
 

 

 

 
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:  2 
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 

2 
 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Analizarea cadrului de aplicare al 
procedurilor speciale în contextul normativ 
general trasat de noul Cod de procedură 
civilă; concursul dintre norma generală şi 

Am reuşit, prin analiza făcută, ‚trasarea 
regulilor de soluţionare a concursului dintre 
norma generală şi norma specială în 
sistemul noului Cod de Procedură Civilă.  

 
Total 

Cercetarea a fost valorificată în prezentarea 
unui material la conferinţa naţională de la 
Timişoara 27-28 mai 2011, cât şi în alte 
conferinţe naţionale de la Constanţa 24-25 



 

 

norma specială Lucrare de cercetare ştiinţifică: 
„Raportul dintre procedurile speciale şi 
procedura contencioasă de drept comun, în 
lumina noului Cod de Procedură Civilă” 

iunie 2011, Baia Mare (1-2 iulie 2011), 
Piteşti (9-10 septembrie 2011),  Giurgiu (3-
4 septembrie 2011), Oradea (20-21 ianuarie 
2012),  Bucureşti (17-18 februarie 2012) – 
conferinţe raportate lunar  şi publicarea unui 
articol în AUB nr. III din 2011 (aşa cum 
vom  preciza în prezentul raport) 

2. Interdependenţa şi complementaritatea 
procedurilor speciale cu dreptul 
comunitar/european 

Am urmărit analizarea gradului de 
compatibilizare dintre reglementările 
interne şi cele europene/comunitare; 
eventuale propuneri de lege ferenda 
Lucrare de cercetare ştiinţifică: 
„Procedurile speciale consacrate de noul 
Cod de Procedură Civilă în contextul 
normativ european” 

Total Rezultatele cercetării au fost valorificate în 
cadrul unei conferinţe internaţionale la 
Bucureşti  (material în limba engleză) şi 
publicarea unui articol de specialitate într-o 
revistă  cotată BDI (aşa cum vom detalia în 
prezentul raport) iar altul în curs de 
publicare 

* 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. Lucrare de cercetare ştiinţifică: 
„Raportul dintre procedurile speciale şi 
procedura contencioasă de drept comun, 
în lumina noului Cod de Procedură 
Civilă” 

Definitivarea lucrării şi valorificarea 
certării aşa cum am  menţionat la 
punctul anterior 

total - 

2. Lucrare de cercetare ştiinţifică: 
„Procedurile speciale consacrate de noul 
Cod de Procedură Civilă în contextul 
normativ european” 

Valorificarea  cercetării s-a realizat aşa cum 
am menţionat la punctul anterior, în 
conformitate cu cele indicate în prezentul 
raport anual 

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* 

Rezultate 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Analizarea cadrului de aplicare al 
procedurilor speciale în contextul normativ 
general trasat de noul Cod de procedură 

Rezultat realizat prin prima tema 
definitivată 

total - 



 

 

civilă; concursul dintre norma generală şi 
norma specială 

2. Interdependenţa şi complementaritatea 
procedurilor speciale cu dreptul 
comunitar/european 

Rezultat realizat prin a doua temă 
definitivată 

total La finalizarea acestui obiectiv, monografia 
avea un număr de 187 de pagini. 

* 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+) 

- 3 Revista Română de Drept Privat 
nr. 3/2011 (revistă cotată BDI – 
CEEOL şi HeinOnline) – 
„Procedura cu privire la 
cererile cu valoare redusă  în 
contextul Noului Cod de 
procedură civilă” 

Cel prevăzut în 
contractul de 
cercetare 
postdoctorală 

Articolul a valorificat cercetarea temei 2 din 
anul 2 postdoctoral 

Revista Română de Drept Privat Cel prevăzut în Articolul a valorificat atât tema 1 cât şi tema 



 

 

nr. 2/2012 (revistă cotată BDI – 
CEEOL şi HeinOnline) – 
„Aspecte teoretice şi practice cu 
privire la procedura divorţului în noul 
Cod de procedură civilă” – articol în 
curs de publicare la data completării 
prezentului raport” 

contractul de 
cercetare 
postdoctorală 

2 din anul 2 postdoctoral 

Articol publicat în limba engleză 
în vol. Conferinţei internaţionale 
dela Bucureşti „Educaţie şi 
creativitate pentru o societate 
bazată pe cunoaştere”, ISBN şi 
ISN – „Aspecte cu caracter de 
noutate cu privire la cauţiunea 
judiciară în noul Cod de 
procedură civilă” 

Cel prevăzut în 
contractul de 
cercetare 
postdoctorală 

Articolul a valorificat cercetarea temei 2 din 
anul 2 postdoctoral 

   

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate 

- 3 Articol publicat în volumul 
conferinţei naţionale „Noile 

Cel prevăzut în 
contractul de 

Articolul a valorificat cercetarea temei 1 din 
anul 2 postdoctoral 



 

 

recunoscute pe plan naţional 
(cotate CNCSIS cel puţin B sau 
de prestigiu de circulaţie 
naţională chiar necotată 
CNCSIS) 

coduri ale României” de la 
Timişoara,  27-28 mai 2011 
organizată de UVT,UB şi 
INPPA, cu  ISBN, „Aspecte noi 
privind procedurile speciale în 
procesul civil” 

cercetare 
postdoctorală 

Articol publicat în AUB nr. III 
din 2011 – „Aspecte de noutate 
cu privire la procedura 
ordonanţei de plată 
reglementată de noul Cod de 
procedură civilă” 

Cel prevăzut în 
contractul de 
cercetare 
postdoctorală 

Articolul a valorificat cercetarea temei 1 din 
anul 2 postdoctoral 

Articol publicat în volumul 
conferinţei internaţionale bienale 
de la Timişoara – „Aspecte 
generale  cu privire la 
procedurile speciale instituite de 
noul Cod de procedură civilă” – 
tema a fost susţinută în cadrul 

Cel prevăzut în 
contractul de 
cercetare 
postdoctorală 

Lucrarea a fost susţinută în cadrul unei 
conferinţe internaţionale, octombrie 2010, 
în primul an de cercetare(menţionat în 
precedentul raport anual), iar articolul a fost 
publicat în anul doi de cercetare 
postdoctorală 



 

 

conferinţei în primul an de 
cercetare postdoctorală 
   

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 „Aspecte cu caracter de noutate 
cu privire la cauţiunea judiciară 
în noul Cod de procedură 
civilă” – lb. engleză 

 Conferinţa internaţională de la Bucureşti, 
noiembrie 2011, articolul fiind publicat în 
volumul conferinţei, în limba engleză, ISBN 
978-606-8002-59-0, ISSN 2248-0064 

   

   

   



 

 

Alte criterii de performanţă* 
- participare la conferinţă 
internaţională 

. 1 11-12 Noiembrie 2011 
Participare la Bucureşti, la Conferinţa 
Internaţională  „Educaţie şi creativitate 
pentru o societate bazată pe cunoaştere” 
– organizată de Univ. din Bucureşti, 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România, ediţia a V-a, Secţiunea Drept 
– Interferenţe teoretice şi practice ale 
dreptului românesc în dreptul Uniunii 
Europene 

  

   

   

   

* 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 
Anul 2 de cercetare postdoctorală a fost axat pe atingerea celor două obiective propuse şi asumate. Am urmărit o analiză profundă a procedurilor 
speciale din noul Cod de procedură civilă, analiză care a avut două componente : 1. Raportul norma contencioasă de drept comun/norma specială şi 2. 
Raportul norma specială de procedură civilă/norma europeană în materie. Analiza a fost valorificată, aşa cum am menţionat în prezentul raport într-o 
conferinţă internaţională şi mai multe conferinţe naţionale. De asemenea, am reuşi publicarea de articole în reviste cotate BDI si reviste naţionale care 
au urmărit cele două obiective propuse şi analizate. În urma definitivării celor două obiective aferente anului 2 am reuşit să realizez o cercetare a tuturor 
procedurilor speciale din Noul Cod de procedură civilă atât prin prisma textelor legale aplicabile cât şi prin intermediul jurisprudenţei aplicabile în 
totalitate sau în parte prin raportarea la noua legislaţie. Nu în ultimul rând, am abordat o tratare interdisciplinară a procedurilor civile speciale – 
NCC/NCPC. 
 
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).  



 

 

Plecând de la aceste realizări aferente anului 1 de cercetare postdoctorală am continuat activitatea, punând accent şi pe latura europeană a materiei 
procedurilor civile speciale, încercând să găsesc punctele comune dar şi diferenţele specifice. În acest fel, am încercat să subliniez faptul că legislaţia 
procesual civilă românească se află în într-o completare firească a celei europene, direct sau indirect aplicabile. De asemenea, prin analizarea 
comparativă a  jurisprudenţei în materia procedurilor civile speciale am reliefat soluţiile oferite de legiuitor, cu caracter de noutate sau consacrate de 
doctrină, în trecut, şi reglementate ca atare în prezent.  
 
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. 
Prin această reformă s-a urmărit pe de o parte păstrarea soluţiilor bune din vechea reglementare, dar şi consacrarea unora noi, impuse de doctrină, de-a 
lungul timpului , sau de  dinamica vieţii cotidiane. Astfel, lucrarea ce urmează a fi publicată se doreşte a fi un punct plecare în analiza şi aplicarea 
efectivă a procedurile civile speciale. 
 

 
 
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 
legislative. De asemenea, există încă o relativă incertitudine cu privire la data intrării efective în vigoare a noului cod de procedură civilă şi cu privire la 



 

 

legea de punere în aplicare a acestui act normativ care modifică în parte materia cercetată. În momentul în care această lege va fi publicată în Monitorul 
Oficial, vor fi operate şi modificările impuse de noua reglementare. 

 
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 2012 – 20.02/24.02 2012  
  
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă 

Participare Sesiune - Martie 2012 – 23.03/25.03 2012  
  

 

Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume: Dinu Claudiu Constantin 
 


