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I. PRELIMINĂRI 
 
Cursul “Procedura insolvabilităţii” va asigura însuşirea de către viitorii magistraţi a 

cunoştinţelor practice şi abilităţilor necesare pentru activitatea efectivă pe care o vor desfăşura în 
cadrul instanţelor; 

Procesul de  insolvabilitate şi procedurile specifice acestui proces judiciar reprezintă, cu 
certitudine, una din cele mai dificile proceduri civile atît sub aspectul cunoaşterii, cît şi în ce 
priveşte aplicarea practică a acesteia. Procesul de insolvabilitate reprezintă acel fel de procedură 
civilă desfăşurată la cererea debitorului insolvabil sau creditorilor acestuia, în cazurile de 
supraîndatorare sau incapacitate de plată a debitorului cu scopul satisfacerii concomitente şi 
proporţionale a creanţelor creditorilor. În activitatea sa instanţele de judecată se conduc de 
prevederile-cadru cu caracter general, reglementate de Codul de procedură civilă şi de normele 
speciale prevăzute de legea insolvabilităţii. 

Prezentul curiculum este conceput să conţină informaţii cît mai actuale şi utile, necesare 
candidaţilor la funcţia de judecător, în scopul de a-i ajuta să însuşească cît mai eficient actualul 
suport normativ, de a înţelege raţiunile reglementărilor legale în cadrul înfăptuirii justiţiei, 
precum şi pentru a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică. 

Prezentul cirriculum reprezintă un document reglator ce determină competenţele 
profesionale necesare integrării şi bunei manifestări în cîmpul muncii. Din această persperctivă, 
studiul modului prezentat este orientat spre familiarizare cu modificările şi completările care s-au 
produs în legislaţia procesual civilă a Republicii Moldova, valorificarea întregului potenţial 
intelectual al audienţilor pentru a cultiva deprinderi de veritabil judecător sau procuror, 
prezentarea practicii judiciare, inclusiv a Curţiii Eropene pentru Drepturile Omului, pentru a 
consolida cunoştinţele asimilate, a cultiva spiritul de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.   
Ca metode de formare, vor fi utilizate pe parcursul anului 2013 – 2014, următoarele: dezbateri, 
discuţii, prezentări, lucrul în grupuri mici, jocuri de rol, tehnica asaltului de idei, vizionarea de 
filme, discuţiile moderate de auditori, discuţiile individuale cu auditorii etc. Pe lângă procesele 
simulate, studiul de dosare şi redactarea de acte, pentru accentuarea caracterului practic al 
formării, în planurile de seminar va fi prevăzută derularea de exerciţii practice sub coordonarea 
formatorului de grupă constând în mini-secvenţe simulate, în vederea dobândirii de abilităţi 
specifice profesiei.  

 
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe specifice profesiei: 

– să poată aplica corect şi uniform  legislaţia ce reglementează procesul de insolvabilitate şi 
procedurile specifice acestui proces judiciar,  codul de procedură civilă şi a altor acte 
subordonate legii care au tangenţă directă cu această procedură; 

– să poată determina  principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate, precum şi 
competenţele specifice de supraveghere a administratorului (lichidatorului) pe tot parcursul 
procedurii de insolvabilitate; 

– să poată să   determine  existenţa sau inexistenţa temeiurilor de intentare a procesului de 
insolvabilitate, de intentare a procesului falinebtului, de validare a creanţelor, confirmare 
sau refuzul confirmării procedurii planului, procedurii de respructurare, precum şi 
condiţiile şi temeiurile de intentare a procedurii accelerate de restructurare; 

– să proiecteze şi motiveze actelor judecătoreşti de dispoziţie specifice procesului de 
insolvabilitate prin prisma normelor de drept naţional şi internaţional; 

– să identifice solutii pentru rezolvarea situatiilor specifice aflate in competenta instanţelor 
judecăroreşti; 

– să aplice  şi interpreteze normele de drept relevante în contextul actelor internaţionale; 
– să aplice corect procedura de adoptare a hotărîrii şi pronunţarea ei; 
– să ia atitudini faţă de discrepanţele existente în practica naţională. 
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III.  PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

La sfîrşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 
-  descrie procesul de insolvabilitate cu toate procedurile specifice acestui proces judiciar; 
- determine temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate şi efectele nerespectării 

condiţiilor de intentare a procesului; 
- determine conţinutul cererei introductive;  
- caracterizeze noţiunile de bază ce fundamentează instituţia insolvabilităţii (noţiunea de 

insolvabilitate, procedură insolvabilităţii, faliment, insolvenţă, instanţă de insolvabilitate, 
supraîndatorare, incapacitate de plată, proces de insolvabilitate şi alte noţiuni şi definiţii 
reglementate de normele procesuale şi materiale); 

- evidenţieze principalele trăsături definitorii ale procedurii de insolvabilitate în raport cu 
alte proceduri judiciare; 

- explice temeiurile necesare pentru intentarea procedurii insolvabilităţii; 
- identifice circumstanţele necesare de a fi stabilite la primirea cererii introductive; 
- stabilească competenţa jurisdicţională la judecarea pricinilor cu privire la insolvabilitate; 
- determine subiecţii participanţi la raporturile procesuale ce ţin de desfăşurarea procesului 

de insolvabilitate; 
- descrie stadiile principale de desfăşurare a procesului de insolvabilitate; 
- determine opţiunile alternative ce pot fi aplicate în cadrul procesului de insolvabilitate în 

afară de lichidarea debitorului; 
- generalizeze practica judiciară în soluţionarea pricinilor cu privire la insolvabilitate pentru 

a determina deficienţele în aplicarea şi interpretarea legislaţiei procesuale; 
- efectueze studiul comparativ a legislaţiei cu privire la insolvabilitate a Republicii Moldova 

cu legislaţia insolvabilităţii a unor state europene şi să înainteze proiecte de perfecţionare a 
legislaţiei autohtone. 

 
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluare 

Procedura 
insolvabilității Valentin Barba II 28 10 18 colocviu 

diferențiat 
 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

Nr. 
d/o Teme  Ore curs Ore 

practice 

1 
Scopul şi domeniul de reglementare. Noţiuni principale. 
 Intentarea   procesului de insolvabilitate. Principii generale. 
Registrul cauzelor de insolvabilitate 

1 2 

2 Condiţiile de intentare a procesului de insolvabilitate 
şi acţiunile preliminare 1 2 

3 
Procesul de insolvabilitate Actele  judecătoreşti adoptate în 
cadrul procesului de insolvabilitate. Contestarea actelor 
judecătoreşti adoptate în cadrul procesului de insolvabilitate 

1 3 

4 Masa debitoare. Creanţele şi clasele creditorilor 1 1 

5 Organele creditorilor.  Adunarea creditorilor. Comitetul 
creditorilor.  Administratorul insolvabilităţii şi lichidatorul 1 2 

  6 Efectele intentării procesuluii de insolvabilitate 1 2 
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Asigurarea integrităţii masei debitoare adunarea de raportare 

7 
Falimentul. Procedura generală. Valorificarea şi lichidarea 
masei debitoare. Bunuri grevate cu garanţii . 
Procedura simplificată a falimentului.  Tranzacţia 

1 2 

8 Satisfacerea creanţelor creditorilor chirografari. Încetarea 
procesului de insolvabilitate. Distribuirea masei debitoare 1 2 

9 Procedura de restructurare 1 1 

10 

Unele particularităţi ale insolvabilităţii în agricultură, 
gospodăriei ţărăneşti (de fermier), societăţilor de asigurări, 
participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, 
asociaţiilor de economii şi împrumut. Răspunderea membrilor 
organelor de conducere ale debitorului 

1 1 

 În total 10 18 
 

VI . UNITĂŢI TEMATICE 
 

         Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice 

Sugestii pentru 
lucru individual 

Tema 1. Scopul şi domeniul de reglementare. Noţiuni principale.  Intentarea   procesului  de 
insolvabilitate. Principii  generale.Registrul cauzelor de insolvabilitate.  

Ore de curs 
• Evoluţia procedurii de insolvabilitate. 
• Procedura insolvabilităţii – institut a dreptului 

procesual civil. 
• Coraportul dintre procedura de insolvabilitate şi 

procedura de executare a hotărîrilor judecătoreşti. 
• Noţiunea şi natura juridică a insolvabilităţii. 
• Principiile aplicabile  
• Reglementarile legale specifice procedurii 

falimentului 
• semnificaţia noţiunilor principale 
• Participanţii la procesul de insolvabilitate 
• Citarea, notificarea şi înştiinţarea  participanţilor la 

process.   

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
Mijloacele tehnice 
de instruire- fise de 
lucru 

 
Lectura unor 
surse 
bibliografice 

Ore practice  
- Actele legislative ce reglementează procesul  de 
insolvabilitate 
• Evoluţia procedurii de insolvabilitate. 
• Procedura insolvabilităţii – institut a dreptului 

procesual civil. 
• Coraportul dintre procedura de insolvabilitate şi 

procedura de executare a hotărîrilor judecătoreşti. 
• Noţiunea şi natura juridică a insolvabilităţii. 
• Principiile aplicabile în cadrul procesului de 

insolvabilitate. 
• Noţiunile  de bază ce fundamentează instituţia 

insolvabilităţii. 
• Semnificaţia noţiunilor principale  

 
-Dezbateri 
 
-Problematizarea 
-Conversatia 
examinatoare 
-lucrul în grupuri 
mici, 
 

 
întocmirea de, 
referate, cu teme 
diferenţiate pe 
grupe 

 
 

Tema 2. Condiţiile de intentare a procesului de insolvabilitate şi acţiunile preliminare 
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Ore de curs 
-Temeiurile de intentare a procesului  
 de insolvabilitate 
- Competenţa instanţei de judecată 
- Cererea introductivă 
-Componenţa şi mărimea obligaţiilor 
-Conţinutul cererii introductive a  debitorului şi  a 
creditorului. 
- Admiterea cererii introductive spre  examinare.  
-Perioada de observaţie.  
- Dispunerea măsurilor de asigurare.  
  -Statutul şi competenţa administratorului  
provizoriu 
- Desfăşurarea procesului de insolvabilitate.  
-Valorificarea şi distribuirea masei debitoare.  
-Încetarea procesului de insolvabilitate 

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
Conversaţia 
euristica 

                
Studiul în 
biblioteci, 
lectura 
suplimentara  
si de 
completare,          
 

Ore practice  
-Temeiurile de intentare a procesului  
 de insolvabilitate 
- Competenţa instanţei de judecată 
- Cererea introductivă 
-Componenţa şi mărimea obligaţiilor 
-Conţinutul cererii introductive a  debitorului şi  a 
creditorului. 
- Admiterea cererii introductive spre  examinare.  
-Perioada de observaţie.  
- Dispunerea măsurilor de asigurare.  
  -Statutul şi competenţa administratorului  
provizoriu 
- Desfăşurarea procedurii de insolvabilitate.  
-Valorificarea şi distribuirea masei debitoare.  
-Încetarea procesului de insolvabilitate 
 

 
Metoda frisco  
Identificarea şi 
extragerea 
problemei 
Conversatia 
examinatoare 
Conversatia in 
actualitate 
Studiul de caz 
 

Brainstoming-
memo 

Tema 3. Procesul de insolvabilitate. Actele  judecătoreşti adoptate în cadrul procesului de 
insolvabilitate. Contestarea actelor judecătoreşti adoptate în cadrul procesului de insolvabilitate 

Ore de curs 
- Hotărîrea de intentare a procesului  de   

insolvabilitate.  
- Aplicarea procesului de insolvabilitate 
- Publicarea hotărîrilor şi a încheierilor 
- Temeiurile declarării insolvabilităţii. 
- Actele participanţilor efectuate la etapa imediată 

după admitere spre examinare a cererii 
introductive. 

- Actele instanţei de judecată efectuate la intentarea 
procesului de insolvabilitate. 

- Recursul împotriva hotărîrii de intentare  a 
procesului de insolvabilitate sau de  respingere a 
cererii introductive 

- Efectele respingerii cererii introductive  sau ale 
admiterii recursului. 

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
Mijloacele tehnice 
de instruire- 
retroproiectorul,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studierea 
practicii Curţii 
Europene 
releventa in 
domeniul  
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Ore practice 
• Temeiurile declarării insolvabilităţii. 
• Actele participanţilor efectuate la etapa imediată 

după admitere spre examinare a cererii introductive. 
• Actele instanţei de judecată efectuate la intentarea 

procesului de a insolvabilitate. 
• Aplicarea mijloacelor asiguratorii la momentul 

admiterii spre examinare a cererii introductive. 
• Efectele intentării procesului de insolvabilitate. 
• Temeiurile contestării actelor judecătoreşti adoptate 

în cadrul procesului de insolvabilitate 
• Recursul în cadrul procesului de  insolvabilitate. 
• Instanţa competentă de a soluţiona recursul şi 

împuternicirea acesteia. 

 
Conversatia 
examinatoare 
Problematizarea 
Sistematizarea 
ideilor si 
concluziilor asupra 
solutiei 
Eseul de cinci 
minute 
 
 
 

 
Întocmirea de 
proiecte, scheme, 
cu teme 
diferenţiate pe 
grupe 
 

Tema 4. Masa debitoare, componenţa.   Creanţele, modul de executare. Clasele  creditorilor 

Ore de curs 
- Componenţa masei debitoare 
- Bunurile care nu se includ în masa  debitoare 
- Destinaţia masei debitoare 
- Creditorii chirografari 
- Modul de executare a creanţelor 
- Creanţele neajunse la scadenţă, creanţe 

condiţionate şi creanţele privind prestaţiile 
 periodice 

- Răspunderea debitorilor solidari 
- Separarea şi partajarea patrimoniului 
- Creditorii garantaţi 
- Cheltuielile procesului de insolvabilitate,  alte 

obligaţii ale masei debitoare 

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
 
Mijloacele 
tehnice de 
instruire- fise de 
lucru 
 

 
Studiul în 
biblioteci, lectura 
suplimentara  si 
de completare 

Ore practice 
• Determinarea componenţa masei debitoare 
• Lista unurilor care nu se includ în masa  debitoare 
• Destinaţia masei debitoare 
• Acţiunile şi drepturile creditorilor chirografari 
• Modul de executare a creanţelor 
• Caracteristicile creanţelor neajunse la scadenţă, 

creanţelor condiţionate şi creanţelelor privind 
prestaţiile periodice 

• Cazurile de răspundere a debitorilor solidari 
• Proceree de eparare şi partajare a patrimoniului 
• Creditorii garantaţi 
• Cheltuielile procesului de insolvabilitate,  alte 

obligaţii ale masei debitoare 

 
Eseul de cinci 
minute 
 
Conversatia 
examinatoare 
 
Conversatia in 
actualitate 
 
Studiul de caz 

 
Întocmirea de 
comunicari  
stiintifice. cu 
teme diferenţiate 
pe grupe 

Tema 5. Organele creditorilor.  Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor.  Administratorul 
insolvabilităţii şi lichidatorul 

Ore de curs 
- Creditorul. Clasificarea creditorilor. Organele de 

administrare a creditorilor. Atribuţiile adunării 
creditorilor, Convocarea şi desfaşurarea adunării 
creditorilor, 

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
 
Mijloacele 

 
Studiul în 
biblioteci, lectura 
suplimentara  si 
de completare 
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- Administratorul/lichidatorul. Condiţiile înaintate faţă 
de administrator/ lichidatorul. 

- Alţi subiecţi ai procesului de insolvabilitate 

tehnice de 
instruire 
-fise de lucru 

Ore practice 
• Creditorul. Clasificarea creditorilor. Organele de 

administrare a creditorilor.  
• Administratorul. Condiţiile înaintate faţă de 

administrator. 
• Alţi subiecţi ai procesului de insolvabilitate. 

 
Conversatia 
examinatoare 
Problematizarea 
Sistematizarea 
ideilor si 
concluziilor asupra 
solutiei 

 
Modelarea unor 
situaţii de caz 

Tema 6.  Efectele intentării procesului de insolvabilitate. Asigurarea integrităţii masei debitoare 
adunarea de raportare 

Ore de curs 
- Transmiterea către administrator/   lichidator a 
dreptului de administrare şi de dispoziţie. 
- Înaintarea creanţelor 
- Prestaţiile către debitor 
- Preluarea de către administrator/lichidator a 
cauzelor în derulare 
- Interzicerea executării silite 
- Obligaţiile debitorului de a prezenta  informaţii şi 
explicaţii 
- Răspunderea procesuală a debitorului 
- Reprezentarea debitorului în procedura   de 
insolvabilitate 
- Situaţia raporturilor preexistente 
- Contestarea actelor juridice ale debitorului 
- Asigurarea integrităţii masei debitoare 
- Adunarea de raportare. 

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
 
Mijloacele tehnice 
de instruire-, fise de 
lucru 

 
Studierea 
practicii 
internaţionale în 
domeniu 
 

Ore practice 
• Particularităţile transmiterii către administrator/   

lichidator a dreptului de administrare şi de dispoziţie. 
• Procedee de inaintare a creanţelor 
• Prestaţiile către debitor 
•  Preluarea de către administrator/lichidator a 

cauzelor în derulare 
• Cauzele  de interzicere a executării silite 
• Obligaţiile debitorului de a prezenta  informaţii şi 

explicaţii 
• Cauzele şi procedura de răspundere procesuală a 

debitorului 
•  Reprezentarea debitorului în procesul   de 

insolvabilitate 
•  Situaţia raporturilor preexistente 
• Metode de contestare a actelor juridice ale 

debitorului 
• Acţiunule de asigurare a integrităţii masei debitoare 
•  Actele întocmite la adunarea de raportare. 

 
Conversatia 
examinatoare 
Conversatia in 
actualitate 
Studiul de caz, 
dezbateri,  
lucrul în grupuri 
mici, 
Eseul de cinci 
minute 
 
 

 
Întocmirea de 
comunicari  
stiintifice. cu 
teme diferenţiate 
pe grupe 
 

Tema 7. Falimentul. Procedura generală . Valorificarea şi lichidarea masei debitoare. Bunuri 
grevate cu garanţii. Procedura simplificată a falimentului.  Tranzacţia.  
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Ore de curs 
- Condiţiile intrării în faliment 
- Efectele intentării procedurii  falimentului 
- Valorificarea şi lichidarea masei 

 debitoare 
- Vînzarea masei debitoare 
- Licitaţia repetată 
- Ridicarea bunurilor adjudecate 
- Vînzarea prin concurs 
- Vînzarea prin negocieri directe 
- Procedura de valorificare a bunurilor     grevate cu 

garanţii 
- Distribuirea produsului obţinut în masa debitoare 
- Hotărîrea de intentare a procedurii  simplificate a 

falimentului 
- Lichidarea debitorului 
- Dispoziţii generale privind încheierea  tranzacţiei. 

Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
 
Mijloacele tehnice 
de instruire- 
retroproiectorul, fise 
de lucru 
 
 

studiul în 
biblioteci, lectura 
suplimentara  si 
de completare, 

 
 
 

Ore practice 
• Actele întocmite şi condiţiile intrării în faliment 
• Efectele intentării procedurii  falimentului 

Valorificarea şi lichidarea masei 
 debitoare  

• Vînzarea masei debitoare Licitaţia repetată Vînzarea 
prin concurs Vînzarea prin negocieri directe 

• Ridicarea bunurilor adjudecate 
• Procedura de valorificare a bunurilor     grevate cu 

garanţii 
• Metode de distribuire a produsului obţinut în masa 

debitoare 
• Hotărîrea de intentare a procedurii  simplificate a 

falimentului 
• Lichidarea debitorului, actele de procedură 
• Dispoziţii generale privind încheierea  tranzacţiei. 

 
Conversatia 
examinatoare 
Problematizarea 
dezbateri,  
lucrul în grupuri 
mici 

 
Întocmirea de 
referate   
stiintifice. cu 
teme diferenţiate 
pe grupe 
 

Tema 8. Satisfacerea creanţelor creditorilor chirografari.  
Distribuirea masei debitoare.  Încetarea procesului de insolvabilitate 

Ore de curs 
- Termenele de înaintare a creanţelor 
- Statutul juridic al cererii de admitere 

 a creanţelor 
- Verificarea creanţelor 
- Tabelele creanţelor 
- Creanţele contestate 
- Înaintarea tardivă a creanţelor 
- Stingerea creanţelor validate de către asociaţii 

(membrii, acţionarii) debitorului sau de către terţi 
- Executarea creanţelor creditorilor 
- Raportul şi planul de distribuţie 
-  Modificarea şi Contestarea planului de distribuţie 
- Stabilirea cotei,şedinţa de distribuţie finală. 
- Distribuţia de după încetarea  încetarea procesului de 

insolvabilitate  

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
 
Mijloacele tehnice 
de instruire- 
retroproiectorul, fise 
de lucru 
 

 
Analiza practicii 
judiciare în 
domeniu 
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  ca urmare a distribuţiei finale a masei 
   debitoare 

- Încetarea procesului de insolvabilitate 
 ca urmare a lipsei sau a nevalidării    creanţelor. 

- Încetarea procesului de insolvabilitate în legătură cu 
lipsa masei debitoare. 

- Încetarea procesului de insolvabilitate la acordul 
părţilor. 

- Degrevarea de obligaţii 
Ore practice 

• Termenele de înaintare a creanţelor 
• Conţinutul şi statutul juridic al cererii de admitere a 

creanţelor 
• Metode de verificarea creanţelor Tabelele creanţelor 
• Contestarea  creanţelor . Înaintarea tardivă a 

creanţelor 
• Procedee de stingere a creanţelor validate de către 

asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului sau de 
către terţi 

• Procedura de executare a creanţelor creditorilor 
• Raportul şi planul de distribuţie Modificarea şi 

contestarea planului de distribuţie 
• Stabilirea cotei,şedinţa de distribuţie finală. 
• Distribuţia de după încetarea procesului de 

insolvabilitate  ca urmare a distribuţiei finale a mase 
debitoare a lipsei sau a nevalidării creanţelor. 
Degrevarea de obligaţii 

• Încetarea procesului de insolvabilitate în legătură cu 
lipsa masei debitoare. 

• Încetarea procesului de insolvabilitate la acordul 
părţilor. 

 
Conversatia 
examinatoare 
Conversatia in 
actualitate 
Studiul de caz 
 
Sistematizarea 
ideilor si 
concluziilor asupra 
solutiei 

 
Întocmirea de 
referate, alte 
proiecte practice. 
cu teme 
diferenţiate pe 
grupe 

 

Tema 9. Procedura de restructurare. Structura şi conţinutul planului procedurii de 
restructurare 

Ore de curs 
- Dreptul de a propune planul 
- Structura planului procedurii de restructurare 
- Conţinutul planului procedurii  de restructurare 
- Gruparea creditorilor în clase 
- Drepturile creditorilor din aceeaşi clasă,  

creditorilor garantaţi şi creditorilor chirografari 
- Tabloul patrimoniului, referinţa şi opinia asupra 

planului  
procedurii de restructurare 

- Suspendarea valorificării şi distribuţiei  masei 
debitoare 

-Planul procedurii de restructurare 
- Admiterea şi confirmarea planului  
procedurii de restructurare 
- Efectele confirmării planului procedurii de 
restructurare. 
Supravegherea aplicării lui 

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
 
Mijloacele tehnice 
de instruire- fise de 
lucru 
 

 
Studiul în 
biblioteci, lectura 
suplimentara  si 
de completare    
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- Procedura accelerată de restructurare. 

Ore practice 
• Dreptul de a propune planul 
• Structura şi conţinutul  planului procedurii de 

restructurare 
• Clasele  creditorilor. Criteriul de  grupare. 
• Metode de asigurare şi drepturile creditorilor din 

aceeaşi clasă,  creditorilor garantaţi şi creditorilor 
chirografari. 

• Întocmirea tabloului patrimoniului, referinţa şi opinia 
asupra planului  
procedurii de restructurare 

• Situaţii de suspendare a valorificării şi distribuţiei  
masei debitoare 

• Întocmirea planului procedurii de restructurare 
• Procesul de admitere şi confirmare a planului 

procedurii de restructurare 
•  Efectele confirmării planului procedurii de 

restructurare. 
Supravegherea aplicării lui 

•  Specificul procedurii accelerate de restructurare. 

 
Conversatia 
examinatoare. 
Problematizarea. 
Dezbateri. 
Lucrul în grupuri 
mici 

 
Întocmirea de 
comunicari  
stiintifice. cu 
teme diferenţiate 
pe grupe 

Tema 10. Unele particularităţi ale insolvabilităţii în agricultură, gospodăriei ţărăneşti (de 
fermier), societăţilor de asigurări, participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, 
asociaţiilor de economii şi împrumut. Răspunderea membrilor organelor de conducere ale 
debitorului.  Descalificarea şi degrevarea debitorului 

Ore de curs 
- particularităţile insolvabilităţii în agricultură, 

gospodăriei ţărăneşti (de fermier), 
- particularităţile insolvabilităţii societăţilor de 

asigurări, 
- particularităţile insolvabilităţii participanţilor 

profesionişti la  
piaţa valorilor mobiliare, 

- particularităţile insolvabilităţii asociaţiilor de 
economii şi împrumut. 

- Răspunderea membrilor organelor de conducere ale 
debitorului, descalificarea şi degrevarea debitorului. 

 
Curs  Preligere 
Expunerea didactica 
 
Mijloacele tehnice 
de instruire- fişe 
 

 
Studiu în 
biblioteci 
  

Ore practice 
• particularităţile insolvabilităţii în agricultură, 

gospodăriei ţărăneşti (de fermier), 
• particularităţile insolvabilităţii societăţilor de 

asigurări, 
• particularităţile insolvabilităţii participanţilor 

profesionişti la  
piaţa valorilor mobiliare, 

• particularităţile insolvabilităţii asociaţiilor de 
economii şi împrumut. 

• Răspunderea membrilor organelor de conducere ale 
debitorului, descalificarea şi degrevarea debitorului 

 
Conversatia 
examinatoare 
Conversatia in 
actualitate 
Studiul de caz 
 

 
Întocmirea de 
proiecte, alte 
lucrari scrise 
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VII. EVALUAREA 
 

Evaluarea activităţii auditorilor va fi, în principiu, de 2 tipuri: 
• evaluare continuă; 
• evaluare finală (scrisă). 

Evaluarea  continuna va asigura o verificare ritmica a asimilarii materiei, precum si o 
achizitie de competente la un nivel corespunzator pentru finalitatile urmarite de fiecare 
audient. In acest fel se diminueaza riscul de a acumula goluri in cunostinte si apare 
posibilitatea de a fi descoperite acele segmente de materie care nu sunt însuşite suficient, 
astfel încât să se poată remedia problemele la timp.  

A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 
– participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi a celor practice; 
– realizarea activităţilor individuale (în grup); 
– redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărîri, decizii) în baza temelor studiate; 
– susţinerea unei testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de apreciere a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 
– pregătirea unor referate ştiinţifice şi /sau aplicative pe diverse teme pentru activităţile 

individuale. 
B. Evaluarea finală se va efectua sub formă de colocviu diferențiat la finele disciplinei 

de studiu prin soluţionarea situaţiilor de caz şi întocmirea proiectului actelor procesuale pe 
baza studierii dosarelor în baza de test, care va conţine întrebări teoretice şi practice. 
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