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I. PROBA SCRISA de specialitate va consta fie dintr-un eseu, fie din raspunsuri la o serie de
întrebari punctuale. Subiectele vor fi circumscrise următoarei tematici (referirile sunt la
titlurile, capitolele și secțiunile aferente din legislația în vigoare la care se raportează,
respectiv la părțile aferente tematicii din lucrările care fac parte din bibliografia sugerată):
1. Dreptul insolvenței (Legea nr.85/2014, actualizată)
a. Procedurile de prevenire a insolvenței (inclusiv Directiva 2019/1023)
b. Deschiderea procedurii insolvenței și efectele acesteia. Primele măsuri.
Întocmirea tabelului de creanțe. Contestațiile
c. Situația unor acte juridice ale debitorului aflat în insolvență
d. Reorganizarea și restructurarea debitorului aflat în insolvență
2. Dreptul societăților (Legea nr.31/1990, actualizată)
a. Funcționarea societăților. Societățile pe acțiuni. – secțiunile II și III (Despre
adunările generale. Despre administrarea societății). Societățile cu răspundere
limitată (Capitolul VI)
b. Modificarea actului constitutive (atât la S.A., cât și la SRL)
c. Excluderea și retragerea asociaților
3. Dreptul pieței de capital (Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare
şi operaţiuni de piaţă)
a. Oferta publică – noțiune. Oferta publică de cumpărare. Oferta publică de
preluare (Titlul II, Capitolele I, III, IV, din Legea nr. 24/2017 și dispozițiile
aferente din legislația secundară – norme și regulamente ASF)
4. Impactul avansului tehnologic asupra dreptului afacerilor în general. Pentru surse la
acest subiect, a se urmări. Cu titllu de exemplu Conferința Națională de Drept
Comercial, ed. a XI-a, 24.06.2021, înregistrată pe www.juridice.ro
https://evenimente.juridice.ro/impactul-avansului-tehnologic-asupra-dreptuluiafacerilor-ed-a-xi-a

II. Surse bibliografice sugerate (lista nu este exhaustivă/limitativă):
- S. David, Gh. Piperea, St. D. Carpenaru, Legea societatilor comerciale. Comentariu pe
articole, ed. a 5-a, CH Beck, Bucuresti, 2014.
- Cristian Duțescu, Legea privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de
piață. Comentariu pe articole, CHBeck, Bucuresti, 2019
- Radu Bufan (coord.st.) et al, Tratat practic de insolvență, Hamangiu, 2014
- Gheorghe Piperea, Codul Insolvenței. Note, corelatii, explicatii, Hamangiu, 2017
- Ion Turcu, Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5, CH
Beck, 2015

- Numerele din ultimii 3 ani ale revistelor stiintifice si profesionale de prestigiu editate in
Romania (e.g. – exemplificativ – Revista Română de Dreptul Afacerilor, Curierul
Judiciar, Revista PHOENIX a UNPIR, Revista Română de Drept Privat etc.)

N.B. La evaluarea probei scrise, vor fi foarte apreciate referirile de drept comparat (e.g. drept
american, britanic, german, francez al societatilor si/sau al intreprinderilor in dificultate). Este
posibil (ne obligatoriu) ca una dintre întrebări să constea în redactarea unui text, pe subiectele
din listă, în limbile engleză sau franceză. Cu titlu de exemplu, sugerăm lectura urmatoarelor
cărti care abordeaza dreptul societar anglo-american și francez din perspectivă problematizată
(lista este neexaustivă):
- Roy C. Smith, Ingo Walter, Governing the modern corporation, Oxford University
Press, 2006 (sau o editie mai noua)
- Kent Greenfield, The failure of corporate law, University of Chicago Press, 2006
- Roy Goode, Principles of coporate insolvency law, 4th ed., Sweet&Maxwell, Thomson
Reuters, 2011 (sau o ediție mai nouă)
- Memento Pratique Francis Lefebvre – Sociétés Commerciales, Eds. Francis Lefebvre,
Paris, 2011 (sau mai recent)
- articole relevante tematicii, disponibile în bazele de date online cu lucrări stiințifice, cum
sunt heinonline, juridice.ro, si ssrn.com
III. A doua probă constă într-un INTERVIU purtând în jurul activiății și preocupărilor
științifice ale candidatului, pe baza unui proiect de cercetare prezentat de candidat în legătură
cu o tema propusă de acesta (in cazul admiterii, aceasta nu va fi neapărat și tema programului
de studii de doctorat).
In cadrul probei interviului, se vor puncta și rezultatele obținute la nivelul studiilor de
licență și de master, publicațiile stiintifice ale candidatului (cel puțin una într-o publicație de
prestigiu national), experiența universitară și/sau profesională internațională, precum și
abilitățile lingvistice în două limbi de circulație internatională.

