RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
ÎN DOMENIUL
DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT
1.1. Nume:
DINU
1.2. Prenume:
CLAUDIU CONSTANTIN
1.3. Codul unic de identificare:
1760102296721
1.4. Gradul didactic:
Asistent universitar doctor
1.5. Locul de muncă actual:
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
1.6. Telefon:
0723.633.665
1.7. E-mail:
claudiu-constantin.dinu@drept.unibuc.ro

2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
„PROCEDURI SPECIALE ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ”

3. DURATA PROIECULUI (3 ani)
36 de luni

4. ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA
1

5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE
Obiective
prevăzute*
1.

Prezentarea generală a procedurilor
speciale în noul Cod de Procedură Civilă –
reguli comune, finalitatea şi raţiunile noii
reglementări

Obiective
realizate
Lucrare de cercetare ştiinţifică: „Aspecte
generale cu privire la procedurile speciale
instituite de noul Cod de Procedură Civilă”
–lucrare prezentată şi în cadrul unei

Observaţii***

Gradul de
realizare**
Total

conferinte internaţionale în anul 2010
Lucrare de cercetare ştiinţifică: „Proceduri
2. Prezentarea procedurile speciale cu
Total
caracter de noutate consacrate de noul Cod speciale cu caracter de noutate consacrate
de procedură civilă
de noul Cod de Procedură Civilă” – lucrare
ce urmează a fi prezentată în cadrul unei
coferinte naţionale în mai 2011
* 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*

1.

2.

Lucrare de cercetare ştiinţifică: „Aspecte
generale cu privire la procedurile speciale
instituite de noul Cod de Procedură
Civilă”
Lucrare de cercetare ştiinţifică: „Proceduri
speciale cu caracter de noutate consacrate
de noul Cod de Procedură Civilă”

Activităţi
realizate
Definitivarea lucrării şi prezentarea
acesteia în cadrul unei conferinţe
internaţionale

Definitivarea lucrării şi prezentarea
acesteia în cadrul unei conferinţe
naţionale în mai 2011

Observaţii***

Gradul de
realizare**
total

-

total

-

* 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*
1.

Prezentare generală a temei proiectului de
cercetare ştiinţifică

Rezultate
realizate
Rezultat realizat prin prima tema
definitivată
Rezultat realizat prin a doua temă
definitivată

total

-

Prezentarea soluţiilor legislative cu
total
caracter de noutate corelative obiectului de
cercetare
* 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.

2.

8. CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL DE RAPORTARE
Criterii de performanţă

Lucrări ştiinţifice publicate în

Număr
prevăzut

-

Număr
realizat

Denumire**

Observaţii***

Gradul de
realizare**

Acknowledgement

-

Observaţii***

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

„Aspecte generale cu privire la
procedurile speciale instituite de noul
Cod de Procedură Civilă”

Alte criterii de performanţă*
- participare la conferinţă
internaţională

1

1

28-30 octombrie 2010
Participare la Timişoara, la Conferinţa
internaţională bienală, ediţia a VIII-a,
organizată de Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative din cadrul
Universităţii de Vest Timişoara şi
Centrul European de Studii şi Cercetări
Juridice Timişoara – invitat la secţiunea
a II-a/Drept civil unde am susţinut
materialul având ca temă „General
aspect regarding the Special Procedures
established by the New Civil procedure
Code”

* 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
În urma parcurgerii primului an de cercetare prostdoctorală am reuşit să îmi fac o imagine de ansamblu asupra lucrării monografice „Proceduri speciale
în noul Cod de procedură civilă”, conturându-se şi un plan intermediar al acestei lucrări. Prin definitivarea primei lucrări propuse în planul de lucru
asumat consider că am reuşit să fac o prezentare generală a temei proiectului de cercetare ştiinţifică, mai ales în contextul în care această temă a fost
prezentată şi în cadrul unei conferinţe internaţionale, organizată în anul 2010. De asemenea, prin redactarea celei de-a doua teme din proiectul de lucru
asumat („Proceduri speciale cu caracter de noutate consacrate de noul Cod de Procedură Civilă”) am reuşit să ating obiectivul propus, respectiv
prezentarea soluţiilor legislative cu caracter de noutate corelative obiectului de cercetare. Obiectivul va fi atins cu atât mai mult cu cât această tema

umrează a fi prezentată la Conferinţa Codurilor organizată la Timişoara în perioada 26-28 mai 2011.
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific
Caracterul de noutate al demersului ştiinţific de până în acest moment rezultă intrinsec din tema analizată. În acest sens, am vedere faptul că cercetarea
mea ştiinţifică vizează procedurile speciale reglementate în noul Cod de procedură civilă (adoptat de legiuitor şi publicat în Monitorul Oficial), cod ce
urmează a intră în aplicare în perioada următoare (maxim un 1 an de zile). Prin raportare la acest stadiu de cercetare, consider că impactul ştiinţific este
semnificativ, mai ales dacă avem în vedere, că uneori, am abordat într-o manieră relativ critică, soluţiile adoptate, propunând şi variante de rezolvare.
Desigur, aceste soluţii pe care le-am oferit, în cazul în care sunt apreciate ca fiind pertinente, pot sta la baza definitivării legi de punere în aplicare a
noului Cod de procedură civilă (act normativ aflat încă în faza de redactare).
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat
Contribuţiile aduse de proiect vor avea un impact considerabil, atât prin soluţiile ce urmează a fi propuse, dar mai ales prin prisma semnalului dat de
noul Cod de Procedură Civilă : reforma fundamentală a sistemului procesului civil românesc.
Nu în ultimul rând, consider că impactul este important dacaă avem în vedere că analiza ştiinţifică vizează soluţii legislative cu caracter de noutate iar o
lucrare monografică pe această temă (în contextul noului Cod de procedură civilă) nu există.

10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL
DE RAPORTARE
Am întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la doctrina şi jurisprudenţa străină referitoare la procedurile civile speciale în diferite sisteme
legsialtive.

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
Sesiune - Februarie 2011
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă
Participare
Sesiune - Martie 2011

Cercetător postdoctorat,
Nume şi prenume: Dinu Claudiu Constantin

