
 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  
ÎN DOMENIUL  

DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT  
1.1. Nume: Stănescu 
1.2. Prenume: Şerban Alexandru Nicolae 
1.3. Codul unic de identificare:   
1.4. Gradul didactic: Asistent universitar 
1.5. Locul de muncă actual: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept 
1.6. Telefon: 021.423.70.05 / 0723.678.471 
1.7. E-mail: serban.stanescu@drept.unibuc.ro 

 
 



 

 

2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere pentru configurarea unei răspunderi obiective a 
poluatorului 

 
 
3. DURATA PROIECTULUI (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. Fundamentarea cercetării 
răspunderii civile pentru daune 
cauzate prin poluare în context 
internaţional 

Fundamentarea cercetării 
răspunderii civile pentru daune 
cauzate prin poluare în context 
internaţional 

Total  



 

 

2.     
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 şi selectarea 
instrumentelor juridice 
internaţionale incidente, precum şi 
a studiilor şi rapoartelor întocmite 
asupra acestora de organismele 
internaţionale sub egida cărora 
respectivele instrumente au fost 
adoptate 

Identificarea şi selectarea 
instrumentelor juridice 
internaţionale incidente, precum şi a 
studiilor şi rapoartelor întocmite 
asupra acestora de organismele 
internaţionale sub egida cărora 
respectivele instrumente au fost 
adoptate 

Total  

2. Identificarea şi selectarea lucrărilor 
de specialitate (volume, articole) 

Identificarea şi selectarea lucrărilor 
de specialitate (volume, articole) 

Total  



 

 

incidente temei cercetate incidente temei cercetate 
3. Studierea documentaţiei selectate Studierea documentaţiei selectate 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. Sistematizarea materialului 
normativ aplicabil 

Sistematizarea materialului normativ 
aplicabil 

Total  

2. Sistematizarea aparatului critic 
incident 

Sistematizarea aparatului critic 
incident 

Total  

3. Sistematizarea teoriilor formulate în 
materia răspunderii civile pentru 
daune cauzate prin poluare 

Sistematizarea teoriilor formulate în 
materia răspunderii civile pentru 
daune cauzate prin poluare 

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. 



 

 

 
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 
 
 

  Stănescu Şerban Alexandru 
Nicolae, „Determinarea 
competenţei jurisdicţionale a 
instanţelor române de a 
soluţiona litigii privind 
repararea daunelor cauzate prin 
poluarea transfrontieră”, 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din cadrul 
Universităţii de Vest din 
Timişoara, Centrul European de 
Studii şi Cercetări Juridice 
Timişoara, Conferinţa 
internaţională bienală, Ediţia a 
VIII-a, Timişoara, 28 – 30 

„Această 
lucrare a fost 
finanţată din 
contractul 
POSDRU/89/1
.5/S/61968, 
proiect 
strategic ID 
61968 (2009), 
cofinanţat din 
Fondul Social 
European, prin 
Programul 
Operaţional 
Sectorial 

Participarea la ştiinţifice naţionale / 
internaţionale relevante pentru tema de 
cercetare propusă era planificata pentru cel 
de-al doilea an de derulare a proiectului de 
cercetare postdoctorală. Devansarea acestei 
planificări a fost determinată de următorii 
factori: 
 
- pe parcursul primului an de derulare a 

proiectului am desfăşurat o amplă 
cercetare a regulilor referitoare la 
determinarea competenţei jurisdicţionale 
a instanţelor române de a soluţiona litigii 
privind repararea daunelor cauzate prin 
poluarea transfrontieră 



 

 

octombrie 2010 (materialul 
susţinut a fost, de asemenea, 
predat spre publicare în volumul 
conferinţei) 
 

Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 2007 – 
2013.” („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 

- pe 4 octombrie 2010, a avut loc un 
accident industrial în Ungaria care a 
determinat o poluare transfrontieră, 
inclusiv pe teritoriul României 

- în perioada 28-30 octobrie 2010 s-a 
desfăşurat la Timişoara Conferinţa 
internaţională bienală, Ediţia a VIII-a, 
manifestare ştiinţifică de referinţă care a 
permis difuzarea unor rezultate parţiale 
ale cercetării ştiinţifice desfăşurate şi 
testarea „la cald” a soluţiilor teoretice 
propuse în cadrul acesteia, privind 
determinarea competenţei jurisdicţionale 
a instanţelor române de a soluţiona litigii 
privind repararea daunelor cauzate prin 
poluarea transfrontieră 

 
 



 

 

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 
Pe parcursul primului an de derulare a proiectului am realizat o atentă sistematizare a materialului documentar relativ la tematica proiectului de 
cercetare postdoctorală –  „Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere pentru configurarea 
unei răspunderi obiective a poluatorului”. Această sistematizare a avut în vedere următorii piloni necesari fundamentării cercetării: 

a) cadrul normativ (reglementări naţionale, convenţii internaţionale şi reglementări adoptate la nivelul Uniunii Europene) şi instrumente menite a 
oferi interpretări oficiale ale acestui cadru normativ (în special rapoarte explicative ale convenţiilor internaţionale cercetate şi ale regulamentelor 
adoptate la nivelul Uniunii europene) 

b) jurisprudenţa dezvoltată pe baza actelor normative cercetate (cu privire specială asupra jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțată în aplicarea art. 5 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001) și practica unor organisme internaționale având prerogative în domeniul 
reparării prejudiciilor cazate prin poluare transfrontieră (e.g. Fondul internațional de indemnizare pentru daunele cauzate prin poluare cu 
hidrocarburi) 

c) doctrina relevantă în materia răspunderii civile delictuale, în general, iar, în special, doctrina relevantă pentru răspunderea civilă pentru daune 
cauzate prin poluare. 

 
Sistematizarea materialului documentar a permis fundamentarea unui set de reguli referitoare la determinarea competenței jurisdiționale a 
instanțelor judecătorești române de a soluționa litigii privind repararea daunelor cauzate prin poluarea transfrontieră. Sistemul de reguli astfel 



 

 

configurat vizeaza raporturile care se stabilesc între diferitele categorii de instrumente juridice (adoptate la nivel internațional, național și la nivelul 
Uniunii Europene) incidente în materia cercetată.  
 
În raport cu aspectele menționate, cel mai semnificativ rezultat obținut pe parcursul primului an de derulare a proiectului de cercetare postdoctorală îl 
reprezintă fundamentarea raportului dintre aplicarea prevederilor Legii nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internațional privat și 
cele ale Regulamentului (CE) nr.44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, cu privire 
specială asupra textelor celor două acte normative care pot constitui temei al stabilirii competenței jurisdicționale a instanțelor române de a soluționa 
litigii privind repararea daunelor cauzate prin poluare transfrontieră (art. 149 pct. 1, 2 și 5 din Legea nr. 105/1992, respectiv art. 2 și art. 5 pct. 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001). 
 
 
Funcționarea sistemului regulilor de determinare a competenței jurisdicționale astfel configurat a fost testată pe un caz practic reprezentat de accidentul 
industrial produs la uzina de aluminiu din Ajka (Ungaria) la 4 octombrie 2010, accident care a produs o poluare transfrontieră, inclusiv pe teritoriul 
României. 
 
Rezultate cercetării, respectiv sistemul de reguli privind determinarea competenței instanțelor române de a soluționa litigii privind repararea daunelor 
cauzate prin poluarea transfrontieră și în special raportul dintre dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 44/2001 și cele ale Legii nr. 105/1992 aplicabile în 
această materie, au fost expuse în cadrul unei manifestări științifice relevante: Conferinţa internaţională bienală, Ediţia a VIII-a, desfășurate la 
Timișoara în perioada 28-30 octobrie 2010. 



 

 

B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi 
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
 
Noutatea problematicii abordate rezultă din tratarea interdisciplinară a problemei cercetate, aceasta fiind plasată la interferența dintre dreptul mediului și 
dreptul internațional privat. Problema determinării competenței jurisdicționale a instanțelor române de a soluționa litigii privind repararea daunelor 
cauzate prin poluarea transfrontieră a fost numai ocazional abordată în literatura de specialitate, iar, atunci când a fost avută în vedere, nu a beneficiat 
de o tratare sistematică menită a stabili raporturile între diferitele categorii de instrumente juridice incidente. În plus, în literatura română de specialitate 
nu a fost efectuată până în prezent o analiză a competenței jurisdicționale a instanțelor române de a soluționa litigii de acest tip având ca fundament 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 44/2001. În fine, în literatura de specialitate nu a fost analizat până în prezent raportul dintre actul normativ 
menționat și Legea nr. 105/1992 ca temeiuri potențiale ale competenței jurisdcționale de a soluționa litigii privind repararea daunelor cauzate prin 
poluarea transfrontieră.  
 
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
Astfel cum am arătat, activitățile desfășurate pe parcursul primului an de derulare a proiectului de cercetare postdoctorală s-au concretizat în 
sistematizarea materialului normativ și a aparatului critic în materia răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context transfrontier. Cel 
mai semnificativ rezultat al cercetării efectuate în perioada raportată constă în sistematizarea cadrului normativ în materia determinării competenței 
jurisdicționale a instanțelor române de a soluționa litigii privind repararea daunelor cauzate prin poluarea transfrontieră. În acest sens, trebuie 
menționate, în special: fundamentarea acestei competențe jurisdicționale pe prevederile Regulamentului (CE) nr. 44/2001 și ale Legii nr. 105/1992 și 
stabilirea raportului dintre sferele de aplicare ale actelor normative menționate. Noutatea abordării a determinat ca aspectele relevate să se bucure de o 



 

 

bună recepționare în cadrul manifestării științifice internaționale unde au fost prezentate. Impactul problematicii studiate asupra comunității științifice 
este dublat de importanța acesteia asupra mediului judiciar, fiind oferite soluții pentru soluționarea, de către instanțele române, a conflictului de 
jurisdicții în materia acțiunilor privind repararea daunelor cauzate prin poluarea transfrontieră. 

 
 
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 14.02.2011 (18.00-20.00), 15.02.2011 (18.00-20.00), 16.02.2011 (17.00-

20.00), 17.02.2011 (17.00-20.00), 18.02.2011 (16.00-20.00) 



 

 

A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă 
Participare/Neparticipare Perioada 

Participare 26.03.2011 (9-13, 15-18), 27.03.2011 (9-13, 15-18). 
 

 
 

Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume: Stănescu Şerban Alexandru Nicolae 
 
Semnătură: _____________________________ 
 
 


