
  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu  
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 33 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 

 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept privat  
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Procedura insolvenței în plan transfrontalier 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Luiza - Cristina Gavrilescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Luiza - Cristina Gavrilescu 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei* OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Procedura Insolvenței 

4.2 De competenţe 
Cunoaşterea adecvată a reglementărilor privind procedura 
insolvenței în plan național și a normelor de drept internațional 
privat 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 

Consultarea prevederilor legale: Legea Model UNCITRAL din 
1997 și Ghidurile legislative și de punere în aplicare; 
Regulamentul European (UE) 848/2015 privind insolvența și a 
Directivei (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare 
preventivă, remiterea de datorie și decăderile  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Parcurgerea bibliografiei recomandate și pregătirea 
spețelor 



  

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C.1.   Capacitatea de a corela aplicarea normelor conflictuale cu cele uniforme din materia 
insolvenței  
C.3.  Abilitatea de a identifica sisteme de gestionare eficientă a insolvenței grupurilor de societăți   
C4. Capacitatea de a determina coordonarea eficientă a  procedurilor transnaționale insolvență  
C5. Asimilarea strategiilor  uniforme de prevenire a insolvenței întreprinderilor cu dificultăți financiare 

C.6.  Identificarea  soluțiilor comune de redresare a debitorilor  aflați în stadiul de post-insolvență      
C7. Însușirea mecanismelor de cooperare a autorităților naționale din procedurile de insolvență  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT.1. Identificarea corelațiilor dintre reglementările din materia insolvenței si alte norme din  
domeniul dreptului internațional privat  

CT.2.  Dezvoltarea tehnicilor de   soluționarea unor probleme conflictuale specifice insolvenței 
transfrontaliere 
CT.3.  Perfecționarea abilităților de argumentare şi valorificare eficientă a surselor de informare 

CT.4. Aprofundarea  cazuisticii de referință din practica judiciară propuse spre analiză. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Însușirea conceptelor proprii materiei insolvenţei transfrontaliereși asimilarea tehnicilor de 

eficientizare a desășurării procedurii insolvenței la nivel internațional, european și național și  
      Estimarea impactului normelor de insolvență asupra pieței unice europene 

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice noțiunile specifice domeniului insolvenței transfrontaliere 
 Descrie modul de funcționare a procedurilor  de  insolvenţă transfrontaliere 
 Stabilească corelațiile necesare între diferite regimuri de insolvență naționale 
 Utilizeze cunoștințele dobândite pentru soluționarea unor probleme din practica judiciară 

 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Conceptul de insolvență 
transfrontalieră 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

  2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

2. 
Reglementările aplicabile în 
materia insolvenței 
transfronaliere 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

3. 

Stabilirea competenței pentru 
deschiderea procedurii 
principale de insolvență în plan 
internațional  

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

4. 

Determinarea competenței 
pentru deschiderea procedurilor 
secundare de insolvență în plan 
internațional 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 



  

 
 

elearning si online 

5. 
Indicarea legii aplicabile în 
procedura falimentului 
internaţional 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

6. 
Identificarea excepțiilor de la 
aplicarea legii statului de 
deschidere a procedurii 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare directa 
realizata prin participare 
fizica sau prin intermediul 
platformelor elearning si 
online 

7. 
Evidențierea condiţiilor 
deschiderii procedurii de 
faliment 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

8. Stabilirea efectelor deschiderii 
procedurii de faliment 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

9. Recunoaşterea procedurilor 
străine de insolvență 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

10. 
Executarea deciziilor privind 
procedurile străine de 
insolvență  

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

11. Coordonarea  procedurilor 
paralele de insolvență 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

12. 
Cooperarea în cadrul 
procedurilor internaționale de 
insolvență 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

13. Regimul insolvenței grupului de 
societăți în plan transfronatalier 

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

14. 

Strategii  uniforme de 
promovare a cadrelor prevenire  
de remitere de datorii și  
decăderile  

Prelegere interactivă. 
Prezentarea comparativă a 
reglementărilor internaționale  cu 
cele europene 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 
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insolvenzrecht.de/Speech_Samuel_BUFFORD.pdf. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Delimitarea sistemului unității 
de sistemul pluralității în 
materia procedurii falimentului 
internațional 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

  2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

2. 

Corelarea reglementărilor 
aplicabile în  insolvență  
transfrontalieră: Legea Model 
UNCITRAL din 1997 și 
Ghidurile legislative și de 
punere în aplicare; 
Regulamentul European (UE) 
848/2015 privind insolvența și 
Directiva  (UE) 2019/1023 
privind cadrele de restructurare 
preventivă, remiterea de datorie 
și decăderile, precum și 
măsurile de sporire a eficienței 
procedurilor de restructurare, 
de insolvență și de remitere de 
datorie 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

3. 

Identificarea prezumțiilor de 
deterniare a instanței 
competente să deschidă 
procedura principală de 
insolvență prin: clarificarea 
conceptului de centru 
intereselor principale - COMI 
drept punct de legătură  
 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

4. 

Stabilirea criteriilor de 
deterniare a instanțelor 
competente să deschidă 
proceduri secundare de 
insolvență și evidenţierea 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 



  

 
 

necesităţii restrângerii cazurilor 
de deschidere a procedurilor 
secundare de insolvenţă 

recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

5. 

Determinarea domeniului de 
aplicare a  lex fori concursus –
legea statului de deschidere a 
procedurii insolvenței;  
 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

6. 

Analiza modului de 
soluționare a excepțiilor de la 
aplicarea  lex fori concursus prin 
admisibilitatea aplicării unei alte 
legi; 
 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

 
 
2 ore prin comunicare directa 
realizata prin participare 
fizica sau prin intermediul  
platformelor elearning si 
online 

7. 

Comaprarea condiţiilor 
deschiderii procedurii de 
faliment instituite de legislațiile 
naționale de insolvență 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

8. 

Determinarea întinderii 
efectelor deschiderii procedurii 
de faliment și a modului de 
operare 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

9. 

Stabilirea distincțiilor între 
modul de recunoaștere a 
procedurii principale- universală 
și recunoașterea procedurilor 
secundare de insolvență- 
limitată la nivelul statului de 
deschidere 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

10 

Identificarea pârghiilor de 
executare a deciziilor străine de 
insolvență în  condițiile  
recunoașterii de plin drept a 
procedurii principale de 
insolvență și estimarea 
impactului extinderii domeniului 
de aplicare al procedurilor 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 



  

 
 

secundare prin includerea 
procedurilor de reorganizare   

referatelor realizate 

11. 

Evidențierea strategiilor de 
coordonare a procedurilor 
paralele de insolvență prin: 
evidențierea relației dintre 
procedura principală și 
procedurile secundare; 
delimitarea procedurilor 
secundare independente de 
procedurile auxiliare sintetice  

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

12. 

Analiza mecanismelor de 
cooperare între autoritățile din 
procedura insolvenței 
transfrontaliere prin  
evidențierea mecanismelor de 
publicare în registre electronice 
a deciziilor de insolvență;  
identificarea modalităților de 
informare operativă a 
creditorilor și cercetarea 
mijloacelor eficiente de 
înregistrare a cererilor de 
admitere a creanțelor; 

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

13. 

Compararea soluțiilor 
legislative de gestionare a 
insolvenței grupurilor de 
societăți în plan transfrontalier  

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 

14.  

Identificarea soluțiilor comune 
de prevenire a insolvenței 
întreprinderilor cu dificultăți 
financiare 
de redresare a debitorilor  aflați 
în stadiul de post-insolvență      

Interpelarea, dialogul, 
dezbaterea, verificarea înțelegerii 
problematicii expuse și 
aprofundarea cunoștințelor prin 
studierea  bibliografiei 
recomandate; analiza unor soluţii 
din practica judiciară; 
prezentarea și comentarea  
referatelor realizate 

2 ore prin comunicare 
directa realizata prin 
participare fizica sau prin 
intermediul platformelor 
elearning si online 
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei Procedura insolvenţei în plan transfrontalier este elaborat astfel încât  să 
corespundă standardelor impuse de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România privind 
admiterea în profesie și a altor ramuri profesionale cu incidență în domeniu.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

- utilizarea adecvată a 
cunoștințelor asimilate; 
- stabilirea corelațiilor între 
conceptele Procedrii 
insolvenței și ale altor ramuri 
de drept   

Elaborarea unui proiect de cercetare  
cu respectarea cerintelor de 
redactare, citare si susținerea orala 
a unei prezentări aplicative cu  
suprijinul unui suport PPT compatibil 
a fi incarcat pe platforma elearning 

80 % 

10.5 Seminar/ 
Laborator 

- capacitatea de analiză a 
studiilor de caz prin prisma 
reglementărilor specifice; 
- abilitatea de  a valorifica 
studiile doctrinare în 
argumentarea unor soluții 
practice.   

Solutionarea problemelor din fisele 
de seminar  ce vor fi dezbatute 
direct in cadrul activitatii desfasurate 
fata in fata in format fizic sau online   

20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
- Însușirea noţiunilor fundamentale din domeniu; 
- Aplicarea adecvată a noțiunilor asimilate în soluționarea unor spețe; 
 -  Întocmirea unui proiect cu respectarea regulilor de redactare și cercetare științifică   


