
 

 

 

 
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  

ÎN DOMENIUL  
DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 

 
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT  
1.1. Nume: BUGLEA 
1.2. Prenume: CLAUDIU PAUL 
1.3. Codul unic de identificare:  8 
1.4. Gradul didactic: LECTOR 
1.5. Locul de muncă actual: FACULTATEA DE DREPT – UNIVERSITATEA BUCURESTI 
1.6. Telefon: 0722.393.235 
1.7. E-mail: bugleacp@yahoo.com 

 
 



 

 

 
 
2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
DREPTUL INTERNATIONAL PRIVAT ROMAN (din perspectiva noilor reglementari europene in domeniu si a noului cod 
civil) 

 
 
 
3. DURATA PROIECULUI (3 ani) 

36 de luni 
 
 
4. ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA  
anul II - 2011-2012 

2 
 
 
 
 



 

 

 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Analiza detaliata a Regulamentului 
(CE) nr. 593/2008 privind 
obligatiile contractuale (Roma I) si 
a Regulamentului (CE) nr.864/2007 
privind obligatiile necontractuale 
(Roma II). 

Analiza detaliata a Regulamentului 
(CE) nr. 593/2008 privind obligatiile 
contractuale (Roma I) si a 
Regulamentului (CE) nr.864/2007 
privind obligatiile necontractuale 
(Roma II). 

total  

2. Analiza Regulamentelor (CE) nr. 
1346/ 2000 privind insolventa 
respectiv 44/2001 privind 
competenta, recunoasterea si 
exaecutarea unor hotarari 
judecatoresti pronuntate in materie 
civila si comerciala. 

Analiza Regulamentelor (CE) nr. 
1346/ 2000 privind insolventa 
respectiv 44/2001 privind 
competenta, recunoasterea si 
exaecutarea unor hotarari 
judecatoresti pronuntate in materie 
civila si comerciala 

partial Mai tebuie cercetata o vasta jurisprudenta in 
materie. 

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. Documentarea realizata prin analiza 
efectiva a textelor regulamentelor 
,doctrinei straine relevante precum 
si a  si jurisprudentei straine si 
romane in materie. Deplasari in 
scop de studiu, participarea la 
seminarii, conferinte. 

Documentarea realizata prin analiza 
efectiva a textelor regulamentelor 
,doctrinei straine relevante precum si 
a  si jurisprudentei straine si romane 
in materie. Deplasari in scop de 
studiu, participarea la seminarii, 
conferinte. 

partial  

2. Documentarea realizata prin analiza 
efectiva a textelor regulamentelor 
,doctrinei straine relevante precum 
si a  si jurisprudentei straine si 
romane in materie. Deplasari in 
scop de studiu, participarea la 
seminarii, conferinte. 

Documentarea realizata prin analiza 
efectiva a textelor regulamentelor 
,doctrinei straine relevante precum si 
a  si jurisprudentei straine si romane 
in materie. Deplasari in scop de 
studiu, participarea la seminarii, 
conferinte. 

partial Mai sunt necesare activitati de documentare 
asupra doctrinei si jurisprudentei in materie. 

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. Redactarea a cel putin doua articole 
in vederea publicarii. 

Redactarea a cel putin doua articole 
in vederea publicarii. 

total  

2. Inceperea redactarii monografiei. Inceperea redactarii monografiei. partial Mai trebuie lamurite anumite probleme 
de structura. 

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 CNCSIS minim B+) 

     

   

   

   

Lucrări ştiinţifice publicate 
în reviste de specialitate 
recunoscute pe plan naţional 
(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 

   

   

Lucrări prezentate la 
conferinţe, seminarii, sesiuni 
de cercetare internaţionale 
 
 

1 1 Participarea  la Conferinta 
Nationala a Noilor Coduri Civile 
ale  Romaniei Timişoara, 
România, 27 – 28 mai 2011, 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din cadrul 
Universităţii de Vest din 
Timişoara, Centrul European de 
Studii şi Cercetări Juridice 
Timişoara, Facultatea de Drept 
din Universitatea din Bucuresti, , 
cu tema “Aspecte de drept 
international privat in Noul Cod 
Civil” 

      This work was supported 
by the strategic grant 
POSDRU/89/1.5/S/61968, 
Project ID61968 (2009), co-
financed by the European 
Social Fund  within the 
Sectorial Operational 
Program Human Resources 
Development 2007 – 2013. 

 

Participarea la Simpozionul 
international “Sistemul juridic 
intre stabilitate si reforma” 
Craiova, România, 18 – 19 

      This work was supported 
by the strategic grant 
POSDRU/89/1.5/S/61968, 
Project ID61968 (2009), co-

 



 

 

noiembrie, Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative din cadrul 
Universităţii din Craiova, 2011 
cu tema “Noua reglementare de 
drept international privat”, 

financed by the European 
Social Fund  within the 
Sectorial Operational 
Program Human Resources 
Development 2007 – 2013. 

Participarea  la Conferinta  
“Cunoasterea, intelegerea si 
aplicarea noilor coduri 
fundamentale ale Romaniei 
(Noul Cod Civil si Noul Cod de 
Procedura Civila)”Oradea 20-21 
ianuarie 2012 , cu tema “Noua 
reglementare de drept 
international privat in material 
actelor juridice” 

      This work was supported 
by the strategic grant 
POSDRU/89/1.5/S/61968, 
Project ID61968 (2009), co-
financed by the European 
Social Fund  within the 
Sectorial Operational 
Program Human Resources 
Development 2007 – 2013. 

 

Participarea  la Conferinta  
“Reglementasri fundamentale in 
noul Cod Civil si in noul Cod de 
Procedura Civila”Bucuresti, 17-
18 februarie 2012 cu tema 
“Normele conflictuale in 

      This work was supported 
by the strategic grant 
POSDRU/89/1.5/S/61968, 
Project ID61968 (2009), co-
financed by the European 
Social Fund  within the 

 



 

 

material dreptului familiei” Sectorial Operational 
Program Human Resources 
Development 2007 – 2013. 

Alte criterii de performanţă*      

   

   

   

* 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 
Rezultatul relevant al cercetarii derulate pe parcursul acestui an consta in faptul ca pentru prima data s-a analizat in doctrina noastra de drept 
international privat, interventia unor reglementari care nu provin direct de la legiuitorul roman, dar care sunt de aplicare directa si imediata, respectiv 
Regulamentele europene in aceasta materie deosebita care este dreptul international privat. Pana I acest moment nu exista nicio lucrare destinata 
analizei acestor reglementari de maxima importanta, in literature de specialitate din Romania. 
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi 
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
Tehnica prin care Regulamentele europene analizate penetreaza sistemul juridic romanesc este la randul ei inedita. Astfel ele urmeaza sa se aplice in 
cele mai mlte cazuri, in domenii inca reglementate de o legislatie speciala (in cazul nostru particular de legea nr.105/1992 ), legislatie inca neabrogata in 
totalitate. Prin urmare,  mi-a revenit o misiune destul de dificila si inedita, dar de aici si extrem de interesanta, de a constata si analiza de la caz la caz 
daca o reglementare se suprapune in totalitate peste reglementarea existenta, excluzand-o de la aplicare (asa cum fac Regulamentele sin materia 
obligatiilor contractuale si necontractuale spre exemplu), sau daca doar ii restrange sfera de aplicare (Regulamentul privind competenta , recunoasterea 
si executarea unor hotarari in materie civila si comerciala), dispozitiile legislatiei romane ramanad aplicabile pentru alte situatii decat cele prevazute 
expres in  regulamentul european. Prin aceasta cercetare am dorit astfel sa ofer  practicipantilr de pe piata juridical, un instrument nou care sa le permita 
sa inteleaga si evident sa foloseasca, intr-un mod usor si corect, noile instrumente juridice europene in stransa interdependenta cu deja existenta 
legislatie. 
Avand in vedere ineditul acestei abordari si daca obiectivele impuse se realizeaza, acesta ar trebui sa se reflecte in contributia pe care demersul stiintific 



 

 

o va manifesta prin punerea bazelor unei doctrine in acest domeniu. 
Realizare pentru prima data in Romania, a unei analize a impactului respectivelor reglementari europene asupra legislatiei unui stat membru (in cazul 
nostrum, Romania), cred ca va prezenta si pentru cerctatorii si practicienii din alte state ale Uniunii Europene, o parghie utila de a intelege implicit 
legislatia noua din Romania, dar si faptul ca sistemul de drept romanesc face toate demersurile posibile pentru a se adapta si a se plia pe necesitatile 
dezvoltarii actuale a legislatiei unitare de la nivelul Uniunii Europene din domeniul reglementarii raporturilor juridice de drept international privat in 
scopul realzarii dezideratului obtinerii unui system unitary de norme conflictuale . 
 
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
S-a realizat o activitate serioasa de documentare. Aceasta activitate s-a materializat in participarea la trei importante conferinte, cu teme total noi in 
domeniul supus cercetarii. Deasemenea am redactat si dat spre publicare doua articole care la randul lor tind sa surprinde aspecte de un interes cat mai 
practic. Mai trebuie cosultate si alte elemente de doctrina si jurisprudenta. Raportat la obiectivele propuse pentru anul al doilea, se poate vorbi de o 
realizare a acestora in proportie de 80%. 
 

 
 
10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL 
DE RAPORTARE 
Pentru analiza comparata cu alte legislatii di spatiul Uniunii Europene din domeniul dreptului international privat, a ridicat si ridica mari probleme din 
lipsa docrtrinei straie din bibliotecile romane. Prin urmare, de aici se evidentiaza necesitatea deplasarii in strainatate in vederea cercetarii amanuntite a 
respectivelor surse de informatii.  

 



 

 

 
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 Perioada 
da  20.02.2012 orele 17-20 ; 21.02.2012 orele 17-20 ;  22.02.2012 orele 17-

20; 23.02.2012 orele 17-20 ;  24.02.2012 orele 18-20; 
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă 

Participare Perioada 
da 23 martie 2012:16.00-20.00; 24 martie 2012:9.00-15.00; 25 martie 2012, 

9.00-13.00 
 
 

Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume: BUGLEA Claudiu-Paul 
 
Semnătură:  
 


