reuşească să-şi menţină expunerile lor locale 
în România pentru moment. Eventuale majorări de capital 
sunt posibile numai în cazuri extreme, dar greu de realizat 

EFICIENTĂ , 

dacă avem în vedere presiunile asupra băncilor mamă din 
Europa, impuse prin următorul acord Basel III şi de către 
Fondul european pentru stabilitate financiară (EFSF). 

Ultimele evoluţii ale crizei datoriilor în Europa conduc la 
concluzia că anii următori vor fi dificili pentru sectorul ban
car. Perspectivele de creştere sunt slabe, în timp ce datoria 
suverană este ridicată în multe ţări UE ca Grecia, Italia, 
Spania. Evoluţiile din Grecia pot face ca lucrurile să ia o în
torsătură nefavorabilă pentru moneda euro. o 
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PRESCRIPŢIA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE ... 
(Urmare din pag. 64) 

Aşadar, faţă de aceste prevederi, rezultă că, întreruperea 
prescripţiei produce următorul efect: 

O anterior apariţiei cauzei de întrerupere, prescripţia 
este înlăturată, ştearsă, ca şi când nu ar fi curs; 

O după încetarea cauzei de întrerupere, începe să curgă 
o I!0uă prescripţie , adică un nou termen de prescripţie. 

In ceea ce priveşte beneficiul întreruperii prescripţiei, 
arătăm că, în temeiul art. 2.542 din Noul Cod civil, efectele 
întreruperii prescripţiei profită celui de la care emană actul 
întreruptiv şi nu pot fi opuse decât celui împotriva căruia a 
fost îndreptat un asemenea act, afară de cazul în care prin 
lege se dispune altfel. Totodată, dacă prescripţia a fost între
ruptă prin recunoaşterea dreptului de către cel în folosul 
căruia curgea, efectele întreruperii profită celui împotriva 
căruia a curs şi nu pot fi opuse decât autorului recunoaşterii. 
1\ 

Implinireaprescripţiei 
ÎN TEMEIUL art. 2.544 din Noul Cod civil, cursul pre

scripţiei se calculează potrivit regulilor stabilite în Titlul III 
al Cărţii a VI-a din Noul Cod civil, luându-se în considerare, 
dacă este cazul, şi cazurile de suspendare sau de întreru
pere prevăzute de lege. 
Menţionăm că, potrivit art. 2.506 din Noul Cod civil, pre

scripţia nu operează de plin drept, iar după împlinirea tenne-

nului de prescripţie, cel obligat poate să refuze executarea 
prestaţiei. Totodată, cel care a executat de bunăvoie obligaţia 
după ce termenul de prescripţie s-a împlinit nu are dreptul 
să ceară restituirea prestaţiei, chiar dacă la data executării nu 
ştia că termenul prescripţiei era împlinit. De asemenea, recu
noaşterea dreptului, facută printr-un act scris, precum şi con
stituirea de garanţii în folosul titularului dreptului a cărui ac
ţiune este prescriptibilă sunt valabile, chiar dacă cel ,care le-a 
facut nu ştia că termenul de prescripţie era împlinit. In aceste 
cazuri sunt aplicabile regulile de la renunţarea la prescripţie. 

Concluzii 
FAŢĂ de cele arătate , apreciem că, în calculul împlinirii 

termenului de prescripţie în materie contractuală dintre 
profesionişti prezintă relevanţă următoarele elemente: 

O termenul de prescripţie aplicabil în speţă; 
O data de la care începe să curgă acest termen, res

pectiv dacă acesta a început să curgă potrivit normelor 
legale anterioare Noului Cod civil, caz în care calculul se 
face potrivit acelor norme, sau a început să curgă po
trivit Noului Cod civil; 

O dacă a intervenit sau nu o cauză de suspendare sau 
de întrerupere a cursului prescripţiei; 

O regulile în funcţie de care se determină momentul 
~~~se~' ~I>.lineşte prescripţia. o 
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