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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Catedra Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul insolvenței  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Florin Moțiu  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Florin Moțiu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 53 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  14 

Examinări  15 

Alte activităţi……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului   
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

 Utilizarea mecanismelor legii insolvenței în activitatea de avocat, notar, practician în 

insolvență, executor judecătoresc, consilier juridic, judecător sindic  

 Definirea și utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei de Dreptul insolvenței 

 Evaluarea critică a textelor din legislație, doctrină și jurisprudență în materie de insolvență, 

referitoare la o problemă de drept concretă 

 Elaborarea unui studiu şi /sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei situaţii de 

fapt 

 Integrarea noilor dispoziții ale Codului civil și Codului de proecdură civilă în mecanismul 

Legii nr. 85/2014 

 Cunoașterea reglementărilor și a jurisprudenței referitoare la procedura insolvenței  

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însușirea temeinică a reglementărilor privind organizarea și 

desfășurarea procedurilor de insolvență, de reorganizare și  de 

faliment în dreptul român.  

7.2 Obiectivele specifice  Cunoașterea mecanismelor deschiderii procedurii insolvenței 

 Utilizarea procedurii în scopul recuperării creanțelor 

 Controlul legalității operațiunilor desfășurate în perioada de 

observație, în reorganizare și în faliment 

 Aprecierea corectă a rolului organelor care aplică procedura 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Tratamentul întreprinderii în dificultate 

Istoria reglementării în dreptul comparat 

Concordatul prefalimentar și moratoriul 

Mandatul ad-hoc și concordatul preventiv 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Principiile și caracterele procedurii 

insolvenței 

Principiile dezvoltate de Banca Mondială 

Caracterele procedurii concursuale 

Scopul procedurii insolvenței 

Manualele de Bune Practici 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

3. Participanții la procedura insolvenței 

Creditorii. Adunarea creditorilor. 

Comitetul creditorilor 

Instanțele judecătorești 

Practicianul în insolvență 

Debitorul. Administratorul special 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 
demonstrația logică 

3 ore 
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4. Deschiderea procedurii și efectele 

acesteia 

Condițiile deschiderii procedurii 

Desemnarea administratorului judiciar 

Dreptul debitorului de a-și conduce 

activitatea 

Tabelele de creanțe 

Suspendarea executărilor silite și a 

cursului prescripției 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

5. Perioada de observație 

Delimitare. Activități permise 

Situația actelor din perioada suspectă 

Soarta contractelor în curs 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

6. Procedura simplificată a falimentului 

 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

1 oră 

7. Planul de reorganizare 

Propunerea planului 

Conținutul planului 

Confirmarea planului. Condiții 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

8. Procedura reorganizării judiciare 

Conținut și durată 

Actele permise în perioada reorganizării 

Vânzarea de bunuri în reorganizare 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

1 oră 

9.Falimentul  

Intrarea în faliment 

Actele premergătoare lichidării 

Procedura de valorificare a bunurilor 

debitoarei 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

4 ore 

10.Distribuirea sumelor 

Planul de distribuire 

Considerente economice și estimări 

Regulile distribuirii 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Închiderea procedurii insolvenței 

Ipoteze de închidere a procedurii  

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

12. Răspunderea organelor de conducere 

Natura răspunderii 

Evoluția instituției în dreptul comparat 

Condițiile atragerii răspunderii 

 

Expunerea, exemplificarea 

jurisprudențială, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

Bibliografie 

1. Bufan, Radu (coordonator ştiinţific), Deli-Diaconescu, Andreea, Moţiu, Florin (editori coordonatori), colectiv 

de autori, Tratat practic de insolvenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014 

2. Ion Turcu, Codul insolvenţei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, 2015 

3. Nicoleta Țăndăreanu, Codul insolvenţei adnotat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

4. Nasz Czaba Bela, Dreptul insolvenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017 

5. Dana Daniela Moțiu, Stabilirea masei active și a masei pasive în procedura insolvenței, Editura Wolters 

Kluwer, București, 2009 

6. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Documentația aferentă deschiderii 

procedurii 

Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței, 

exercițiul 

1 oră 

2. Jurisprudența asupra condițiilor 

deschiderii procedurii 

Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței 

1 oră 

3. Desemnarea practicianului în 

insolvență  

Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței 

1 oră 

4. Funcționarea Adunării Creditorilor și a 

Comitetului Creditorilor  

Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței 

1 oră 

5. Procedura de verificare a creanțelor  Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței, 

prezentarea de referate 

2 ore 

6. Analiza contractelor/actelor încheiate în 

perioada suspectă  

Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței 

1 oră 

7.Elaborarea planului de reorganizare  Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței 

1 oră 

8. Mecanismul confirmării planului  Studii de caz, identificarea și 

sintetizarea jurisprudenței, 

prezentarea de referate 

2 oră 

9. Metode și procedee de vânzare a 

bunurilor debitoarei 

Aplicații practice. Studiu 

individual 

2 ore 

10. Distribuirea sumelor. Cazuri practice Aplicații practice, studiu 

individual 

1 oră 

11. Atragerea răspunderii membrilor 

organelor de conducere  

Aplicații practice, studiu 

individual 

1 oră 

Bibliografie obligatorie 

1. Terzea Viorel, Procedura Insolvenței. Practica judiciară adnotată, Editura Hamangiu, București, 2017 

2. Cărpenaru Stanciu D., Hotca Mihai Adrian, Nemeş Vasile, Codul insolvenţei comentat, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014 

3. Radu Bufan, Reorganizarea judiciară și falimentul, Ed. Lumina Lex, București, 2001.  

Bibliografie suplimentară 

1. Colecția Revistei Phoenix editată de către UNPIR 

2. “Codul insolventei adnotat”, realizat sub egida Ministerului Justiției, în cadrul programului finanțat de BIRD 

Întărirea mecanismului insolvenței în România” 

3. Procedura insolvenței. Culegere de practică judiciară 2006-2009, 3 vol. Ed. C.H. Beck, București, 2011 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Activitatea didactică aferentă disciplinei urmărește dobândirea de către masteranzi a unor competențe 

profesionale și transversale care să asigure acestora integrarea pe piața muncii în domeniul de activitate 

specific insolvenței. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanță 

Examen scris cu subiecte 

teoretice și o speță 

70% 

   

10.5 Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

Notarea activității curente și 

a referatelor susținute  

30% 
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performanță 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

 Utilizarea mecanismelor legii insolvenței în activitatea de avocat, practician în insolvență, consilier 

juridic, judecător sindic  

 Aplicarea corectă a dispozițiilor legale privind insolvența 

 Utilizarea adecvată a legislației din materia insolvenței, în acord cu doctrina și cu jurisprudența în 

materie, în scopul soluționării unei probleme de drept concrete 

 Cunoașterea reglementărilor și a jurisprudenței referitoare la procedura falimentului și atragerea 

răspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolvență 

11.Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la 

procesul educațional și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platforma prin 

care suportul de curs poate 

fi consultat în format 

electronic și în care pot fi 

accesate alte resurse de 

învățare / bibliografice în 

format digital 

Platforma e-

learning uvt 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

https://meet.google.com/ Studentul are nevoie de 

acces la mijloace tehnice 

specifice, în vederea 

participării la procesul 

educațional și la cel de 

evaluare: desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, care 

permit accesul pe platforma 

de e-learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-conferință 

folosite. În vederea 

desfășurării optime a 

procesului de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-learning 

utilizată se va face exclusiv 

de pe contul instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 Platforma e-learning uvt 

https://elearning.e-uvt.ro/ 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 

prof. dr. Florin A. Moțiu 

Semnătura titularului de seminar 

prof. dr. Florin A. Moțiu 

15.09.2020   

   

mailto:nașterii@e-uvt.ro
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Data avizării în departament 

23.09.2020 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

 

 

 

 


