FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu

IV

2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
I - Licenţă
Drept

PROCEDURA INSOLVENŢEI
Lect. univ. dr. Luiza - Cristina Gavrilescu
Lect. univ. dr. Luiza - Cristina Gavrilescu
2.7 Regimul
II 2.6 Tip de evaluare
EVP
discipinei*

OP

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5
curs
3.6 seminar/laborator
48
24
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

2
24
ore
12
14
22
2
2

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

52
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Drept procesual civil; Drept comercial
Cunoaşterea adecvată a instituţiilor dreptului privat

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Lectura textelor indicate din Codului Insolvenței și a altor acte
normative din domeniu

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Parcurgerea bibliografiei recomandate

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Capacitatea de a opera cu noțiunile proprii procedurii insolvenţei
C2. Capacitatea de analiză și interpretare a normelor care guvernează procedura insolvenței
C3. Abilitatea de a identifica oportunitatea aplicării unor proceduri preventive de insolvență
C4. Capacitatea de a determina distincțiile dintre diferite regimuri de insolvență
C5. Aptitudinea de a aplica prevederile legale în materie în vederea soluţionării unor situații din
practică judiciară

CT1. Identificarea corelațiilor dintre reglementările din materia insolvenței si alte norme din domeniul
dreptului privat
CT2. Dezvoltarea tehnicilor de lucru individual, precum şi în echipă, prin participarea la dezbateri și
realizarea unor proiecte
CT3. Perfecționarea abilităților de argumentare şi valorificare eficientă a surselor de informare

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Însușirea conceptelor proprii materiei insolvenţei și înțelegerea modului de funcționare a
procedurii insolvenței

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

8. Conţinut
8.1
1.
2.
3.

4.

5.

Curs
Conceptul de insolvență și
evoluția instituției
Scopul, obiectul și principiile
aplicabile procedurii
insolvenței
Procedurile de prevenire a
insolvenţei
Organele care aplică
procedura și participanţii la
procedura insolvenţei
Condițiile deschiderii
procedurii insolvenţei

Metode de predare
Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare
Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare
Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore prin comunicare
directa
2 ore prin comunicare
directa
2 ore prin comunicare
directa

Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare

2 ore prin comunicare
directa

Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare

2 ore prin comunicare
directa

6.

Soluționarea cererilor
introductive

7.

Efectele deschiderii
procedurii insolvenţei

8.

Întocmirea și definitivarea
tabelului de creanțe

9.
10.

11.

12.

Situația unor acte juridice ale
debitorului
Reorganizarea judiciară
Falimentul și Lichidarea
activelor
Închiderea procedurii
insolvenței și Răspunderea
pentru intrarea în insolvență

Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare
Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare
Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare
Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare
Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare

2 ore prin comunicare
directa
2 ore prin comunicare
directa
2 ore prin comunicare
directa
2 ore prin comunicare
directa
2 ore prin comunicare
directa

Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare

2 ore prin comunicare
directa

Prelegere interactivă. Prezentarea
comparativă a reglementărilor actuale cu
cele anterioare

2 ore prin comunicare
directa

Bibliografie
Referinţe principale:
- Nasz Czaba Bela, Dreptul insolvenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017;
- Rizoiu Radu, Codul insolvenței adnotat, Editura Rosetti, București, 2020
- Savu Codruț Nicolae, Procedura insolvenței. Concept. Organe si participanţi.Deschidere. Efecte
principale, Ed.C.H. Beck, Bucureşti, 2017,Editura C.H. Beck, București, 2017;
- Colectiv, “Codul insolventei adnotat”, realizat sub egida Ministerului Justiției, în cadrul programului
finanțat de BIRD Întărirea mecanismului insolvenței în România”, disponibil la http://www.just.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Cod-adnotat-FINAL.docx.
Referinţe suplimentare:
- Adam, A. R., Procedura insolvenței -Principii.Subiecţi.Organe.Derularea procedurii, Ed. C. H. Beck,
Bucuresti, 2016
- Avram Aurică, Procedura insolvenţei. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Avram Aurică, Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
- Avram Aurică, Procedura insolvenţei. Efectele deschiderii procedurii. Primele măsuri, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2010;
- Birchall Ana, Procedura insolvenţei. Reorganizare judiciară şi procedura falimentului, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Bufan Radu – coord. științific, Deli- Diaconescu Andreea, Moțiu Florin - edit. coordon., Bercea
Lucian, Paşca Viorel, Clipa Cristian, Nemeş Vasile, Nasz Csaba Bela, Moţiu Florin, Moţiu Daniela, Milu
Otilia Doina, Dumitru Ştefan, Milos Simona Maria, Stănescu Arin Octav, Buta Anca, Comşa Marcela, DeliDiaconescu Andreea, Beteşan Daniela, Folea Florentina, Micu Petruţa, Mihai Nicoleta, Motu Flavius Iancu,
Munteanu Speranţa Aurora, Popa Alina, Sanda Carmen, Sărăcuţ Mihaela, Sarcane Ana Irina, Târnoveanu
Stan - autori sub egida INPPI, Tratat practic de insolvenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014;
- Cărpenaru Stanciu D., Hotca Mihai Adrian, Nemeş Vasile, Codul insolvenţei comentat, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
Cărpenaru Stanciu D., Tratat de drept comercial român, Ediţia a- IV- a actualizată, Procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- Deteșan Daniela, Insolvența persoanei fizice, Tratamentul juridic al supraîndatorării consumatorului,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
- Gavrilescu Luiza Cristina, Falimentul în relațiile comerciale internaționale, Ed. Hamangiu, București,

2013;
- Nasz Czaba Bela, Declanşarea procedurii insolvenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014;
- Nasz Czaba Bela, Procedura insolvenţei persoanelor fizice, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2016
- Nász Czaba Bela, Dreptul insolvenței, Editura Universul Juridic, București, 2018;
Nasz Czaba Bela, Procedurile de prevenire a insolvenţei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
Obancia Cozmin Antoniu, Procedura insolvenţei. Efectele juridice asupra contractelor debitorului,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014;
- Stănescu Andreea Teodora, Proceduri de insolvență, Note de curs, Hamangiu, 2017.
- Turcu Ion, Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole, Ediția a V-a, Editura
C.H.Beck Bucureşti, 2015;
- Ţăndăreanu Nicoleta, Codul insolvenţei adnotat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
-

Seminar / Laborator

1.

Delimitarea noțiunii de
insolvență de noțiunea de
insolvabilitate.Scurt istoric
privind instituția insolvenței

2.

Scopul și obiectul procedurii
insolvenței.
Principiile
care guvernează procedura
insolvenței

3.

4.

5.

6.

Cadru general al
procedurilor de prevenire a
insolvenței..Mandatul ad-hoc
. Concordatul preventive.

Organele care aplică
procedura insolvenţei. Alți
participanţi la procedura
insolvenţei.

Metode de predare
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
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
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
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

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore prin comunicare
directa

2 ore prin comunicare
directa

2 ore prin comunicare
directa

2 ore prin comunicare
directa

Condițiile deschiderii
procedurii insolvenţei privind
persoana debitorului. Condiții
privind starea de insolvență a
debitorului. Condiții privind
cererea de deschidere a
procedurii

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

Soluționarea cererii
introductive a debitorului.
Soluționarea cererii
creditorului. Conexarea
cererilor.

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

2 ore prin comunicare
directa

prezentarea și comentarea referatelor
realizate

7.

8.

9.

10.

11.

Aspecte generale privind
efectele deschiderii
procedurii insolvenţei. Măsuri
subsecvente. Suspendarea
acțiunilor și executărilor
individuale, a termenelor de
prescripție, a curgerii
accesoriilor creanțelor; a
tranzacționării
acțiunilor.Menținerea
contractelor financiare
calificate şi a acordurilor de
compensare bilaterală și a
dreptului de a invoca
compensația. Interdicția
efectuării de de acte,
operaţiuni şi plăţi noi.
Opozabilitatea drepturilor,
actelor şi faptelor juridice
anterioare.Ridicarea
dreptului de administrare al
debitorului
Întocmirea tabelului de
creanțe. Contestațiile la tabel

Anularea actelor
frauduloase.Regimul
contractelor în derulare

Etapele procedurii generale.
Planul de reorganizare.
Perioada de reorganizare

Cazurile de deschidere a
procedurii falimentului.
Efectele deschiderii
procedurii. Primele măsuri.
Măsuri premergătoare
lichidării. Efectuarea
lichidării. Distribuirea sumelor
realizate

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

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
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
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
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

2 ore prin comunicare
directa

2 ore prin comunicare
directa

2 ore prin comunicare
directa

2 ore prin comunicare
directa

12.

Cazurile de închidere a
procedurii insolvenței.
Efectele închiderii procedurii
Persoanele care pot fi trase
la răspundere pentru
acoperirea pasivului.
Condițiile răspunderii pentru
intrarea debitorului în
insolvență. Categorii de
persoane ce pot fi subiect
activ în acțiunea în
răspundere. Prescripția
dreptului la acțiune.
Sancțiunea aplicabilă
persoanelor responsabile

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
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- Susanu Claudia Antoanela, Procedura insolventei. Partea generală, Practica judiciară, Editura
Universul Juridic, București, 2019
Terzea Viorel, Procedura Insolvenței. Practica judiciară adnotată, Editura Hamangiu,
București,2017 ;
- .Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din Romania, Procedura insolvenţei.vol I, Culegere
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vol II, Culegere de practică judiciară 2006-2009,Editura C.H.Beck Bucureşti, 2011;
- .Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din Romania Procedura insolvenţei. Închiderea
procedurii. Reorganizarea şi falimentul, vol III, Culegere de practică judiciară 2006-2009 ; Editura
C.H.Beck Bucureşti, 2011.
Revista Phoenix a INPPI , https://www.unpir.ro/revista-phoenix
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei Procedura insolvenţei 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

- utilizarea adecvată a
Elaborarea unui proiect de
cunoștințelor asimilate;
cercetare redactat în
- stabilirea corelațiilor între
format word si susținerea
10.4 Curs
conceptele procedrii
unei prezentări aplicative
insolvenței și ale altor ramuri cu sprijinul unui suport
PPT
de drept
- capacitatea de analiză a
Susținerea testelor
studiilor de caz prin prisma
semestriale – 1 din materia
reglementărilor specifice;
parcursă, respectiv 1 din
10.5 Seminar/ Laborator
- abilitatea de a valorifica
tema de cercetare aleasă
studiile doctrinare în
Participarea activă la
argumentarea unor soluții
dezbateri în cadrul orelor
practice.
10.6 Standard minim de performanţă
- Însușirea noţiunilor fundamentale din domeniu;
- Aplicarea adecvată a noțiunilor asimilate în soluționarea unor spețe;
Întocmirea unui referat cu respectarea regulilor de redactare și cercetare științifică
Data completării
22.09.2021

Titular de curs
Lect. univ. dr. L.-C. Gavrilescu

Data avizării în departament
24.09.2021

10.3 Pondere în
nota finală (%)

50 %

30 %

20 %

Titular de seminar
Lect. univ. dr. L.-C. Gavrilescu

Director de departament
Conf. univ. dr. S.V. Panainte

