
 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  
ÎN DOMENIUL  

DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT  
1.1. Nume: Almășan 
1.2. Prenume: Adriana 
1.3. Codul unic de identificare:  7 
1.4. Gradul didactic: Lector universitar doctor 
1.5. Locul de muncă actual: Universitatea din București, Facultatea de Drept 
1.6. Telefon: 0722405203 
1.7. E-mail: aalmasan@aol.com 

 
2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 



 

 

Negocierea şi încheierea contractelor 
 
 
3. DURATA PROIECULUI (3 ani) 

36 de luni 
 
 
4. ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA 

2 
 
 
 
 
 
 
 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 



 

 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Culegerea şi procesarea de 
informaţii referitoare la 
etapele negocierii precum şi la 
strategiile, tehnicile şi tacticile 
de negociere 

Culegere si procesare a 
informațiilor referitoare la 
etapele negocierii, tehnicile si 
tacticile de negociere 

Realizat total  

2. Culegerea şi procesarea de 
informaţii referitoare la acte 
unilaterale corespunzătoare 
procesului negocierii, 
acordurilor preliminare şi 
intermediare ale negocierii 

Culegere si procesare a 
informațiilor referitoare la 
actele unilaterale 
corespunzătoare procesului 
negocierii, acordurilor 
preliminare si intermediare ale 
negocierii. 
Analiza răspunderii rezultata 
din aceste acorduri.  

Realizat total  

3.     



 

 

* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
** total / parţial / nerealizat. 
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează. 
 
6. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Activităţi 
prevăzute* 

Activităţi 
Realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Revizuirea literaturii de 
specialitate, participarea la 
seminare, conferinţe etc. 

Revizuirea literaturii de 
specialitate; 
Participare la Conferinţa 
Naţională a Noilor Coduri ale 
României organizată de 
Facultăţile de Drept din cadrul 
Universităţii de Vest din 
Timişoara şi a Universităţii 
Bucureşti în colaborare cu 
Centrul European de Studii şi 
Cercetări Juridice şi Asociaţia 

Realizat total  



 

 

Română de Știinţe Penale cu 
sprijinul Institutului Naţional 
de Perfecţionare Profesională a 
Avocaţilor cu participarea 
membrilor echipelor de 
redactare  a codurilor şi a altor 
cadre didactice universitare şi 
specialişti de prestigiu în 
domeniul dreptului, în data de 
27 și 28 mai 2011, la sediul 
Facultăţii de Drept și Ştiinţe 
Administrative din cadrul 
Universităţii de Vest din 
Timişoara cu lucrarea 
„Încheierea contractului în 
lumina Noului Cod Civil” 

2. Revizuirea şi centralizarea Revizuire a literaturii de Realizat total  



 

 

informaţiilor, participarea la 
seminare, conferinţe etc. 

specialitate reprezentativă 
Participare la Conferința 
„Reglementări fundamentale în 
noul Cod Civil şi în noul Cod 
de Procedură Civilă” 
organizata de Facultatea de 
Drept, Universitatea din 
București, in perioada 17-18 
februarie 2012, cu tema 
„Răspunderea civila pe 
parcursul formarii contractului” 

3.     
* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
** total / parţial / nerealizat. 
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează. 
 
7. REZULTATELE REALIZATE ÎN ANUL DE RAPORTARE 



 

 

Rezultate 
prevăzute* 

Rezultate 
Realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Redactare parte din lucrarea 
monografică „Negocierea şi 
încheierea contractelor” 

Părțile redactate includ: 
Noţiuni fundamentale şi 
trăsături specifice negocierii 
contractuale.  
În această secţiunea proiectului 
urmează a fi dezvoltate 
următoarele aspecte: natura 
negocierii, conceptul şi rolul 
negocierii, domeniile de 
aplicare etc.  
Tipologia negocierii.  
În această secţiune vor fi 
analizate tipurile de negocieri 
cu accent asupra specificului 
negocierii comerciale, 

Realizat total  



 

 

principiilor de bază şi celor 
sectoriale ale negocierii, 
modalitatea de percepere a 
negocierii, conceptul de 
negociere poziţională, 
negocierea cu intenţia de a 
contracta în opoziţie cu 
negocierea fără intenţia de a 
contracta etc. 
Concepte privitoare la tipologia 
negociatorului.  
În cadrul acestei secţiuni 
urmează a fi cercetate profilul 
negociatorului şi trăsăturile, 
motivaţia şi rolul personalităţii, 
stiluri de negociere, 
particularităţi culturale şi 



 

 

naţionale etc. 
Etapele desfăşurării negocierii. 
În această secţiune urmează a fi 
înfăţişate etapa prenegocierii 
(în care sunt analizate aspecte 
precum mandatul 
negociatorilor, formarea 
obiectivelor, mandatul 
negociatorilor, pregătirea 
logistică etc.), negocierea 
propriu-zisă (succesiune de 
oferte-contraoferte, stabilirea 
tehnicilor şi tacticilor 
operaţionale, redefinirea 
poziţiilor, stabilirea concesiilor, 
finalizarea negocierii), etapa 
post-negociere (renegocieri 



 

 

pentru eventuale modificări 
contractuale, renegocierea în 
cazul clauzei rebus sic 
standibus şi în cazul aplicării 
teoriei impreviziunii, 
rezolvarea problemelor 
ulterioare negocierii, buna 
credinţă la încheierea şi în 
executarea contractelor – 
particularităţi în caz de 
renegociere). 
Acte juridice unilaterale 
încheiate în procesul de 
negociere. În această secţiune 
sunt analizate propunerea de 
negociere, oferta, contra-oferta, 
conţinutul acestora, domeniul 



 

 

de aplicaţie şi tipologie, 
reglementare, recomandări şi 
obligaţii rezultând din acestea. 
Regimul juridic extra-
contractual al negocierii. 
Secţiunea analizează regimul 
juridic al negocierii în afara 
înţelegerilor privitoare la 
ţinerea tratativelor. 
Acorduri cu caracter 
preparator.  
Secţiunea aceasta cercetează 
tipologia contractelor de 
purtare a tratativelor, 
fundamentarea unor astfel de 
acorduri, clauzele incluse în 
acordurile preparatorii 



 

 

(obligaţia de informare, de 
sfătuire, de loialitate, de 
continuare, de confidenţialitate 
etc.), răspunderea juridică în 
cazul nerespectării prevederilor 
acordurilor preparatorii.   

2. Redactare, 
publicare/comunicare articol    

1. Comunicare articolul 
„Răspunderea civila pe 
parcursul formarii 
contractului” prezentat 
in cadrul Conferinței 
„Reglementări 
fundamentale în noul 
Cod Civil şi în noul Cod 
de Procedură Civilă” 
organizata de Facultatea 
de Drept, Universitatea 

Realizat totală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

din București, in 
perioada 17-18 februarie 
2012 

2. Redactare articol 
„Principiile negocierii 
contractelor in Noul Cod 
civil” 

 
 
 
Realizare totală 
 

 
 
 
 
 

3.     
* Conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
** total / parţial / nerealizat. 
*** Pentru activităţile realizate parţial sau nerealizate se argumentează. 
 
8. CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Criterii de performanţă Număr 
prevăzut 

Număr 
realizat 

Denumire** Acknow-
ledgement 

Observaţii*** 

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate cotate pe 
plan internaţional (publicaţii 
internaţionale sau cotate 

1 1  Alternative Dispute Resolution – 
Creating Value out of Conflict, 
revista CKS ebook, cotata BDI 

This work was 
supported by the 
strategic grant 
POSDRU/89/1.5

 



 

 

CNCSIS minim B+) by EBSCO Data base, ISSN 
2068-7796, ISSN-2 2068-7796, 
p.492-498               

/S/61968, 
Project ID61968 
(2009), co-
financed by the 
European Social 
Fund  within the 
Sectorial 
Operational 
Program Human 
Resources 
Development 
2007 – 2013.   

   

   

   

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate 
recunoscute pe plan naţional 

-  Redactare articol „Principiile 
negocierii contractelor in Noul 
Cod civil” 

Realizare 
parțială 

Articol in curs de publicare in revista 
Curierul Judiciar 
 



 

 

(cotate CNCSIS cel puţin B sau 
de prestigiu de circulaţie 
naţională chiar necotată 
CNCSIS) 

   

   

   

Lucrări ştiinţifice publicate ca 
monografii în edituri de la nivel 
naţional sau european în 
domeniul de cercetare 
postdoctorală ales 

-  - - Redactare a parte din monografia 
„Negocierea și încheierea contractelor” 

   

   

   

Lucrări prezentate la conferinţe, 
seminarii, sesiuni de cercetare 
internaţionale 
 
 

-  Participarea la conferinta 
Challenges of the Knowledge 
Society organizată în cooperare 
de Universitatea “Nicolae 
Titulescu” din București și 
Universitatea  “Complutense” 
din Madrid, la16 Aprile 2011, cu 

  



 

 

tema „Alternative Dispute 
Resolution – Creating Value out 
of Conflict” 
   

   

   

Alte criterii de performanţă* -  Participarea la  Conferința 
Naționala A Noilor Coduri Ale 
României – Civil Si Procedura 
Civila, Penal Si Procedura 
Penala, Timișoara, 26-28 mai 
2011 cu studiul „Încheierea 
contractului în lumina Noului 
Cod Civil”. 
Participare in cadrul Conferinței 
„Reglementări fundamentale în 
noul Cod Civil şi în noul Cod de 

  



 

 

Procedură Civilă” organizata de 
Facultatea de Drept, 
Universitatea din București, in 
perioada 17-18 februarie cu 
lucrarea „Răspunderea civila pe 
parcursul formarii contractului”  
   

   

   

* Se vor completa, dacă este cazul, conform Planului de lucru asumat prin Anexa 2, pct. 5.5 la contractul individual de cercetare postdoctorală. 
**Structura informaţiilor pentru articole/monografii/participări la conferinţe: autorul/ii, titlul, revista/manifestarea, ISSN/ISBN, paginaţie. 
***Pentru criteriile de performanţă nerealizate se argumentează. 
 
9. IMPACTUL REZULTATELOR OBŢINUTE, CU SUBLINIEREA CELUI MAI SEMNIFICATIV REZULTAT 
OBŢINUT CU IMPACT DEMONSTRABIL 

(maxim 2 pagini) 
A. Prezentarea rezultatului cel mai semnificativ/relevant obţinut 



 

 

Participarea la Conferința „Reglementări fundamentale în noul Cod Civil şi în noul Cod de Procedură Civilă” organizata de 
Facultatea de Drept, Universitatea din București, in perioada 17-18 februarie cu lucrarea „Răspunderea civila pe parcursul 
formarii contractului” 
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi 
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
Proiectul „Negocierea şi încheierea contractelor” este un demers declarat a fi cu caracter de pionierat.  
Prin obiectivul propus, proiectul urmează să abordeze problematica negocierii contractelor din perspectivă multidisciplinară. Până 
în prezent, negocierea a scăpat cercetării juriştilor, fiind analizată de manieră cuprinzătoare de către specialiştii în negocieri, fie în 
calificările economie, psihologie sau comunicare. 
Fără a exista lucrări dedicate special negocierii într-o abordare care să includă şi consecinţele juridice ale acestei activităţi, nu se 
poate nega existenţa unor încercări în cadrul limitat al articolului de specialitate însă astfel de demersuri nu au avut caracterul 
integrator pe care proiectul de faţă şi-l propune, nici amploarea tratării interdisciplinare. 
Mai mult, în România, ştiinţa dreptului ignoră implicaţiile pe care le are activitatea de negociere. 
O astfel de lacună se impune a fi remediată. Modelul american este probabil cel mai elocvent în această privinţă. Cei mai mari 
specialişti în negocieri din acest domeniu îşi activează şi desfăşoară cercetare academică în instituţii de învăţământ superior cu 
specific juridic (cu titlu de exemplu se poate menţiona Harvard Negotiation Project fondat de profesorii R. Fisher şi W. Ury).  
Abordarea integrată având trei direcţii, şi anume identificarea conceptelor şi mecanismelor specifice negocierii, observarea 



 

 

interrelaţiei cu dreptul (dreptul pozitiv aplicabil) şi propunerea unor soluţii atât juridice cât şi non-juridice, este de natură să aducă 
elementul de noutate. 
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
Impactul cel mai semnificativ între activitățile desfășurate îl reprezintă participarea la Conferința „Reglementări fundamentale în 
noul Cod Civil şi în noul Cod de Procedură Civilă” organizata de Facultatea de Drept, Universitatea din București, in perioada 17-
18 februarie cu lucrarea „Răspunderea civila pe parcursul formarii contractului”. La această au fost prezenți peste 700 de 
persoane, fiind totodată difuzată în direct și în înregistrare pe portalul juridice.ro. Auditoriul semnificativ a permis o răspândire cu 
succes a opiniilor cercetătorului privind rezultatele primelor cercetări în materia răspunderii în materie de negocieri. 

 
 
10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL 
DE RAPORTARE 
- 

 
11. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/89/1.5/S/61968 
A6. Sesiunea specifică de formare anuală (14 ore/sesiune) cu tematica egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea 
diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului 



 

 

Participare/Neparticipare Perioada 
Participare 20-24 februarie 2012. 
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă 

Participare/Neparticipare Perioada 
Participare 23-25 martie 2012 

 
 

Cercetător postdoctorat, 
Nume şi prenume: ALMĂȘAN Adriana 
Semnătură: ____________________________ 


