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I. PRELIMINARII
Procedura insolvabilităţii reprezintă, cu certitudine, una din cele mai dificile proceduri
civile atît sub aspectul cunoaşterii, cît şi în ce priveşte aplicarea practică a acesteia.
În instituţiile de profil procedurii insolvabilităţii nu i se acordă atenţia cuvenită în cadrul
studierii obiectului procesului civil, mai mult decît atît, studiu doctrinar al instituţiei
insolvabilităţii lipseşte cu desăvîrşire în manuale şi monografii din domeniul dreptului procesual
civil, fiind în schimb numeroase în cele destinate dreptului afacerilor. Dar studierea în
exclusivitate a aspectului material al insolvabilităţii ca instituţie de drept îi lipseşte pe viitorii
practicieni de posibilitatea înţelegerii laturii procesuale a desfăşurării procesului de
insolvabilitate.
O asemenea situaţie nu este conformă practicii existente. Trecerea Republicii Moldova de
la economia planificată la economia de piaţă a dus la liberalizarea dezvoltării vieţii economice în
societate. Unul din cele mai importante efecte ale trecerii la economia de piaţă a fost dezvoltarea
antreprenoriatului.
Economia de piaţă presupune competiţia, ceea ce înseamnă că participanţii la viaţa
economică sînt obligaţi să facă faţă mediulşui concureţial, fapt ce determină, uneori, dificultăţi
economico-financiare, o parte dintre aceştea ajungînd în situaţia de aşi reorganiza activitatea
specifică sau chiar de aşi înceta existenţa în cîmpul economic. Cu toate că trebuie privită ca un
proces economic firesc, dispariţia unor agenţi economici de pe piaţă nu este una care poate fi
acceptată pur şi simplu, pentru că, de cele mai multe ori, operatoriieconomici în cauză lasă în
urmă datorii mari şi probleme economico-financiare.
Ieşirea din circuitul economic a unor participanţi poate şi uneori chiar produce o reacţie în
lanţ (aşa numitul efect de domino), ea determinînd, în unele cazuri, blocarea unui sector chiar a
mai multor sectoare din economia naţională.
Insolvabilitatea este un eveniment sau un fapt juridico-economic important, deoarece poate
marca finalul patologic al unei activităţi economice. Dispariţia unui debitor insolvabil, avînd o
poziţie însemnată în cîmpul economic, reprezintă fără îndoială o problemă foarte importantă
pentru mediul afacerilor.
Insolvabilitatea nu poate fi examinată decît cu luarea în consideraţie a normelor juridice
care reglementează procedurile insolvabilităţii, iar regimul juridic aplicabil persoanleor aflate în
stare de insolvabilitate este, neîndoielnic, unul de interes general, pentru că el determină efecte
economic-financiare însemnate.
Caracteristicile şi conţinutul regimului juridic aplicabil debitorilor insolvabili, care
desfăşoară activităţi în cîmpul economic, se răsfrîng direct sau cel puţin mediat, asupra
rezultatelor economiei sectoriale, naţionale şi indirect chiar asupra economiei mondiale în cazul
companiilor transnaţionale.
Dacă interesele creditorilor pot fi realizate fără dizolvarea debitorului, scopul legii finnd
atins, debitorul poate fi şi el salvat prin reorganizarea judiciară a activităţii sale, deoarece
încetarea fiinţei juridice a acestuia nu este un scop în sine. Într-un asemenea caz acţionează
principiul corelării intereselor generale cu cele particulare. Armonizarea intereselor în societate
înseamnă echitate şi justiţie şi reprezintă una dintre cheile progresului în afaceri. Dificultăţile
pentru recuperarea creanţelor sînt deseori la originea situaţiilor de criză în care se află debitorul.
Aceste situaţii nu-şi vor găsi rezolvarea în alt mod direct decît prin deschiderea procedurii
insolvabilităţii.
Studiul interacţiunilor procedurii insolvabilităţii cu diferite ramuri de drept privat reclamă
echilibrul intereselor divergente, idealul simbolizat de balanţa justiţiei. Nimeni nu trebuie să fie
sacrificat pentru satisfacţia altora, dar fiecare trebuie să accepte sacrificiile pe care le impune
viaţa socială cu sentimentul că nu i se cere mai mult decît altora.
În sens restrîns, dreptul insolvabilităţii este reprezentat de ansamblul normelor de
procedură colectivă a executării silite faţă de averea debitorului insolvabil şi faţă de alte
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persoane. În sens larg, dreptul insolvabilităţii curpinde şi alte norme legale în domeniul
societăţilor comerciale, concurenţei comerciale, legislaţiei muncii, fiscalităţii, procedurii civile
etc. Aceste norme complementare sînt menite să ofere soluţii adecvate protecţiei creditorilor şi
echilibrul intereselor cu care se confruntă.
Dreptul insolvabilităţii este menit să integreze ca o piesă funcţională a mecanizmului
legislativ pentru a facilita eliminearea, cu minimum de costuri, şi sancţionarea entităţilor care au
ajuns la un final tragic datorită unui comportament ilicit, fără a omite să protejeze pe acei
debitori care, deşi au funcţionat corect, au eşuat pentru motive neimputabile.
În zilele noastre insolvabilitatea debitorului nu mai este privită ca o răfuială privată între
debitor şi creditorii săi, ci dimpotrivă, este o procedură care interesează societatea într-un sesn
mai larg.
Ciocnirile intereselor care se confruntă în procedura insolvabilităţii se soldează cu cedarea
dreptului privat în faţa interesului salvării întrerpidnerii sau în favoarea creditorilor. Astfel,
dreptul obligaţiilor izvorîte din contracte, bate în retragerea în faţa agresiunii dreptului
insolvabilităţii.
Dreptul insolvabilităţii este răspîntia unor diferite orientări ale gîndirii juridice, economice
şi politice. În virtutea intereselor divergente care se confruntă pe terenul său, este un drept
conflicutal. Dreptul insolvabilităţii trece pe un plan secund, analiza de drept civil a contractului,
pentru a favoriza valoarea sa patrimonială şi obiectivul său economic, care îii va deciede şi
soarta.
Aşadar, dispoziţiile de drept comun privind forţa obligatorie a convenţiilor legal încheate
sînt îndepărtate, pentru a face loc aplicării altor norme, care slujesc mai bine redresării
întreprinderii. Clauza contractuală este calificată mai curînd după valoarea sa economică decît ca
raport juridic cu forţă obligatorie. Contractele utile redresării sînt privilegiate în mod evident.
Este incontestabil faptul, că insolvabilitatea reprezintă o instituţie juridică proprie
economiei de piaţă care are menirea să contribuie la crearea unui climat de încredere pentru
investitori, fie şi străini sau autohtoni, pentru creditori, şi în general, pentru oamenii de afaceri,
încrederea ce se fundamentează pe existenţa unui cadru normativ apt să promoveze securitatea şi
respectarea angajamentelor asumate, punctualitatea şi onestitatea în afaceri, dizolvarea
întreprinderilor performante în condiţiile unei pieţe concurenţiale libere, redresarea acelora care
au dificultăţi financiare, dar sînt încă viabile, asanarea vieţuu economice prin eliminarea
întreprinderilor ineficiente.
În prezent, ne confruntăm cu consecinţele negative ale perioadei de tranziţie la economia
de piaţă, în special încetarea activităţii întreprinzătorilor care nu au putut face faţă cerinţelor
pieţii sau care nu sau putut adapta la noua economie de piaţă. Încetarea activităţii
întreprinzătorilor este făcută atît benevol, pe calea lichidării, cît şi forţată prin declararea
insolvabilităţii acestora. În rezultat, sîntem în faţa activităţii „fructuoase” a instanţelor de
judecată în ce priveşte examinarea proceselor de insolvabilitate şi ca rezultat apar numeroase
probleme legate de aplicarea cadrului legal al insolvabilităţii.
Avînd în vedere circumstanţele menţionate, prezentul curs are menirea de a aduce
informaţii cît mai multe şi utile, necesare audienţilor INJ, candidaţi la funcţiile de judecător, în
scopul de a-i ajuta să însuşească cît mai eficient actualul cadru legislativ în domeniul
insolvabilităţii, să înţeleagă raţiunile reglementărilor legale în cadrul desfăşurării actelor de
procedură, precum şi a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.
Procedura insolvabilităţii 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.
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Scopul desfăşurării procedurii de declarare a insolvabilităţii este de a reduce la maxim
efectele negative ale eşuării activităţii economice a întreprinzătorilor şi a apăra interesele tuturor
subiecţilor interesaţi.
Curriculum la disciplina procedura insolvabilităţii se axează pe trei niveluri
comportamentale: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaşterii presupune acumularea
cunoştinţelor teoretice. Nivelul cunoaşterii va opta în special pentru cimentarea cunoştinţelor
avute şi obţinerea de noi cunoştinţe necesare pentru aprofundarea în studiul procedurii
insolvabilităţii. Aplicarea presupune capacitatea de a interpreta corect şi sistematic legislaţia
procesuală în vigoare, capacitatea de a depista carenţe şi contradicţii legislative şi abilitatea de a
propune soluţii de perfecţionare a legislaţiei în vigoare. Integrarea presupune aptitudinile de
aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la procedura de insolvabilitate,
soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale ţinînd cont atît de legea procesuală, cît şi de legea
materială. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de instruire
iniţială a viitorilor judecători.
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
− să identifice procedura insolvabilităţii ca institut a dreptului procesual civil;
− să determine 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);
− să evidenţieze principalele trăsături definitorii ale procedurii de insolvabilitate în raport cu
alte proceduri judiciare;
− să explice temeiurile necesare pentru intentarea procedurii insolvabilităţii;
− să identifice circumstanţele necesare de a fi stabilite la primirea cererii introductive;
− să stabilească competenţa jurisdicţională la judecarea pricinilor cu privire la insolvabilitate;
− să determine subiecţii participanţi la raporturile procesuale ce ţin de desfăşurarea procesului
de insolvabilitate;
− să descrie stadiile principale de desfăşurare a procesului de insolvabilitate;
− să determine opţiunile alternative ce pot fi aplicate în cadrul procesului de insolvabilitate în
afară de lichidarea debitorului.
La nivel de aplicare:
− să argumenteze coraportul dintre reglementările procesuale cu caracter general ale Codului
de procedură civilă şi reglementările cu caracter special ale legii insolvabilităţii;
− să aplice corect normele procesuale generale la efectuarea actelor procesuale în cadrul
procedurilor de insolvabilitate;
− să analizeze competenţa instanţelor de judecată la soluţionarea litigiilor de drept apărute în
cadrul procesului de insolvabilitate;
− să compare specificul procedurii de insolvabilitate cu celelalte proceduri civile;
− să analizeze principalele asemănări şi deosebiri dintre procedura de insolvabilitate şi
procedura de executare a hotărîrilor judecătoreşti;
− să generalizeze practica judiciară în soluţionarea pricinilor cu privire la insolvabilitate pentru
a determina deficienţele în aplicarea şi interpretarea legislaţiei procesuale;
− să 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.
La nivel de integrare:
− să întocmească proiecte de acte de dispoziţie judecătoreşti necesare pentru desfăşurarea
legală a procedurii de insolvabilitate;
− să aprecieze rolul judecătorului la desfăşurarea acţiunilor extrajudiciare realizate în cadrul
procesului de insolvabilitate;
− să propună modelul de acţiune a judecătorului în cazul lichidării întreprinderii în urma
insolvabilităţii;
− să estimeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate;
− să propună modificări în scopul conformării reglementărilor procesuale cu caracter general
şi prevederilor speciale a legii insolvabilităţii;
− să evalueze avantajele obţinute în urma evoluţiei legislaţiei cu privire la insolvabilitate în
Republica Moldova.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplinei

Numărul de ore
Semestrul
II

Forma de evaluare
C

S

10

18

Colocviu diferenţiat

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
Tema
crt.
Subiecţii procedurii de insolvabilitate
1.
Condiţiile de intentare a procedurii de insolvabilitate

Numărul
de ore
2 ore

2.

Desfăşurarea procedurii de insolvabilitate
Valorificarea şi distribuirea masei debitoare
Încetarea procesului de insolvabilitate

2 ore

3.

Procedura planului

2 ore

4.

Contestarea actelor judecătoreşti adoptate în cadrul procesului de
insolvabilitate

2 ore

5.

Răspunderea în cadrul procesului de insolvabilitate
Particularităţile declarării insolvabilităţii anumitor categorii de
întreprinzători

2 ore

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar.
Nr.
Tema
crt.
Instituţia procedurii de insolvabilităţii
1.
Apariţia insolvabilităţii şi consacrarea primelor reglementări în
domeniu. Evoluţia reglementării instituţiei insolvabilităţii în Republica
Moldova.
Procedura insolvabilităţii – institut a dreptului procesual civil.
Coraportul dintre reglementările Codului de procedură civilă şi Legea
insolvabilităţii.
Coraportul dintre procedura insolvabilităţii şi procedura de
executare a hotărîrilor judecătoreşti.

Numărul
de ore

1 oră

Noţiunea şi natura juridică a insolvabilităţii. Problematica cu
privirea la natura necontencioasă a procedurii insolvabilităţii.
Principiile aplicabile în cadrul procedurii de insolvabilitate.
Principiile dreptului procesual civil aplicabile procesului de
insolvabilitate. Principiul autonomiei creditorilor. Principiul satisfacerii
concomitente şi proporţionale a creanţelor creditorilor.
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2.

Subiecţii (participanţii) procesului de insolvabilitate

1 oră

Debitorul. Condiţiile înaintate faţă de persoanele ce pot fi declarate
insolvabile. Clasificarea debitorilor. Subiecţii de drept ce nu pot fi
declaraţi insolvabili.
Creditorul. Clasificarea creditorilor. Organele de administrare a
creditorilor – adunarea generală a creditorilor, comitetul creditorilor.
Administratorul insolvabilităţii. Condiţiile înaintate faţă de
administrator. Administratorul provizoriu şi sarcinile acestuia.
Alţi subiecți ai procesului de insolvabilitate.
3.

Condiţiile de intentare a procesului de insolvabilitate

2,5 ore

Temeiurile
declarării
insolvabilităţii.
Supraîndatorarea.
Incapacitatea de plată.
Condiţiile de fond şi de formă a cererii introductive. Retragerea
cererii introductive. Sarcinile şi atribuţiile administratorului provizoriu.
Actele instanţei de judecată efectuate la etapa admiterii cererii
introductive spre examinare. Circumstanţele necesare de a fi verificate
la primirea cererii introductive.
Aplicarea mijloacelor asiguratorii la etapa primirii spre examinare
a cererii introductive. Coraportul dintre reglementările Codului de
procedură civilă şi legea insolvabilităţii în ce priveşte tipurile
mijloacelor asiguratorii. Hotărîrea de intentare a procedurii de declarare
a insolvabilităţii.
Efectele intentării procesului de insolvabilitate. Situaţia raporturilor
preexistente. Temeiurile şi efectele respingerii cererii introductive.
4.

Desfăşurarea procedurii de insolvabilitate

2,5 ore

Procedura înaintării creanţelor de către creditori după intentarea
procesului de insolvabilitate. Înaintarea tardivă a creanţelor şi efectele
procedurale a acesteia.
Desfăşurarea adunării de raportare şi adunării de validare.
Sarcinile şi atribuţiile instanţei de judecată şi participanţilor la
proces la etapa desfăşurării adunării de raportare şi celei de validare.
Procedura examinării contestaţiilor contra creanţelor înaintate.
5.

Valorificarea şi distribuirea masei debitoare

2 ore

6.

Inventarierea şi evaluarea bunurilor masei debitoare.
Procedura valorificării bunurilor masei debitoare.
Executarea creanţelor creditorilor. Executarea creanţelor
creditorilor garantaţi. Specificul executării creanţelor creditorilor
chirografari şi creditorilor masei debitoare.
Soluţionarea chestiunilor privind valorificarea bunurilor debitorului
după încetarea procesului de insolvabilitate.
Încetarea procesului de insolvabilitate

2 ore

Condiţii generale privind încetarea procedurii de declarare a
insolvabilităţii.
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7.

Încetarea procedurii de declarare a insolvabilităţii în legătură cu lipsa
masei debitoare.
Încetarea procedurii de declarare a insolvabilităţii la acordul părţilor.
Procedura lichidării întreprinderilor în baza temeiurilor prevăzute în
legea insolvabilităţii.
Procedura planului

2 ore

Noţiuni generale privind aplicarea procedurii planului.
Drepturile şi obligaţiile participanţilor la etapa propunerii planului.
Procedura admiterii şi confirmării planului.
Efectele confirmării planului şi supravegherea aplicării planului.
Prelungirea termenului aplicării planului. Încetarea supravegherii
planului. Compensarea cheltuielilor de supraveghere a planului.
Consecinţele nerealizării planului şi efectele procedurale ale
acestora.
Contestarea actelor judecătoreşti adoptate în cadrul procesului de
insolvabilitate
8.

9.

10.

2 ore
Actele de dispoziţie a instanţei de judecată adoptate în cadrul
procedurii insolvabilităţii.
Recursul în cadrul procedurii de declarare a insolvabilităţii.
Subiecţii ce pot utiliza calea recursului. Temeiurile în baza cărora
pot fi contestate actele judecătoreşti adoptate în cadrul procesului de
insolvabilitate.
Instanţele competente de a soluţiona recursul şi împuternicirile
acesteia.
Utilizarea altor căi de atac la contestarea actelor judecătoreşti
adoptate în cadrul procesului de insolvabilitate.
Răspunderea în cadrul procesului de insolvabilitate
Răspunderea participanţilor procesului de insolvabilitate.
Răspunderea administratorului, membrilor comitetului creditorilor şi
debitorului. Descalificarea debitorului şi procedura realizării acesteia.
Răspunderea subsidiară a asociaţilor debitorului insolvabil.
Răspunderea membrilor organelor de conducere (persoanelor cu
funcţii de răspundere) ale debitorului. Răspunderea fondatorului
întreprinderii individuale şi a membrilor familiei lui. Răspunderea
succesorilor de drept în cazul aplicării răspunderii nelimitate a
persoanelor fizice întreprinzători.
Particularităţile declarării insolvabilităţii anumitor categorii de
întreprinzători

1 oră

2 ore

Particularităţile insolvabilităţii gospodăriilor ţărăneşti.
Particularităţile insolvabilităţii companiilor de asigurări.
Particularităţile insolvabilităţii participanţilor profesionişti la piaţa
valorilor mobiliare.
Particularităţile insolvabilităţii transfrontaliere. Legea aplicabilă la
examinarea cazurilor cu elemente de extraneitate.
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
-

CONŢINUTURI

să identifice principalele acte ce fundamentează
apariţia şi marchează evoluţia institutului
insolvabilităţii;
să identifice natura juridică procesuală a
instituţiei insolvabilităţii;
să stabilească momentele definitorii în evoluţia
insolvabilităţii în Republica Moldova;
să definească noţiunea de insolvabilitate,
insolvenţă, faliment, proces de insolvabilitate,
procedură de declarare a insolvabilităţii;
să identifice locul procedurii de insolvabilitate
ca institut al dreptului procesual civil;
să determine locul procesului de insolvabilitate
în cadrul procedurilor civile contencioase şi
necontencioase;
să evidenţieze principalele asemănări şi
deosebiri dintre procedura de insolvabilitate şi
procedura executării hotărîrilor judecătoreşti;
să clasifice principiile aplicabile procedurii de
insolvabilitate;
să determine importanţa practică a aplicării
principiilor ce guvernează procedura de
insolvabilitate;

Tema 1. Instituţia procedurii de
insolvabilitate.

- să definească noţiunea de subiect a procedurii
de insolvabilitate;
- să clasifice categoriile subiecţilor ce participă
în cadrul raporturilor procesuale ce apar la
desfăşurarea procesului de insolvabilitate;
- să determine criteriile înaintate faţă de calitatea
procesuală de debitor;
- să aprecieze calitatea de întreprinzător ca
condiţie pentru a fi debitor în cadrul procesului
de insolvabilitate;
- să identifice principalele categorii de creditori
ce pot fi participanţi în cadrul unui proces de
insolvabilitate;
- să indice categoriile organelor de administrare a
creditorilor şi să stabilească sarcinile acestora;
- să analizeze rolul şi atribuţiile administratorului
insolvabilităţii;
- să delimiteze alte categorii de subiecţi
participanţi în cadrului procesului de
insolvabilitate;
- să analizeze asemănările şi deosebirile dintre
administratorul insolvabilităţii şi
administratorul provizoriu.

Tema 2. Subiecţii procedurii 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.

• Debitorul. Persoanele ce pot fi
declarate insolvabile. Clasificarea
debitorilor.
• Creditorul. Clasificarea
creditorilor. Organele de
administrare a creditorilor.
• Administratorul. Condiţiile
înaintate faţă de administrator.
• Alţi subiecţi ai procesului de
insolvabilitate.

9

-

-

-

să enumere temeiurile declarării
insolvabilităţii;
să stabilească coraportul dintre
supraîndatorare şi incapacitate de plată;
să definească noţiunea de cerere introductivă
şi să descrie elementele obligatorii ale
acesteia;
să analizeze dacă debitorul poate introduce
benevol cerere introductive şi să stabilească
condiţiile efectuării actului dat.
să aprecieze consecinţele neintroducerii cererii
introductive de către debitor în cazul cînd
acesta este obligat să o depună;
să aprecieze posibilitatea retragerii cererii
introductive şi să determine consecinţele
acesteia;
să identifice pînă la ce etapă părţile pot retrage
cererea introductivă.
să compare acţiunea de retragere a cererii
introductive cu acţiunea de renunţare la cerere
şi cu tranzacţia de împăcare.
să identifice cazurile de numire a
administratorului provizoriu şi să enumere
atribuţiile acestuia;
să analizeze circumstanţele ce trebuie
verificate la etapa primirii cererii introductive;
să determine actele de dispoziţie a instanţei de
judecată ce pot fi adoptate la faza intentării
procesului de insolvabilitate;
să deosebească mijloacele asiguratorii ce pot fi
aplicate la intentarea procesului de a
insolvabilitate;
să aprecieze oportunitatea adoptării la stadiul
intentării procesului, a hotărîrii judecătoreşti,
ca act ce marchează începutul procedurii de
insolvabilitate;
să analizeze efectele generale ale intentării
procesului de insolvabilitate;

Tema 3. Condiţiile de intentare a
procedurii de insolvabilitate.

să indice actele prin intermediul cărora se
convoacă adunarea de raportare şi cea de
validare a creditorilor;
să determine scopul desfăşurării adunării de
raportare şi de validare;
să aprecieze oportunitatea obligativităţii
desfăşurării adunării de raportare;
să delimiteze sarcinile şi atribuțiile
participanţilor la proces în cadrul desfăşurării
adunării de raportare şi adunării de validare a
creditorilor;
să evidenţieze specificul actelor de procedură

Tema 4. Desfăşurarea procedurii de
insolvabilitate.

• Temeiurile declarării
insolvabilităţii.
• Actele participanţilor efectuate la
etapa imediată după admitere spre
examinare a cererii introductive.
• Actele instanţei de judecată
efectuate la intentarea procedurii
de declarare a insolvabilităţii.
• Aplicarea mijloacelor asiguratorii
la momentul admiterii spre
examinare a cererii introductive.
• Efectele intentării procesului de
insolvabilitate.

• Desfăşurarea adunării de raportare
şi adunării de validare.
• Sarcinile şi atribuţiile instanţei de
judecată şi participanţilor la proces
la etapa desfăşurării adunării de
raportare şi celei de validare.
• Procedura înaintării creanţelor de
către creditori după intentarea
procesului de insolvabilitate.
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necesare a fi îndeplinite la înaintarea creanţelor
de către creditori după intentarea procesului de
insolvabilitate;
să analizeze procedura examinării contestaţiilor
contra creanţelor înaintate;

• Procedura examinării contestaţiilor
contra creanţelor înaintate.

să determine structura patrimonială a masei
debitoare;
să stabilească etapele valorificării şi distribuirii
masei debitoare;
să definească noţiunea de creditori garantaţi;
să indice ordinea executării creanţelor
creditorilor;
să caracterizeze activitatea participanţilor la
proces desfăşurată în vederea inventarierii şi
evaluării masei debitoare;
să identifice procedura şi metodele aplicabile la
valorificarea bunurilor masei debitoare;
să determine asemănările şi deosebirile dintre
procedura executării creanţelor creditorilor
garantaţi de procedura executării creanţelor
creditorilor chirografari;
să clasifice cheltuielile masei debitoare şi
categoria creditorilor cărora de aparţin;
să analizeze care obligaţii se consideră a fi
făcute în interesul masei debitoare;
să delimiteze actele ce fac parte din procedura
inventarierii de actele procesuale ce se
consideră a fi făcute în cadrul evaluării;
să determine efectele solidarităţii debitorilor
pentru desfăşurarea procesului de
insolvabilitate;
să analizeze etapele distribuţiei produsului
masei debitoare;
să aprecieze eficacitatea distribuţiilor
intermediare.
să expună procedura valorificării bunurilor
debitorilor după încetarea procesului de
insolvabilitate.

Tema 5. Valorificarea şi distribuirea
masei debitoare.

să definească noţiunea de încetare a procesului
de insolvabilitate;
să stabilească condiţiile generale ce duc la
încetarea procesului de insolvabilitate;
să caracterizeze procedura încetării procesului
de insolvabilitate în cazul lipsei masei
debitoare sau a insuficienţei masei debitoare;
să aprecieze posibilitatea încetării procesului
de insolvabilitate la acordul părţilor;
să delimiteze procedura de lichidare a
întreprinderii în baza temeiurilor prevăzute în

Tema 6. Încetarea procesului de
insolvabilitate.

• Inventarierea şi evaluarea bunurilor
masei debitoare.
• Procedura valorificării bunurilor
masei debitoare.
• Executarea creanţelor creditorilor.
• Soluţionarea chestiunilor privind
valorificarea bunurilor debitorului
după încetarea procesului de
insolvabilitate.

• Condiţii generale privind încetarea
procesului de insolvabilitate.
• Încetarea procesului de
insolvabilitate în legătură cu lipsa
masei debitoare.
• Încetarea procesului de
insolvabilitate la acordul părţilor.
• Procedura lichidării întreprinderilor
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legea insolvabilităţii şi celor prevăzute în codul
civil;
să aprecieze posibilitatea aplicării normelor
generale privind lichidarea întreprinderilor în
cazurile lichidării întreprinderii în baza legii
insolvabilităţii;
să stabilească circumstanţele ce îndreptăţesc
redeschiderea procesului de insolvabilitate
după încetarea acestuia;
să determine dacă la redeschiderea procedurii
de insolvabilitate se numeşte un nou
administrator sau trebuie rechemat
administratorul insolvabilităţii iniţial;
să califice categoriile juridice de „sumă mică”
şi „sumă neglijabilă” în contextul redeschiderii
procedurii de insolvabilitate;

- să definească noţiunea procedurii planului;
- să determine coraportul dintre procedura
planului şi procedura de lichidare a
patrimoniului debitorului insolvabil;
- să aprecieze caracterul prioritar al procedurii
planului faţă de procedura de lichidare a
patrimoniului în cadrul reglementărilor actuale
cu privire la insolvabilitate;
- să delimiteze atribuţiile participanţilor la
proces la etapa propuneri planului;
- să analizeze procedura admiterii şi confirmării
planului şi efectele acestora;
- să evidenţieze atribuţiile instanţei de judecată
în cazul aplicării procedurii planului;
-

în baza temeiurilor prevăzute în
legea insolvabilităţii.

Tema 7. Procedura planului.
• Noţiuni generale privind aplicarea
procedurii planului.
• Drepturile şi obligaţiile
participanţilor la etapa propunerii
planului.
• Procedura admiterii şi confirmării
planului.
• Efectele confirmării planului şi
supravegherea aplicării planului.
• Consecinţele nerealizării planului
şi efectele procedurale ale acestora.

să identifice categoriile actelor de dispoziţiei a Tema 8. Contestarea actelor
instanţelor de judecată ce pot fi adoptate în
judecătoreşti adoptate în cadrul
cadrul procesului de insolvabilitate;
procesului de insolvabilitate.
să analizeze căile de atac pasibile de a fi
utilizate în cazul contestării actelor judecătoreşti • Actele de dispoziţie a instanţei de
adoptate în cadrul procesului de insolvabilitate;
judecată adoptate în cadrul
să califice elementele recursului contra
procesului de insolvabilitate.
hotărîrilor şi încheierilor judecătoreşti adoptate
• Recursul în cadrul procedurii de
în cadrul procesului de insolvabilitate;
declarare a insolvabilităţii.
să clasifice hotărîrile şi încheierile instanţei de
• Instanţa competentă de a soluţiona
judecată susceptibile de atac în dependenţă de
recursul şi împuternicirea acesteia.
subiecţii cu drept de atac;
• Utilizarea altor căi de atac la
să stabilească momentul începerii termenului de
contestarea actelor judecătoreşti
atac cu recurs a diferitor categorii de hotărîrii şi
adoptate în cadrul procesului de
încheieri ale instanţei de judecată;
insolvabilitate.
să deosebească actele de dispoziţie a instanţei
de judecată adoptate în scopul desfăşurării
normale a procesului judiciar de actele de
dispoziţie a instanţelor de judecată adoptate în
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-

scopul confirmării actelor procesuale ale altor
participanţi;
să delimiteze încheierile instanţei de
insolvabilitate ce nu pot fi atacate separat cu
recurs;
să stabilească împuternicirile instanţei de
judecată la soluţionarea recursului contra
hotărîrilor şi încheierilor adoptate în cadrul
procesului de insolvabilitate;
să elaboreze proiecte de cereri de recurs;
să întocmească proiect de decizie de respingere
a recursului contra hotărîrilor şi încheierilor
instanţei de recurs;
să califice circumstanţele necesare a fi stabilite
pentru admiterea sau respingerea cererii de
recurs;
să definească tipurile de răspundere în cadrul
procesului de insolvabilitate;
să evidenţieze cazurile de răspundere
subsidiară a asociaţilor debitorului;
să determine consecinţele nedepunerii în
termen a cererii introductive de către debitor;
să stabilească circumstanţele ce demonstrează
începutul curgerii termenul de 1 lună de zile
pentru depunerea obligatorie a cererii
introductive;
să indice categoriile de persoane ce răspund
subsidiar în cazul nerespectării obligaţiei de
depunere a cererii introductive;
să definească noţiunile de insolvabilitate
intenţionată şi insolvabilitate fictivă;
să determine care persoane cad sub incidenţa
sintagmei „persoane care dau indicaţii
obligatorii pentru debitor”;
să analizeze efectele răspunderii subsidiare a
asociaţilor debitorului insolvabil;
să aprecieze efectele nerespectării de către
debitorul insolvabil a măsurilor de asigurare;
să deosebească felurile răspunderii instituite în
sarcina administratorului insolvabilităţii în baza
Legii insolvabilităţii;
să determine procedura aplicabilă la stabilirea
faptului răspunderii subsidiare şi cuantumului
acesteia;

Tema 9. Răspunderea în cadrul
procesului de insolvabilitate.

să stabilească subiecţii ce pot introduce cerere
introductivă în cazul insolvabilităţii,
companiilor de asigurări şi participanţilor
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
să determine specificul insolvabilităţii

Tema 10. Particularităţile declarării
insolvabilităţii anumitor categorii de
întreprinzători.

• Răspunderea subsidiară a
asociaţilor debitorului insolvabil.
• Răspunderea participanţilor la
procedura insolvabilităţii.
• Răspunderea succesorilor
debitorului insolvabil persoană
fizică.

• Particularităţile insolvabilităţii
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-

gospodăriilor ţărăneşti sub aspectul limitei
responsabilităţii fondatorilor acesteia;
să formuleze efectele intentării procedurii de
declarare a insolvabilităţii pentru participanţii
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
să determine garanţiile legale în ce priveşte
desfăşurarea insolvabilităţii agenţilor
economici din ramura agricolă.
să se pronunţe asupra obligativităţii participării
ca subiecţi CNPF în cazul declarării
insolvabilităţii a unui participant profesionist
sau a unei companii de asigurări.
să determine sancţiunile neatragerii în proces a
CNPF în cazul desfăşurării procesul de
insolvabilitate.
să determine rolul şi statutul juridic al CNPF în
cazul declarării insolvabilităţii a uni participant
profesionist sau a unei companii de asigurări.
să califice efectele declarării insolvabilităţii
unui agent economic în străinătate ce are active
în RM.
să identifice actele normative europene ce
fundamentează insolvabilitatea transnaţională.
să interpreteze sintagma centru principal al
intereselor economice.
să stabilească coraportul dintre procedura de
insolvabilitate principală, secundară şi
particulară.
să aprecieze posibilitatea pornirii unei proceduri
principale în afara teritoriului UE.

gospodăriilor ţărăneşti.
• Particularităţile insolvabilităţii
companiilor de asigurări.
• Particularităţile insolvabilităţii
participanţilor profesionişti la piaţa
valorilor mobiliare.
• Particularităţile insolvabilităţii
transfrontaliere.
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VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL
Subiecte / probleme
Natura procesuală a
procedurii de declarare a
insolvabilităţii.

Condiţiile înaintate
pentru a fi debitor în
cadrul procedurii de
declarare a
insolvabilităţii.

Temeiurile de declarare a
insolvabilităţii

Aplicarea mijloacelor de
asigurare în cadrul
procesului de
insolvabilitate

Modalităţi de realizare
Elaborarea de referate în baza
doctrinei de specialitate şi
legislaţiei în vigoare.
Analiza naturii juridice
procesuale a celor patru
proceduri civile clasice;
Analiza tuturor formelor de
organizare juridică a
întreprinzătorilor;
Evidenţierea criteriilor legale
în ce priveşte calitatea de
întreprinzător şi înregistrarea
legală a formelor de
organizare juridică a
creditorilor.
a) Soluţionarea de speţe
privind:
• înaintarea cererii
introductive de către
salariaţii întreprinderii;
• retragerea cererii
introductive;
b) Întocmirea de acte
judecătoreşti adopte la etapa
primirii cererii introductive;
a) formularea temeiurilor
pentru aplicarea mijloacelor
asiguratorii;
b) evidenţierea coraportului
dintre Codul de procedură
civilă şi legea insolvabilităţii
privind tipurile mijloacelor
asiguratorii aplicabile;
c) analizarea procedurii de
înaintare şi aplicare a
mijloacelor asiguratorii;

Modalităţi de evaluare
- prezentarea verbală a
rezultatelor prin susţinerea
unei alocuţiuni;
- susţinerea publică a
rezumatului în cadrul unui
seminar-dezbatere.
- expunerea verbală în
cadrul seminarului a
rezultatelor;
- prezentarea şi
confruntarea soluţiilor în
formă scrisă şi verbală în
cadrul unui seminar
aplicativ.
- prezentarea soluţiilor şi
argumentarea verbală sau
scrisă în cadrul unui
seminar evaluativ.

- prezentarea rezumatelor
în cadrul unui seminar
aplicativ;
- susţinerea proiectului
elaborat în cadrul unui
seminar tip dezbatere.

NOTĂ: Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum, audientul va
realiza forme de activitate individuală, precum:
• studiul notiţelor de curs, ale suporturilor de curs şi manualelor din bibliotecă;
• consultarea comentariilor şi a dicţionarelor de specialitate;
• studiul suportului normativ curent, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
• studiul practicii judiciare a Curţii Supreme de Justiţie şi a altor instanţe judecătoreşti;
• accesarea, acumularea şi studiul informaţiei din reţeaua Internet şi din alte surse accesibile.
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VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
A. Evaluare curentă:
• Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice (răspunsuri orale, participare la
dezbateri, prezentări de rapoarte/comunicări/informaţii);
• Probe scrise: două testări obligatorii care vor conţine sarcini de mai multe niveluri.
Mostră
Tema: Condiţiile necesare instituirii răspunderii subsidiare a persoanelor responsabile
ale debitorului în cazul nedepunerii cererii introductive în termenul legal.
1. Indicaţi temeiurile existenţa cărora determină obligaţia debitorului de a depune
cerere introductivă.
2. Clasificaţi categoriile de persoane ce pot fi atrase la răspundere subsidiară în
cazul nedepunerii cererii introductive în cazul existenţei obligaţiei de depunere.
3. Argumentaţi dacă asociaţii cu răspundere limitată pot fi traşi la răspunderea
subsidiară instituită în cazul nedepunerii cererii introductive în cazul existenţei
obligaţiei de depunere.
• Pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile
individuale.
În cadrul activităţilor practice se va realiza:
• Studierea şi rezolvarea speţelor;
• Activităţi de grup;
• Studiu de caz;
• Redactarea de către audienţi; a proiectelor hotărîrilor judecătoreşti şi a încheierilor.
• Proceduri de interpretare şi aplicare corectă a legii;
• Însuşirea şi aplicarea corectă a terminologiei de specialitate;
• Simularea de procese;
• Studiul individual al literaturii de specialitate, al experienţei naţionale şi internaţionale
din domeniu;
• Modelări/simulări de situaţii concrete.
Mostră
Test
Indicaţi răspunsurile corecte. Argumentaţi.
1. Nu pot fi declaraţi insolvabili:
a) deţinătorii patentei de întreprinzător.
b) cooperativele de consum.
c) asociaţiile de împrumuturi şi economii a cetăţenilor.
2. Sînt creditori ai masei debitoare:
a) administratorul provizoriu în legătură cu compensarea remuneraţiei şi cheltuielilor
suportate.
b) depozitarii în legătură cu compensarea cheltuielilor suportate ca urmarea a păstrării
bunurilor ce fac parte din masa debitoare.
c) expertul în legătură cu cheltuielile suportate pentru efectuarea expertizei.
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B. Evaluare sumativă finală:
Testul
Intentarea procesului de insolvabilitate.
1. Descrieţi temeiurile pentru pornirea procedurii de declarare a insolvabilităţii.
2. Analizaţi acţiunile procesuale ale participanţilor la proces la faza intentării procesului
de insolvabilitate.
3. Indicaţi şi motivaţi acţiunile judecătorului dacă la primirea cererii introductive se vor
constata următoarele situaţii:
a) Debitorul a prezentat probe incontestabile a achitării integrale a creanţelor
faţă de creditorul ce a înaintat cererea introductivă.
b) Debitorul a solicitat audierea unui expert (auditor) pentru a demonstra că
întreprinderea are suficiente lichidităţi.
c) Creditorul doreşte să-şi retragă cererea introductivă.
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