
 

 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  
ÎN DOMENIUL  

DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT  
1.1. Nume: ZAMSA 
1.2. Prenume: Cristina Elisabeta 
1.3. Codul unic de identificare:  6 
1.4. Gradul didactic: Lector universitar 
1.5. Locul de muncă actual: Universitatea București, Facultatea de Drept  
1.6. Telefon: 0722 402 624 
1.7. E-mail: cezamsa@hotmail.com, cristina.zamsa@drept.unibuc.ro 
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2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
EFECTELE OBLIGATIILOR CIVILE 

 
 
3. DURATA PROIECULUI (3 ani) 

36 de luni 
 
 
4. ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA 

1 
     2010-2011 
 
 



 

 

 
 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Formularea problemelor de 
drept.Culegerea si procesarea 
de informatii. 

Formularea problemelor de 
drept.Culegerea si procesarea 
de informatii. 

             Total   

2. Studiul relatiei efectele 
obligatiilor-efectele 
contractului. Studiul executarii 
in natura a obligatiilor. 

Studiul relatiei efectele 
obligatiilor-efectele 
contractului. Studiul executarii 
in natura a obligatiilor. 

             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. Identificarea instrumentelor de 
strangere a informatiilor. 

 

Identificarea instrumentelor de 
strangere a informatiilor. 

 

           Total  

2. Cercetarea legislatiei, 
doctrinei si jurisprudentei in 
materie.  
 

Cercetarea legislatiei, doctrinei 
si jurisprudentei in materie.  
 

      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.  
 
 
 
7. REZULTATELE REALIZATE ÎN ANUL DE RAPORTARE 

Rezultate 
prevăzute* 

Rezultate 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Selectarea doctrinei si 
jurisprudentei in privinta 
efectelor obligatiilor civile. 

Selectarea doctrinei si 
jurisprudentei in privinta 
efectelor obligatiilor civile. 

Total  

2. Stabilirea structurii 
Proiectului/monografiei 
„Efectele obligatiilor civile”. 
Redactarea primelor capitole 
din monografie. 
 

Stabilirea structurii 
Proiectului/monografiei 
„Efectele obligatiilor civile”. 
Redactarea primelor capitole 
din monografie. 
 

   Total  La data redactării raportului anual de 
activitate în domeniul de cercetare 
postdoctorală și aferent anului 2010-
2011(anul I),a fost redactata structura 
lucrarii monografice si au fost scrise 
aprox.50 de pagini ale lucrării 



 

 

monografice.              
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 
prevăz

ut 

Număr 
realiza

t 

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 

-       -                          -      -  Este în curs de redactare monografia 
la o editură de la nivel național sau 
european în domeniul de cercetare 
postdoctorală ales. La data 
redactacării acestui raport, au fost 
scrise 50 de pagini.    

   



 

 

   
   

Lucrări prezentate la 
conferinţe, seminarii, 
sesiuni de cercetare 
internaţionale 
 
 

- -     

   

   

   

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 cel mai semnificativ/relevant obținut constă în sistematizarea opiniilor exprimate in doctrina cu privire la efectele 
obigatiilor civile, mai ales prin prisma principiilor care guverneaza efectele contractului precum si efectele obligatiilor. 
Ca urmare a transformarii concepţiei asupra  contractului,ca principala sursa de obligatii,  în sensul unei legături mai flexibile 
dintre părţile contractante, este necesara verificarea  si in dreptul national a aplicabilitatii unor noi principii –evidentiate de 
doctrina franceza, in special–, menite să guverneze noua teorie a dreptului contractual: principiul egalităţii contractuale; principiul 
echilibrului contractual; principiul fraternităţii contractuale;  principiul utilităţii sociale (şi principiile deduse: principiul securităţii 
juridice şi principiul libertăţii şi responsabilităţii).  



 

 

B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, 
lansarea unor noi probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
   Noile principii de drept guvernatoare ale dreptului contractual, astfel cum sunt deduse din doctrina si practica franceza, nu sunt 
complet straine de spiritul Codului civil napoleonian, ele regasindu-se in ratiunea reglementarii principiului executarii cu buna 
credinta a conventiilor (art.1134 alin.3 Cod civil francez, art.970 alin.1 Cod civil roman). Aceste principii justifica largirea sferei 
obligationalului, pentru ipoteza  unor eventuale lacune  contractuale referitoare la executarea contarctului.   
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
 Noutatea abordarii stiintifice consta in cercetarea fundamentarii noilor principii ale dreptului contractual din punct de vedere 
teleologic, prin raportare la Codul Civil napoleonian precum si in verificarea asimilarii lor in Viitorul Cod civil. 

 
 
10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL 
DE RAPORTARE 
În anul I de raportare, dificultățile întâmpinate s-au referit, în principal, la modificarea Viitorului Cod civil prin Legea de aplicare 
si la  identificarea unor surse bibliografice românești referitoare la viitoarea reglementare a efectelor obligatiilor in Noul Cod 
civil. 



 

 

 
 
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                                              14-18 februarie 2011 
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul 
ţintă 

Participare/Neparticipare Perioada 
                                           Participare                                               26-27 martie 2011 

 
 
Cercetător postdoctorat, 
Nume şi prenume: ZAMSA Cristina Elisabeta 
 



 

 

 
 


