
 

 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  
ÎN DOMENIUL  

DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT  
1.1. Nume: Dinca 
1.2. Prenume: Razvan 
1.3. Codul unic de identificare:  1761105414517 
1.4. Gradul didactic: Lector univ. dr. 
1.5. Locul de muncă actual: Universitatea Bucuresti 
1.6. Telefon: +40 721 753 043 
1.7. E-mail: razvandinca2004@yahoo.com 

 



 

 

2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
Contractele civile speciale în lumina Noului Cod Civil 

 
 
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* 
Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Identificarea diferenţelor 
dintre reglementarea în 
vigoare şi reglementarea 
propusă de noul cod civil în 
domeniul contractelor civile 
speciale 

Identificarea diferenţelor dintre 
reglementarea în vigoare şi 
reglementarea propusă de noul 
cod civil în domeniul 
contractelor civile speciale 

total  

2. Identificarea impactului noului 
cod civil în privinţa legislaţiei 
speciale incidente în materia 
contractelor speciale, a 
problemelor de drept 
tranzitoriu şi a acelor 
dezvoltări ale doctrinei şi 
jurisprudenţei elaborate pe 

Identificarea impactului noului 
cod civil în privinţa legislaţiei 
speciale incidente în materia 
contractelor speciale, a 
problemelor de drept 
tranzitoriu şi a acelor dezvoltări 
ale doctrinei şi jurisprudenţei 
elaborate pe baza legislaţiei în 

total  



 

 

baza legislaţiei în vigoare care 
pot fi aplicate şi sub imperiul 
noii reglementări 

vigoare care pot fi aplicate şi 
sub imperiul noii reglementări 

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. - cercetare documentară 
privind textele noului cod 
civil, sursele de inspiraţie şi 
dreptul comparat 

cercetare documentară privind 
textele noului cod civil, sursele 
de inspiraţie şi dreptul 
comparat 

total  

2. - cercetare documentară 
privind legislaţia civilă în 

cercetare documentară privind 
legislaţia civilă în vigoare, 

total  



 

 

vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa aplicabile în 
domeniul contractelor speciale 
 

doctrina şi jurisprudenţa 
aplicabile în domeniul 
contractelor speciale 

3. redactarea planului cursului redactarea planului cursului 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. -Stabilirea planului cursului 
universitar privind Contractele 
civile speciale potrivit noului 
Cod civil   

-Stabilirea planului cursului 
universitar privind Contractele 
civile speciale potrivit noului 
Cod civil   

total  

2. Rapoarte periodice privind Rapoarte periodice privind total  



 

 

evoluţia activităţii evoluţia activităţii 
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+) 

0 0    

   

   

   

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate 
recunoscute pe plan naţional 

0 0    

   



 

 

(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 

0 0    

   

   

   

Lucrări prezentate la conferinţe, 
seminarii, sesiuni de cercetare 
internaţionale 
 
 

0 0    

   

   

   

Alte criterii de performanţă* 1 1 Planul cursului universitar 
privind Contractele civile 

  



 

 

speciale potrivit noului Cod 
civil   
   

   

   

* 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 
Cel mai semnificativ rezultat este conceperea întregii structuri a cursului universitar care formează obiectul proiectului de 



 

 

cercetare. Pentru realizarea acestei structuri a fost necesară o amplă cercetare documentară privind textele noului Cod Civil, 
sursele de inspiraţie şi dreptul comparat, modificările şi clarificările propuse prin proiectul legii de aplicare a noului Cod Civil, 
studiul de impact realizat la solicitarea Ministerului Justiţiei privind noul Cod Civil, legislaţia civilă în vigoare, doctrina şi 
jurisprudenţa aplicabile în domeniul contractelor speciale, inclusiv lucrările de întâmpinare, articole, cursuri, monografii. 
Având în vedere natura  de documentare şi reflexie internă pe care o presupune această primă perioadă destinată elaborării 
lucrării potrivit planului de cercetare, impactul său se manifestă cu precădere asupra etapelor următoare şi nu are o incidenţă 
directă asupra mediului juridic. Totuşi, cercetătorul s-a aflat în contact regulat cu Ministerul Justiţiei şi Comisia juridică a 
Camerei Deputaţilor care elaborează proiectul legii de aplicare a noului Cod Civil şi a avut prilejul de a transmite acestor 
instituţii observaţiile sale privind textele care ar reclama modificări şi clarificări, reflecţia sa având sub acest aspect un impact 
direct asupra procesului de creaţie legislativă. 

 
 
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi 
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
Până în prezent nu există o lucrare care să evalueze din punctul de vedere al ştiinţei juridice ansamblul modificărilor aduse 
regimului juridic al contractelor civile speciale prin noul Cod civil. Chiar dacă în cursul acestui prim an al proiectului au apărut 
lucrări de amploare variabilă rezervate noului Cod, este încă necesară o abordare detaliată a noii configuraţii a instituţiilor care să 



 

 

ţină cont de concepţiile generale care au stat la baza elaborării Codului şi de articulaţiile lor diverse în privinţa fiecărui contract 
civil special în parte. 
In abordarea acestei probleme este necesar un efort amplu şi temeinic care să sintetizeze într-o manieră sistematică modificările 
aduse de noul cod civil, elementele de drept comparat şi de interpretare teleologică care servesc interpretării şi aplicării noului 
Cod civil, aspectele de doctrina si jurisprudenţă care îşi vor păstra relevanţa şi sub imperiul noului Cod civil. 
Subsemnatul este titular al unui curs de licenţă de dreptul contractelor civile speciale şi al unui curs de master de contracte 
translative de proprietate în cadrul Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti. În această calitate am încercat să integrez în 
cele două cursuri rezultatele intermediare ale cercetării, astfel cum s-au configurat acestea în primul an al programului. Aceste 
rezultate au fost incluse şi în programul de studii post-universitare organiyat de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti cu 
privire la noile coduri, civil şi de procedură civilă. Dată fiind noutatea reglementării tratate şi importanţa sa socială fundamentală, 
acest program s-a adresat specialiştilor şi practicienilor. 
De asemenea, prin activitatea depusă de cercetător ca specialist pe lângă Ministerul Justiţiei şi Comisia Juridică a Camerei 
Deputaţilor, rezultatele cercetării au putut fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a noului Cod 
Civil.   
 
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
Stadiul de realizare a proiectului corespunde planului iniţial. Datorită elementelor menţionate, impactul proiectului în acest stadiu 



 

 

a fost superior celui prevăzut iniţial pentru acest stadiu. 
 

 
 
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 Februarie 2011 
 

Participare/Neparticipare Perioada 
Participare Martie 2011 

 
 

Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume: DINCĂ RĂZVAN 
Semnătură: _____________________________ 
 
 


