
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei RESTRUCTURAREA, INSOLVENŢA ŞI LICHIDAREA FIRMEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de  

                 studiu 

   III 2.5 Semestrul  V 2.6 Tipul de       

           evaluare 

V 2.7 Regimul         

disciplinei 

F 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe  

                     săptămână 

 

4 ore 

din care:   

      3.2 curs 

 

           2 

  3.3 seminar/ 

     proiect               

 

2 

3.4 Total ore din planul                  

                de învăţământ 

 

56 

din care:    

           3.5 curs 

 

28 

3.6 seminar/ 

           proiect   

 

28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  6 

Tutoriat   

Examinări 3 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu 

individual 

19 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3. 10 Numărul de credite 3 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  „Dunărea de Jos” din Galați 

1.2 Facultatea   Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1de curriculum  NU ESTE CAZUL  

4.2 de competenţe  NU ESTE CAZUL 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1.  de desfăşurare a 

cursului  

 Studenţii se vor prezenta la prelegeri şi seminarii cu telefoanele mobile închise. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar 

5.2.  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Termenul predării lucrării de seminar / proiectului este stabilit de titular de comun 

acord cu studenţii.   
 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi                                                                                          Metode de predare                 Observaţii 

I.  Restructurarea  

      1.1  -  Preluări, fuziuni şi achiziţii – tipologie şi specific 

      1.2 - Sinergia operaţiunilor de reorganizare a firmelor / 

companiilor 

      1.3  -  Surse generatoare de valoare (sinergie) 

  II.  Insolvenţa comercială sau falimentul  

 

 

 

Prelegere 

 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1 – 1 credit 
Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor avansate de lucru 

şi de cercetare în mediile profesionale dinamice specifice domeniului financiar şi bancar 
 
C2 – 1 credit 
Realizarea de studii şi lucrări complexe de analiză şi evaluare a performanţei întreprinderilor şi actorilor 

din domeniul financiar şi/sau bancar, a investiţiilor directe şi finanţării lor pe baza datelor şi informaţiilor 

privind mediul economico-financiar intern şi extern   
 
C4 –1 credit 
Realizarea de analize şi estimări utile în procesul de evaluare şi elaborarea rapoartelor de evaluare a 

întreprinderilor şi actorilor din domeniul financiar şi/sau bancar   

 

 Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, teoriilor şi practicilor avansate de specialitate în 
mediile profesionale dinamice specifice domeniului financiar şi bancar 

 Elaborarea unui proiect profesional sau de cercetare pe probleme specifice domeniului financiar şi 
bancar 

 Valorificarea conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor avansate de lucru şi de 
cercetare în elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare pe probleme specifice 
domeniului financiar şi bancar. 

 Evaluarea critică şi pertinentă a cunoştinţelor avansate de specialitate, în scopul formulării judecăţilor 
de valoare şi a fundamentării deciziilor manageriale constructive, în mediile profesionale dinamice 
specifice domeniului financiar şi bancar. 
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 Proiectarea unei scheme de soluţionare în timp real a unei probleme de la locul de muncă si 
asumarea implementării acesteia, respectând normele deontologiei profesionale. 

 

 Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 
activităţi profesionale 
 

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

7.1 

 

Obiectivul general al 

disciplinei 

●  Contextualizarea abordărilor comportamentale şi operaţionale specifice din România 

în practica şi activitatea financiar – bancară şi economică europeană. 

●  Deprinderea unei capacităţi aparte, cu posibilităţi permanente de îmbunătăţire, pentru 

a valorifica achiziţiile intelectuale în decizii rapide şi eficiente, precum şi pentru a 

preîntâmpina perturbări ale activităţii firmei cauzate de derapaje în managementul 

situaţiilor financiare şi comerciale.  

7.2 

 

Obiectivele specifice  

● Cunoaştere fenomenologiei determinate de accelerarea şi internaţionalizarea fluxurilor 

financiare publice. 

●   Îmbogăţirea cunoştinţelor de tip fiscsl şi procedural privitoare la practicile actuale şi 

de la nivelul Uniunii Europene în materia abordată 



 
 

 

 2.1– Procedura falimentului – prezentarea generală; profilaxia 

insolvenţei comerciale/falimentului 

 2.2 – Creditorii chirografari şi cu garanţii 

 2.3 – Garanţiile şi gajul comercial  

 2.4 –  Alte garanţii reale. Ipoteca 

 

III. Actuala procedură a falimentului  

     3.1 – Instanţe, practicieni şi cadru instituţional 

     3.2 – Procedura insolvenţei şi reformele legislative 

     3.3 – Domeniul, scopul şi obiectul procedurii insolvenţei 

     3.4 – Participanţii la procedura insolvenţei  

 

IV. Reorganizarea judiciară   

 4.1 – Deschiderea procedurii 

 4.2 – Soarta unor contracte ale debitorului.  

 4.3 – Procedura planului de reorganizare judiciară 

 4.4 – Executarea planului de reorganizare           

 4.5 – Actuala procedură a falimentului – Legea nr. 64/1995, OG 

nr. 38/2002 şi Legea nr. 1497/2004 

 4.6 -  Efectele intrării în faliment şi măsurile consecutive 

             

V. Lichidarea  

  5.1 – Planurile de distribuire periodică între creditori 

  5.2 – Închiderea procedurii insolvenţei 

  5.3 – Efectuarea lichidării  

 5.4 – Situaţii de închidere a procedurii 

  5.5 – Efectele închiderii procedurii 

  5.6– Insolvenţa transfrontalieră. Cazul instituţiilor bancare 

 5.7 – Creaţia dreptului comunitar al falimentului  

 5.8 – Directiva DALEC privind asanarea şi lichidarea instituţiilor 

de credit 

 5.9 – Cadrul legal privitor la comerţul de asigurare             

 

 

 

            Prelegere  

 

 

 

 

            Prelegere  

 

 

 

 

 

            

Prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Prelegere 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

2 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

4 prelegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 prelegeri 

   

      Bibliografie 

1. Capriel, A., Procedura reorganizării şi lichidării judiciare, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1995; 

2. Turcu, I., Insolvenţa comercială, reorganizarea judiciară şi falimentul, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; 

3. Mircea N. C., Miff, A., Falimentul. Evoluţie şi actualitate, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; 

4. Turcu I., Falimentul. Noua procedură. Tratat, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2002. 

8. 2 Teme de proiecte Seminar/laborator Metode de predare         Observaţii 

PROIECT 1. – Analiza  fuziunii prin modelul VAN 

 

 

PROIECT 2. – Restructurarea  companiei în afara legii  

falimentului  

 

 

PROIECT 3.  – Elemente de drept comparat în materie 

 

 

PROIECT 4. – Contracte executate şi în curs de executare. 

Etapizarea executării 

 

Model, expunere şi 

dezbatere pe studii 

de caz 

Exerciţiu în baza unui 

studiu de caz pregătit 

de fiecare student. 

Model, expunere şi 

dezbatere pe texte de 

lege  

Model, expunere şi 

dezbatere pe texte de 

lege  

Model, expunere şi 

seminarii tip proiect 



 
 

 

PROIECT 5. – Plan de reorganizare la firma… 

 

 

PROIECT 6. – Măsuri premergătoare lichidării  

 

 

PROIECT 7. -  Răspunderea conducerii debitorului în insolvenţă. 

Condiţiile răspunderii 

 

PROIECT 8. – Principiile BIRD privind insolvenţa şi 

restructurarea băncilor 

 

PROIECT 9.  – Falimente bancare celebre 

dezbatere pe texte de 

lege  

Expunere şi 

dezbatere pe studii 

de caz 

Expunere şi 

dezbatere pe studii 

de caz 

Expunere şi 

dezbatere pe studii 

de caz 

Modele, expunere şi 

dezbateri 

Bibliografie 

*** Legea nr. 64/1995,  

*** OG nr. 38/2002  

             *** Legea nr. 14972004 

 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 
  60 % 

   

10.5 Seminar/laborator 
                  Proiect          Susţinere şi dezbateri la seminar 20 % 

              Prezentare proiect 20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Prezenţa este obligatorie la curs şi seminar. 

- Media notelor de la activităţile din cursul semestrului minim 5. 
       ▪  Nota minimă 5 pentru cunoştinţele de bază, dar şi prezentarea şi susţinerea unui proiect. 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea schiţării conţinutului şi alegerii metodelor de predare şi învăţare, titularii disciplinei organizează 
periodic întâlniri cu reprezentanţii abilitaţi din partea unor firme locale şi din regiunile limitrofe, precum şi cu 
factori decizionali din domeniul studiat şi cu experienţă dovedită în administrarea situaţiilor specifice abordate.  

 Implicarea şi a altor cadre didactice din domenii conexe şi titulare în alte departamente sau chiar din alte 
instituţii publice şi de învăţământ superior, în scopul potenţării capacităţii formative şi pluridisciplinare în 
domeniul activităţilor mai ales de ordin financiar şi bancar.  

 Reuniuni frecvente interdisciplinare cu scopul de a stabili conexiuni permanente între diferiţii operatori de 
specialitate din zonă şi furnizorul de educaţie universitară, urmărindu-se permanenta actualizare atât a 
practicilor în materie, cât şi a programului de studiu. 


