
 

 

 

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:  4 
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 

2 
 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Abordarea materială – Delimitarea 
“răspunderii civile pentru daune 
cauzate prin poluare, în context 
internaţional” în raport cu 

Abordarea materială – Delimitarea 
“răspunderii civile pentru daune 
cauzate prin poluare, în context 
internaţional” în raport cu 

Total - 



 

 

răspunderea statelor pentru poluare, 
specifică dreptului internaţional 
public 

răspunderea statelor pentru poluare, 
specifică dreptului internaţional 
public 

2. Abordarea materială – Studierea 
regimurilor juridice sectoriale şi 
integratoare ale răspunderii civile 
pentru daune cauzate prin poluare 
în context internaţional, în vederea 
identificării trăsăturilor comune şi a 
elementelor de diferenţiere 

Abordarea materială – Studierea 
regimurilor juridice sectoriale şi 
integratoare ale răspunderii civile 
pentru daune cauzate prin poluare în 
context internaţional, în vederea 
identificării trăsăturilor comune şi a 
elementelor de diferenţiere 

Total - 

3. Abordarea materială – Studierea 
mecanismelor de drept internaţional 
privat aplicabile răspunderii civile 
pentru daune cauzate prin poluare 
în context internaţional 

Abordarea materială – Studierea 
mecanismelor de drept internaţional 
privat aplicabile răspunderii civile 
pentru daune cauzate prin poluare în 
context internaţional 

Total - 

4. Asigurarea impactului naţional / 
internaţional al temei de cercetare şi 
al concluziilor parţiale 

Asigurarea impactului naţional / 
internaţional al temei de cercetare şi 
al concluziilor parţiale 

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. 
 
6. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Activităţi 
prevăzute* 

Activităţi 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. - Studierea comparativă a unor 
instrumente juridice 
internaţionale care consacră 
răspunderea statelor pentru 
daunele cauzate prin poluare 
(răspundere de drept public) şi a 
unor instrumente juridice 
internaţionale referitoare la 
răspunderea civilă a 
poluatorului (răspundere de 
drept privat) 

- Studierea comparativă a unor 
instrumente juridice 
internaţionale care consacră 
răspunderea statelor pentru 
daunele cauzate prin poluare 
(răspundere de drept public) şi a 
unor instrumente juridice 
internaţionale referitoare la 
răspunderea civilă a 
poluatorului (răspundere de 
drept privat) 

Total - 

 - Studierea literaturii de 
specialitate incidentă acestei 

- Studierea literaturii de 
specialitate incidentă acestei 

Total - 



 

 

materii materii 
2. - Studierea instrumentelor 

juridice internaţionale instituind 
regimuri juridice sectoriale ale 
răspunderii civile pentru daune 
cauzate prin poluare în context 
internaţional; 

 

- Studierea instrumentelor 
juridice internaţionale instituind 
regimuri juridice sectoriale ale 
răspunderii civile pentru daune 
cauzate prin poluare în context 
internaţional; 

Total - 

 - Studierea instrumentelor 
juridice integratoare (Convenţia 
de la Lugano, neintrată în 
vigoare, şi Directiva 2004/35 – 
instituind un regim integrator în 
context intern, ca urmare a 
transpunerii în legislaţia 
naţională);  

 

- Studierea instrumentelor 
juridice integratoare (Convenţia 
de la Lugano, neintrată în 
vigoare, şi Directiva 2004/35 – 
instituind un regim integrator în 
context intern, ca urmare a 
transpunerii în legislaţia 
naţională);  
 

Total - 

 - Identificarea trăsăturilor 
comune ale răspunderii civile 

- Identificarea trăsăturilor 
comune ale răspunderii civile 

Total - 



 

 

pentru daune cauzate prin 
poluare în context internaţional, 
astfel cum rezultă din 
regimurile juridice sectoriale şi 
integratoare analizate 

pentru daune cauzate prin 
poluare în context internaţional, 
astfel cum rezultă din 
regimurile juridice sectoriale şi 
integratoare analizate 

 - Gruparea trăsăturilor comune 
identificate pe categorii de 
probleme ale formei de 
răspundere studiate: condiţiile 
răspunderii (incidentul ce 
antrenează poluarea, dauna 
cauzată prin poluare, legătura de 
cauzalitate, problema culpei), 
subiectele răspunderii, efectul 
răspunderii, cauzele 
exoneratoare de răspundere 

- Gruparea trăsăturilor comune 
identificate pe categorii de 
probleme ale formei de 
răspundere studiate: condiţiile 
răspunderii (incidentul ce 
antrenează poluarea, dauna 
cauzată prin poluare, legătura de 
cauzalitate, problema culpei), 
subiectele răspunderii, efectul 
răspunderii, cauzele 
exoneratoare de răspundere 

Total - 

 - Identificarea elementelor 
specifice (de diferenţiere) ale 
răspunderii civile pentru daune 

- Identificarea elementelor 
specifice (de diferenţiere) ale 
răspunderii civile pentru daune 

Total - 



 

 

cauzate prin poluare în context 
internaţional, astfel cum rezultă 
din regimurile juridice 
sectoriale şi integratoare 
analizate 

cauzate prin poluare în context 
internaţional, astfel cum rezultă 
din regimurile juridice 
sectoriale şi integratoare 
analizate 

 - Gruparea elementelor specifice 
identificate pe categorii de 
probleme ale formei de 
răspundere studiate: condiţiile 
răspunderii (incidentul ce 
antrenează poluarea, dauna 
cauzată prin poluare, legătura de 
cauzalitate, problema culpei), 
subiectele răspunderii, efectul 
răspunderii, cauzele 
exoneratoare de răspundere 

- Gruparea elementelor specifice 
identificate pe categorii de 
probleme ale formei de 
răspundere studiate: condiţiile 
răspunderii (incidentul ce 
antrenează poluarea, dauna 
cauzată prin poluare, legătura de 
cauzalitate, problema culpei), 
subiectele răspunderii, efectul 
răspunderii, cauzele 
exoneratoare de răspundere 

Total - 

3. - Identificarea “zonelor albe”, 
neacoperite de reglementările 
internaţionale uniforme 

- Identificarea “zonelor albe”, 
neacoperite de reglementările 
internaţionale uniforme 

Total - 



 

 

 - Identificarea normelor 
conflictuale aplicabile 

- Identificarea normelor 
conflictuale aplicabile 

Total - 

 - Cercetarea regimului juridic 
aplicabil în ipoteza în care legea 
română este lex causae 

- Cercetarea regimului juridic 
aplicabil în ipoteza în care legea 
română este lex causae 

Total - 

4. - Identificarea manifestărilor 
ştiinţifice naţionale / 
internaţionale relevante pentru 
tema de cercetare propusă 

- Identificarea manifestărilor 
ştiinţifice naţionale / 
internaţionale relevante pentru 
tema de cercetare propusă 

Total  

 - Elaborarea unui studiu / articol 
consacrat unor aspecte materiale 
ale răspunderii civile pentru 
daune cauzate prin poluare, în 
context internaţional, astfel cum 
rezultă din regimurile juridice 
sectoriale şi integratoare 
analizate 

- Elaborarea unui studiu / articol 
consacrat unor aspecte materiale 
ale răspunderii civile pentru 
daune cauzate prin poluare, în 
context internaţional, astfel cum 
rezultă din regimurile juridice 
sectoriale şi integratoare 
analizate 

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. - publicarea unui studiu / articol 
consacrat diferenţei de regim 
juridic al celor două forme de 
răspundere într-o revistă de 
specialitate recunoscută pe plan 
naţional / internaţional 

- publicarea unui studiu / articol 
consacrat diferenţei de regim 
juridic al celor două forme de 
răspundere într-o revistă de 
specialitate recunoscută pe plan 
naţional / internaţional 

Total - 

2. - sistematizarea trăsăturilor 
comune şi a diferenţelor 
prezente la nivelul regimurilor 
juridice sectoriale şi 
integratoare instituite prin 
instrumentele juridice 
internaţionale incidente în 
materia răspunderii civile pentru 
daune cauzate prin poluare în 

- sistematizarea trăsăturilor 
comune şi a diferenţelor 
prezente la nivelul regimurilor 
juridice sectoriale şi 
integratoare instituite prin 
instrumentele juridice 
internaţionale incidente în 
materia răspunderii civile pentru 
daune cauzate prin poluare în 

Total - 



 

 

context internaţional  context internaţional  
3. - sistematizarea aspectelor 

conflictuale ale răspunderii 
civile pentru daune cauzate prin 
poluare 

- sistematizarea aspectelor 
conflictuale ale răspunderii 
civile pentru daune cauzate prin 
poluare 

Total - 

4 - participarea la ştiinţifice 
naţionale / internaţionale 
relevante pentru tema de 
cercetare propusă 

- participarea la ştiinţifice 
naţionale / internaţionale 
relevante pentru tema de 
cercetare propusă 

Total - 

 - publicarea unui studiu / articol 
consacrat conceptului juridic de 
daună cauzată prin poluarea 
mediului în context 
internaţional, într-o revistă de 
specialitate recunoscută pe plan 
naţional / internaţional 

- publicarea unui studiu / articol 
consacrat conceptului juridic de 
daună cauzată prin poluarea 
mediului în context 
internaţional, într-o revistă de 
specialitate recunoscută pe plan 
naţional / internaţional 

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** Acknowledgement Observaţii*** 

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate cotate pe 
plan internaţional (publicaţii 
internaţionale sau cotate 
CNCSIS minim B+) 

1 1 Stănescu, Şerban Alexandru, 
Poluarea mediului în context 
transfrontalier. Răspunderea 
statului vs. răspunderea 
exploatantului activității, 
Revista Română de Drept Privat 
nr. 2/2012, ISSN 1843-2646 

„Această lucrare a fost 
finanţată din contractul 
POSDRU/89/1.5/S/6196
8, proiect strategic ID 
61968 (2009), cofinanţat 
din Fondul Social 
European, prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 
– 2013.”  

 

Lucrări ştiinţifice publicate în 
reviste de specialitate 
recunoscute pe plan naţional 
(cotate CNCSIS cel puţin B sau 
de prestigiu de circulaţie 
naţională chiar necotată 

1 1 Stănescu, Şerban Alexandru, 
Noţiunea juridică de daună 
cauzată prin poluare în context 
internaţional, Revista Română 
de Drept al Afacerilor nr. 

„Această lucrare a fost 
finanţată din contractul 
POSDRU/89/1.5/S/6196
8, proiect strategic ID 
61968 (2009), cofinanţat 

 



 

 

CNCSIS) 2/2012, ISSN 1583-493X, p. 22-
32 

din Fondul Social 
European, prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 
– 2013.”  

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 Stănescu, Şerban Alexandru, 
„Impactul noului Cod civil şi al 
dreptului Uniunii Europene 
asupra lex voluntatis”, 
Conferinţa „Reglementări 
fundamentale în noul Cod Civil 
şi în noul Cod de Procedură 

„Această lucrare a fost 
finanţată din contractul 
POSDRU/89/1.5/S/6196
8, proiect strategic ID 
61968 (2009), cofinanţat 
din Fondul Social 
European, prin 

 



 

 

Civilă” organizată de Asociaţia 
Conferinţele Facultăţii de Drept 
a Universităţii din Bucureşti, 17-
28 februarie 2012, Bucureşti, 
(materialul susţinut urmează a fi 
publicat în volumul conferinţei) 
 

Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 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 celui de-al doilea an de derulare a proiectului am acordat o atenţie deosebită abordării materiale a temei de cercetare „Regimul juridic al 
răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere pentru configurarea unei răspunderi obiective a poluatorului”. În 
această perioadă au fost cercetate aspectele esenţiale vizând fondul răspunderii civile a poluatorului: 

- noţiunea juridică de daună cauzată prin poluare în context internaţional şi modalităţile de cuantificare a acesteia 
- delimitarea “răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare, în context internaţional” (ca instituţie de drept privat)  în raport cu 

răspunderea statelor pentru poluare, specifică dreptului internaţional public 
- cercetarea legii aplicabile răspunderii civile a poluatorului şi a rolului pe care lex voluntatis l-ar putea avea în această materie. 

 
În raport cu aspectele menționate, cel mai semnificativ rezultat obținut pe parcursul primului an de derulare a proiectului de cercetare postdoctorală îl 
reprezintă analiza comparativă a celor două forme ale răspunderii pentru daune cauzate prin poluarea transfrontalieră: răspunderea poluatorului 
(răspundere de drept privat) şi răspunderea statului (răspundere de drept internaţional public). Analiza evidenţiază asemănările şi deosebirile de regim 



 

 

juridic pe care cele două forme de răspundere le implică sub următoarele aspecte: 
 condiţiile răspunderii 
 subiectele răspunderii 
 efectul răspunderii 
 cauzele exoneratoare de răspundere 
 aspectele procesuale ale răspunderii 

 
Rezultate cercetării au fost expuse în articolul Poluarea mediului în context transfrontalier. Răspunderea statului vs. răspunderea exploatantului 
activității, acceptat spre publicare în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2012. 
 
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 cercetării menţionate mai sus este imprimat de abordarea interdisciplinară a problematicii răspunderii. În mod tradiţional, 
răspunderea pentru daune cauzate prin poluare transfrontalieră ar face obiectul unei duble analize distincte, fără întrepătrunderi. Astfel, pe de-o parte 
doctrina de drept privat ar cerceta răspunderea civilă (delictuală) a poluatorului, iar doctrina de drept internaţional public ar analiza răspunderea statului 
pe planul relaţiilor internaţionale. Cercetarea efectuată în cadrul proiectului de faţă, realizează, pentru prima dată în literatura românească de 
specialitate,  o analiză comparativă a celor două forme ale răspunderii, reliefând similudini, difereţieri, dar şi interferenţe ale acestora în anumite cazuri 
determinate. 



 

 

 
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
Astfel cum am arătat, activitățile desfășurate pe parcursul primului an de derulare a proiectului s-au concretizat într-o abordare materială (de fond) a 
temei de cercetare postdoctorală, cel mai semnificativ rezultat fiind analiza răspunderii pentru daune cauzate prin poluare atât ca răspundere de drept 
privat (răspunderea civilă (delictuală) a poluatorului), cât şi ca răspundere de drept internaţional public (răspunderea statului pe planul relaţiilor 
internaţionale). În consecinţă, apreciez că cercetarea efectuată poate constitui un punct de plecare în analiza mecanismului juridic al răspunderii 
deopotrivă pentru doctrina de drept civil şi pentru aceea de drept internaţional public.  
 
   

 
 
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 sanse, de gen, nedisriminare  

Participare/Neparticipare Perioada 
Participare 20.02.2012 (17.00-20.00), 21.02.2012 (17.00-20.00), 22.02.2012 (17.00-

20.00), 23.02.2012 (17.00-20.00), 24.02.2012 (18.00-20.00) 
A7. Modulul anual (14 ore/modul) „Managementul cercetarii avansate în programele de cercetare postdoctorală” 

Participare/Neparticipare Perioada 
Participare (cu excepţia datei de 24.03 în intervalul orar 14.00-15.00, când 

am avut programate întâlniri tutoriale cu studenţii anului IV ID la 
disciplina Dreptul comerţului internaţional) 

23.03.2012 (16.00-200), 24.03.2012 (9.00-15.00), 25.03.2012 (9.00-
13.00). 

 
 

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


