
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 1 3.3  seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5      curs 14 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 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 3 

Examinări 4 

Alte activităţi ................................... - 
 

3.7 Total ore studiu individual 83  

3.8 Total ore pe semestru 125  

3.9 Număr de credite 5  

 

 

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 Drept 

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 
Recomandat - discipline anterior absolvite: Procedura 
Insolvenței (studii de Licenţă) 

4.2 De competenţe 
Recomandat: Absolvenți ai ciclului de licență al unei facultăți 
agreate 

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 
temelor și prezentărilor  

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
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e
te
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ţe

 p
ro
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s

io
n

a
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
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
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e

rs
a
le

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

CT.2.  Dezvoltarea tehnicilor de soluționare a 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
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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
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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 
bibliografi
ce) 

1. Conceptul de insolvență transfrontalieră 
Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-pp1-
21)        



 
 

 
 

2. 
Reglementările aplicabile în materia insolvenței 
transfronaliere 

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 21-60) 

3. 
Stabilirea competenței pentru deschiderea 
procedurii principale de insolvență în plan 
internațional  

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-pp.60-
80)        

4. 
Determinarea competenței pentru deschiderea 
procedurilor secundare de insolvență în plan 
internațional 

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-pp.80-
100)        

5. 
Indicarea legii aplicabile în procedura falimentului 
internaţional 

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp100-110)        

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

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-pp110-
117)        

7. 
Evidențierea condiţiilor deschiderii procedurii de 
faliment 

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp168-296)        

8. 
Stabilirea efectelor deschiderii procedurii de 
faliment 

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp.295-
408)        

9. Recunoaşterea procedurilor străine de insolvență 
Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp.408-
439)        

10. 
Executarea deciziilor privind procedurile străine 
de insolvență  

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp.439-
450)        

11. Coordonarea  procedurilor paralele de insolvență 
Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp.450-
494)        

12. 
Cooperarea în cadrul procedurilor internaționale 
de insolvență 

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp.494-
512)        

13. 
Regimul insolvenței grupului de societăți în plan 
transfronatalier 

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp.512---
532)        

14. 
Strategii  uniforme de promovare a cadrelor 
prevenire  de remitere de datorii și  decăderile  

Prelegere interactivă. Prezentarea 
comparativă a reglementărilor 
internaționale  cu cele europene 

1( 1-
pp117-168)        

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale:  
 

1. Gavrilescu Luiza-Cristina, Falimentul în relațiile comerciale internaționale, Editura Hamangiu, București, 
2013 
2.  Ungureanu, D., Falimentul internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004. 
 
  Legislație:  
 
- Directiva 1023/20-iun-2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, 
precum şi măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de remitere de datorie 
şi de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea şi insolvenţa) 
- EuRoQuod (Rețeaua națională de judecători‑coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene), Dosarul de 
insolvență transfrontalieră, ghid on-line pentru gestionarea aspectelor internaționale în dosarele de insolvență 
transfrontalieră, elaborat în cadrul Proiectului „Exerciții practice în implementarea instrumentelor de cooperare 



 
 

 
 

în materie civilă și comercială” (JUST/2013/JCUV/AG/4634), proiect co‑finanțat de către Comisia Europeană, 
Programul în domeniul Justiției Civile, http://www.euroquod.ro/dokuwiki/doku.php?id=insolventa. 
-- Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile 
de insolvență (Reformare), publicat în JO L 141 din 19 din 5 iunie 2015, 

http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/PDF. 
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență în M. Of. nr. 466 din 25 iunie 
2014. 

-The UNCITRAL Model Law on Cross‑Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation, United 

Nations, January 2014 - https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997--

Model‑Law‑Insol‑2013‑Guide‑Enactment‑e.pdf. 

-UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (parts one and two, 25 June 2004; part three, 1 July 2010; 
part four, 18 July 2013), http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html; pentru 

The UNCITRAL Practice Guide on Cooperation, Communication and Coordination in Cross‑Border Insolvency 

Proceedings, a se vedea http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/Practice_Guide_english.pdf. 

- UNCITRAL Model Law on Cross‑Border Insolvency: The Judicial Perspective, UNITED NATIONS New York, 

2012, pp. 6‑8; 

https://documents‑dds‑ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/561/16/PDF/V1056116.pdf?OpenElement. 

- UNCITRAL Working Group V, Insolvency Law, Judicial materials on the UNCITRAL Model Law on 

Cross‑Border Insolvency, A/CN.9/WG.V/WP.97, 39th session, Vienna, 6‑10 December 2010, p. 10, 

https://documents‑dds‑ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/561/16/PDF/V1056116.pdf?OpenElement 

- UNCITRAL Working Group V (Insolvency Law), Facilitating the cross‑border insolvency of multinational 

enterprise groups: draft legislative provisions, 2 March 2017, 

https://documents‑dds‑ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V17/013/64/PDF/V1701364.pdf?OpenElement. 

-World Bank, Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems, 
http://www.worldbank.org/ifa/ipg_eng.pdf. 
 -Banca Mondială, Raport privind respectarea standardelor și codurilor de insolvență și a regimurilor 
creditor/debitor România (ROSC), aprilie 2014; . Irit Mevorach, Leif M. Clark, Vijay S. Tat; 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/rosc/ICR%20‑%20ROSC_English_v

ersion.pdf. 
-The American Law Institute and UNIDROIT,ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure, 2006, 

http://www.unidroit.org/instruments/transnational‑civil‑procedure. 

-European Commission, Enterprise and Industry, A Second Chance for entrepreneurs, Prevention of 
Bankruptcy, Simplification  of Bankruptcy Procedures and Support for a Fresh Start, Final Report of the Expert 
Group, 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/second_chance_final_report_en.pdf 
-COM (2012) 795 final,  Entrepreneurship 2020, Action Plan, Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe, 
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2012:0795:fin:en:pdf. 
 (2014) 1500 final, Commission Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency, 
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_ro.pdf. 
- COM (2012) 742 final, A new European Approach to Business Failure and Insolvency, 
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_en.pdf. 
- SWD (2014) 61 final. Impact Assessment accompanying the document Commission Recommendation on a 
New Approach to Business Failure and Insolvency. http://ec.europa.eu/justice/civil/files/swd_2014_61_en.pdf.  
- OECD, Economic Surveys, „Economic Review for the European Union”, 2014, 
http://www.oecd.org/eco/surveys/EU-Overview-2014.pdf. 
 
Referinţe suplimentare: 

1.  M. Comșa, Rezolvarea situațiilor de insolvență cu elemente de extraneitate în România. Raporturile 
cu celelalte state membre ale Uniunii Europene – Regulamentul CE nr. 1346/2000, 
http://unpirbv.ro/documente_seminarii/2_1.doc. 

2. Nicoleta Mirela Năstasie, Cooperare internaţională în materia insolvenţei. O perspectivă judiciară, 
https://www.universuljuridic.ro/cooperare-internationala-in-materia-insolventei-o-perspectiva-

judiciara-i/2/EuRoQuod (Rețeaua națională de judecători‑coordonatori în materia dreptului Uniunii 
Europene), Dosarul de insolvență transfrontalieră, ghid on-line pentru gestionarea aspectelor 
internaționale în dosarele de insolvență transfrontalieră, elaborat în cadrul Proiectului „Exerciții 

http://www.euroquod.ro/dokuwiki/doku.php?id=insolventa
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/second_chance_final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/second_chance_final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_ro.pdf


 
 

 
 

practice în implementarea instrumentelor de cooperare în materie civilă și comercială” 

(JUST/2013/JCUV/AG/4634), proiect co‑finanțat de către Comisia Europeană, Programul în 
domeniul Justiției Civile, http://www.euroquod.ro/dokuwiki/doku.php?id=insolventa. 

3. Comșa Marcela, Regulamentul privind procedurile de insolvență, Jurisprudența C.J.U.E., Editura 
Universul Juridic, București, 2017; 

4.  Bob Wessels, Jan Adriaanse, P. Omar, Jean‑Pierre van der Rest, Bernard Santen, Principle 13 (GP 
20), EU Cross‑Border Insolvency Court‑to‑Court Cooperation Principles Final Public Draft (versiune 
extinsă); iunie 2014, 

http://www.tri‑leiden.eu/uploads/files/Final_Public_Draft_‑_EU_JudgeCo_Principles.pdf, pp. 56 și 57. 
5. European Commission, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase 
the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 
2012/30/EU, 22 noiembrie 2016, COM/2016/0723 final – 2016/0359 (COD), 

http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0723. 
6. K. Stones, The challenges of harmonising insolvencies and restructurings, „Lexis PSL”, 2014, 

http://blogs.lexisnexis.co.uk/randi/the-challenges-of-harmonising-insolvencies-and-restructurings/. 
7. J. L. Westbrook, Ch. B. Booth, C. G. Paulus, L. Rajak, A Global View of Business Insolvency 

Systems, 2010, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/ pp. 69-73.  
8. S. Bariatti, R. van Galen,  Study on a new approach to business failure and insolvency, Comparative 

legal analysis of the Member States’ relevant provisions and practices, TENDER NO. 
JUST/2012/JCIV/CT/0194/A4, submitted by INSOL EUROPE, 2014, 
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insol_europe_report_2014_en.pdf. 

9. M. Succurro, Bankruptcy systems and economic performance across countries: some empirical 
evidence, „European Journal of Law & Economic”, vol. 33, nr. 1/ 2012, p. 101-126. 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 
(ore şi 
referinţe 
bibliografic
e) 

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 (I.pp.178-
195  

 
II.13) 

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 (II.14, 
II.20) 

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(101-207 
II.9) 

http://www.euroquod.ro/dokuwiki/doku.php?id=insolventa
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insol_europe_report_2014_en.pdf


 
 

 
 

4. 

Stabilirea criteriilor de deterniare a instanțelor 
competente să deschidă proceduri secundare de 
insolvență și evidenţierea necesităţii restrângerii 
cazurilor de deschidere a procedurilor secundare 
de insolvenţă 

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-(II.7) 

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(II.12) 

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 (II.4, II.19) 

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(II.17) 

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(II.1) 

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(I.pp.207-
212;II.15) 

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 secundare prin includerea 
procedurilor de reorganizare   

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(II.8,II.20) 



 
 

 
 

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(I.pp.212-
215;II.10) 

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(I.pp.215-
217;II.5) 

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(I.pp.253-
282;II.16) 
 

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(II.2; II.3) 

 
Bibliografie 

 
Referinţe principale: 
 
I. Monografii 
1.L. Sorescu, Insolvența bancară în dreptul comerțului internațional, Ed. Universul Juridic, București, 2010 
 
Referinţe suplimentare: 
 
II. Studii  

1. Gavrilescu Luiza-Cristina, Restricționarea regimului de valorificare a  creanțelor curente în procedura 
insolvenței prin efectul Legii nr. 113/2020 în Revista de Insolvență Phoenix nr.5/ 2020 ( numărul 73), 
ISSN:1583-2368 indexată în B.D.I. CEEOL, HeinOnline, pp 

2. Gavrilescu Luiza-Cristina, Configurarea cadrelor de remitere de datorie și decăderi în lumina 
prevederilor Directivei privind cadrele de restructurare, în Revista de Insolvență Phoenix nr.1/ 2020 ( 
numărul 71), ISSN:1583-2368 indexată în B.D.I. CEEOL, HeinOnline, pp 22-33 

3. Gavrilescu Luiza-Cristina, O analiză a conformității legii române a insolvenței personale cu 
recomandările Comisiei europene sub aspectul reglementării eliberării de datorii a debitorului, în  
Revista Română  de Drept al Afacerilor nr. 7/2015;  

4. Gavrilescu Luiza-Cristina, Strategii de armonizare a legislațiilor statelor europene în materie de 
insolvență,  în Revista Română  de Drept al Afacerilor nr. 1/2015; 

5.  Gavrilescu Luiza-Cristina,  O Nouă Abordare a Eșecului în Afaceri și a Insolvenței conform 



 
 

 
 

Recomandării Comisiei Europene în volumul Conferinței internaționale „Law between modernization 
and tradition. Implications for the legal, political, administrative and public order organization”, 
București,  2015; 

6. Gavrilescu Luiza-Cristina,  Modernizarea sistemelor legislative europene în materia insolvenței, în  
Revista Română  de Drept al Afacerilor nr. 11 /2014; 

7.  Gavrilescu Luiza-Cristina,  Gestionarea conflictelor de competenţă în  procedura falimentului 
internaţional, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 12/2013;  

8. Gavrilescu Luiza-Cristina,  The enforcement of foreign decisions on international bankruptcy, în  
revista AGORA International Journal of  Juridical Sciences nr. 1/2013; 

9. Gavrilescu Luiza-Cristina, The Importance of Extending the Scope of the EC Regulation no. 1346/2000 
for the Efficiency of the Insolvency Proceedings, în volumul Conferinței internaționale „Uniformization 
of the law – legal effects and social, political, administrative implications”, Iași, 2014; 

10. Gavrilescu Luiza-Cristina,  Impactul estimat al modernizării legislației insolvenței asupra mediului 
socio-economic și consecințele asupra sistemului administrativ, workshop susținut în cadrul proiectului  
„ Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile 
socio-politice aspra sistemului administrativ”, 2015;  

11. Gavrilescu Luiza-Cristina,  Modele de bune practici în domeniul insolvenţei şi implementarea acestora 
în sistemul administraţiei publice, workshop susținut în cadrul proiectului „ Modernizarea legislaţiei 
naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice aspra 
sistemului administrativ”, 2014; 

12.  Gavrilescu Luiza-Cristina,  Considerations on the Need to Develop a Common Law on International 
Bankruptcy, în Studies of Business Law - Recent Developments and Perspectives, Editura Peter Lang 
International Academic Publishers , 2013; 

13. Gavrilescu Luiza-Cristina, Sisteme  de  determinare a competenţei privind deschiderea procedurilor  
de faliment internaţional,  în Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Tomul LVIII, Ştiinţe juridice, 2012, 
nr. I;  

14. Gavrilescu Luiza-Cristina , Tehnici normative de omogenizare a reglementărilor falimentului 
internaţional, în Analele Universităţii  „Al. I. Cuza”, Iaşi, Tomul LVI, Științe Juridice, 2010, Nr. II;  

15. Gavrilescu Luiza-Cristina, Proceduri teritoriale de insolvenţă, în Analele Universităţii  „Al. I. Cuza”, Iaşi, 
Tomul LVI, Științe Juridice, 2010, Nr. I;  

16. Gavrilescu Luiza-Cristina, Strategii globale  în reglementarea insolvenţei transfrontaliere a instituţiilor 
de credit, în   Analele  Universităţii  „Al. I. Cuza”,    Iaşi, Tomul LIV, Științe Juridice, 2008;   

17. Gavrilescu Luiza-Cristina,  Condiţiile deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului în 
actuala reglementare, în  Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iași, Tomul LI, Științe Juridice, 2005.   

18. Aspru, L.O., Insolvenţa transfrontalieră în statele Uniunii Europene, în Pandectele Române, supliment, 
2006 

19. L. Iancu, Projects of harmonisation of the laws on insolvency, „Analele Universității Timișoara”, 2011, 
pp. 560-565 http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012_2/AnaleFSE_2012_2_091.pdf. 

20. Piperea,Gh., Insolvenţa transfrontalieră, în Revista Română de Dreptul Afacerilor,  nr. 5/2006 
21. Ungureanu, D., Lupaşcu, D., Recunoaşterea şi punerea în executare a procedurii de insolvenţă.10 ani 

de aplicare a Regulamentului (CE)nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă, în Pandectele 
Române, nr. 2/2012  

22. F. Deane, R. Mason, The UNCITRAL Model Law on Cross‑border Insolvency and the Rule of Law, 

International Insolvency review, Volume 25, Issue 2, Summer 2016, p. 146, 
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/iir.1252/full 

http://uncitralrcap.org/wp‑content/uploads/2015/12/Rule‑of‑Law‑and‑WGV‑Insolvency.pdf. 

23. St. Bariatti, I. Viarengo, F.C. Villata, F. Vecchi, The Implementation of the New Insolvency Regulation, 
Recommendations and Guidelines, JUST/2013/JCIV/AG/4679, MPI Luxembourg, the Universities of 

Milan and Vienna, 2016,http://insreg.mpi.lu/Guidelines.pdf, pp. 1‑13. 

24. St. Bariatti, I. Viarengo, F.C. Villata, F. Vecchi, The Implementation of the New Insolvency Regulation, 
Recommendations and Guidelines, JUST/2013/JCIV/AG/4679, MPI Luxembourg, the Universities of 

Milan and Vienna, 2016,http://insreg.mpi.lu/Guidelines.pdf, pp. 1‑13. 

25. K. K. Saldarriaga, O., Koltko, M. A. Gamez, Resolving insolvency. Measuring the strength of 
insolvency laws, Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency, 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015.  

26. S. L.  Bufford, Revision of the European Union Regulation on Insolvency Proceedings-



 
 

 
 

 

 

 
 
Data  
completării 

Titular de curs                                                      Titular de seminar 
Lect. univ. dr. Gavrilescu Luiza Cristin                 Lect. univ. dr. Gavrilescu Luiza Cristina 

Titular de 
seminar 

17.09.2022 
 
 

 Lect. univ. 
dr.Gavrilescu 
Luiza 
Cristina 

 
 
 

Data avizării în departament 
23.09.2022 

Director de departament 
Conf. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte 

  
 
 
 

 

 

Recommendations, „International Insolvency Law Review”, no. 3/2012, pp. 341-375. http://www.arge-
insolvenzrecht.de/Speech_Samuel_BUFFORD.pdf 

27. Fletcher, B. Wessels, Harmonization of Insolvency Law in Europe, Report 2012, Netherlands 
Association for Civil Law, Deventer: Kluwer, 2012, p. 135 (ISBN 978‑90‑13‑11144‑6). 

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.  
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insolvenței și ale altor ramuri 
de drept   
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- Susținerea unei lucrări  
de evaluare din tema de 
cercetare aleasă  
 

25 % 
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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 
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- Susținerea unui test 
parțial de verificare 
- Realizarea unei 
prezentări aplicative în 
format PPT 
- Întocmirea unei fișe de 
lucru cu exerciții   

15 % 
20 % 
 
 
15 % 
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 -     Întocmirea unui proiect de cercetare. 
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