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Câmp de aplicare 

Câmpul de aplicare al directivei se limitează la 

plăţile intervenite în cadrul tranzacţiilor comerciale, 

şi nu cuprinde deci relaţiile cu consumatorii, nici 

indemnizaţiile de asigurare etc. 

Termene de plată 

- operaţiunile comerciale între societăţi. Termenul 

de drept comun este fixat la 30 de zile de la data 

recepţionării mărfii sau a efectuării prestaţiei de 

servicii. Este totuşi afirmat principiul libertăţii 

contractuale, părţile putând conveni un termen de 

plată de 60 de zile sau chiar mai lung, cu condiţia ca 

acesta din urmă să nu reprezinte un abuz manifest 

din partea creditorului. 

 

- operaţiuni între societăţi şi administraţia 

publică. Autorităţile publice vor fi obligate să 

plătească bunurile/serviciile pe care le cumpără într-

un termen de 30 de zile. Un termen de maxim 60 de 

zile poate fi totuşi prevăzut pentru anumite instituţii 

publice. 
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 Directiva 2011/7/UE publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

din 23 februarie 2011, intrată în vigoare la 15 martie 2011, înlocuieşte 

Directiva 2000/35/CE din 29 iunie 2000 privind lupta împotriva 

întârzierilor la plată în tranzacţiile comerciale. 

Penalităţi de întârziere 

Penalităţile de întârziere sunt datorate în mod automat de 

la scadenţă, fără obligaţia unei somaţii, puneri în 

întârziere sau orice altă obligaţie similară. Statele 

membre vor stabili rata penalităţilor cel puţin la 8% 

peste referinţa Băncii Centrale Europene. 

Societăţile creditoare vor avea de asemenea dreptul la o 

indemnizaţie forfetară de 40 €, exigibilă fără vreo 

procedură prealabilă, pentru acoperirea cheltuielilor de 

recuperare a creanţei. În plus, pot fi solicitate 

despăgubiri pentru cheltuielile angajate prin recurgerea 

la un avocat sau la o societate de recuperare de creanţe. 

Orice clauză contractuală sau practică comercială care ar 

exclude despăgubirea forfetară sau despăgubirea pentru 

cheltuileile de recuperare a creanţei este considerată 

abuzivă. 

Intrarea în vigoare 

Statele membre au obligaţia de a transpune prezenta 

directivă până cel târziu la 16 martie 2013. 

Directiva se aplică tuturor plăţilor intervenite în tranzacţii comerciale, încheiate între societăţi private sau publice, 

sau între societăţi comerciale şi administraţia publică. În caz de întârziere la plată, această directivă permite 

creditorului să încaseze penalităţi de întârziere fără vreo notificare prealabilă adresată debitorului pentru a-i 

reaminti obligaţia de plată. 


