
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
examenului pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 

procedura insolvenței persoanelor fizice 
 
 

I. TEMATICA (în baza curriculei stabilite prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 03/5 
septembrie 2015 privind adoptarea curriculei comune şi a metodologiei unitare pentru 
dobândirea, de către avocaţi, a calităţii de administrator / lichidator în conformitate cu 
legea nr. 151/2015 – insolvenţa persoanei fizice) 

 
I. Dispozitii generale: Capitolul I: 
1. Scopul legii; 
2. Principiile ; 
3. Definitie; 
4. Domeniul de aplicare; 
5. Initierea procedurii de insolventa. 
 
II. Capitolul II: 
1. Organele care aplica procedura insolventei; 
2. Comisia de insolventa; 
3. Administratorul procedurii; 
4. Instantele judecatoresti; 
5. Lichidatorul; 
6. Cerinte privind dobandirea calitatii de administrator al procedurii sau de lichidator. 
 
III. Capitolul III - Procedura administrativa pe baza de plan de rambursare a datoriilor 
1. Cererea debitorului; 
2. Examinarea cererii; 
3. Desemnarea administratorului procedurii; 
4. Comunicarea deciziei si contestarea acesteia. Admiterea contestatiei; 
5. Efectele respingerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa; 
6. Masurile provizorii/primele masuri ale administratorului procedurii; 
7. Obligatiile creditorilor; 
8. Tabelul preliminar de creante si contestarea acestuia; 
9. Planul de rabursare a datoriilor: - concilierea asupra planului de rambursare; 
                                                   - votul si aprobarea planului; 
10. Deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor; 
11. Contestarea deciziei de deschidere a procedurii pe baza de plan de rambursare a datoriilor; 
11. Neaprobarea planului de rambursare; 
12. Confirmarea planului de rambursare a datoriilor; 
13. Suspendarea de drept ca efect al aprobarii planului de rambursare/ridicarea suspendarii si 
situatia contractelor in curs de derulare; 
14. Drepturile si obligatiile debitorului pe durata procedrurii de insolventa pe baza de plan de 
rambursare a datoriilor; 
15. Atributiile comisiei de insolventa pe perioada de executare a planului de rambursare; 
16. Atributiile administratorului procedurii pe durata executarii planului de rambursare a 
datoriilor/inlocuirea administratorului procedurii; 
17. Modificarea planului de rambursare; 
18. Inchiderea procedurii ca efect al executarii planului de rambursare a datoriilor; 
19. Consecintele neexecutarii planului de rambursare a datoriilor. 
 



IV. Capitolul V- Procedura judiciara de insolventa prin lichidarea activelor debitorului 
1. Deschiderea procedurii; 
2. Cererea de deschidere a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de 
active/solutionarea cererii; 
3. Desemnarea lichidatorului si atributiile acestuia; 
4. Efectele deschiderii procedurii; 
5. Notificarea creditorilor; 
6. Intocmirea tabelului preliminar de creante si contestarea acestuia; 
7. Inventarierea bunurilor; 
8. Obligatiile debitorului pe durata procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active; 
9. Valorificarea bunurilor in cadrul procedurii; 
10. Darea in plata speciala; 
11. Anularea actelor frauduloase; 
12. Ordinea de distribuire ca urmare a fondurilor rezultate din valorificarea bunurilor in cadrul 
procedurii; 
13. Raportul trimestrial si raportul final al lichitorului procedurii; 
14. Inchiderea procedurii insolventei judiciare prin lichidare de active. 
 
V. Capitolul VI Procedura simplificata de insolventa 
1. Conditii cu privire la debitor; 
2. Cererea de aplicare a procedurii 
3. Solutionarea cererii de catre instanta; 
4. Efectele admiterii cererii 
5. Derularea procedurii; 
6. Incetarea procedurii simplificate 
 
VI. Capitolul VII Eliberarea de datoriile reziduale 
1. Eliberarea de datorii reziduale ca efect al respectarii planului de rambursare a datoriilor sau a 
conditiilor procedurii simplificate de insolventa; 
2. Conditiile eliberarii de datorii in cazul procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de 
active; 
3. Atributiile comisiei de insolventa intre inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin 
lichidare de active si eliberarea de datorii a debitorului; 
4. Atributiile lichidatorului intre inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de 
active si eliberarea de datorii a debitorului; 
5. Respingerea eliberarii de datorii reziduale; 
6. Efectele respingerii cererii de eliberare de datorii reziduale; 
7. Revocarea beneficiului de eliberare de datorii reziduale. 
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