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RAPORT
Privind desfășurarea seminarului nr. 3- 4 în domeniul insolvabilității
Tematica seminarului
Data desfășurării
Ora desfășurării
Locația seminarului

Procedura de faliment și procedura de restructurare
3 iunie 2016
09.00 – 18.00
Sala de conferințe a USPEE Constantin Stere
Bvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200 mun. Chișinău
Formatori
Boris Bîrcă, judecător Curtea de Apel Chișinău
Irina Selevestru, doctor în drept, administrator autorizat
Alexandru Grosu, avocat, lector universitar
Gheorghe Macovei, avocat, lector universitar
Număr
de
participanți 53 persoane
înregistrați on-line
Număr
de
participanți 50 persoane, inclusiv 6 persoane extralistă on-line
înregistrați la seminar
Concluzii.
În cadrul Seminarului dedicat procedurii de faliment și procedurii de restructurare s-au discutat
procedurile ce țin de determinarea și inventarierea masei debitoare, precum și procedura de
valorificare a a masei debitoare în cadrul procedurii de faliment. În special d-na Selevestru Irina,
doctor în drept și administrator autorizat, în prezentarea s-a s-a axat pe problemele frecvent
întâlnite și soluțiile de urmat la organizarea și desfășurarea licitațiilor precum și la procedura
privind distribuirea produsului obținut din valorificarea masei debitoare.
Dl Gheorghe Macovei, avocat și lector universitar și Dl Bîrcă Boris, judecător la Curtea de Apel
Chișinău, au pus în discuție particularitățile examinării de către instanța de insolvabilitate a
cererilor de validare a propririi, inclusiv particularitățile aplicării tranzacției în cadrul procesului de
insolvabilitate.
Având în vedere actualitatea tematicii și problemelor ridicate în cadrul discuțiilor, partea a doua a
seminarului dedicată Procedurii de restructurare urmează a fi organizată suplimentar pentru
aceiași audiență, precum și pentru avocații și avocații stagiari interesați, astfel încât în perioada
imediat următoare să putem purcede la următoarea rundă de seminare în domeniul insolvabilității.
Sincere multumiri urmează a aduce Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, Consiliului
Superior al Magistraturii și USPEE Constantin Stere pentru implicare și colaborare.
Reponsabil organizare
Angela Popil, avocat

