
 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  
ÎN DOMENIUL  

DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
 
1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT  
1.1. Nume: Tomescu 
1.2. Prenume: Milena 
1.3. Codul unic de identificare:  10 
1.4. Gradul didactic: Conferențiar universitar 
1.5. Locul de muncă actual: Facultatea de Drept, Universitatea din București 
1.6. Telefon: 0723299746 
1.7. E-mail: milena_tomescu@yahoo.com 

 
2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 



 

 

Garantarea dreptului copilului la relații de familie în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și în dreptul intern 
 
 
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. Cercetarea garantarii dreptului 
copilului la viață de familie în 
jurisprudența CEDO în ceea 
ce privește efectele divorțului 
cu privire la relațiile dintre 
copii și părinți și a dreptului 
copilului la relații personale cu 
părinții 

Cercetarea garantarii dreptului 
copilului la viață de familie în 
jurisprudența CEDO în ceea ce 
privește efectele divorțului cu 
privire la relațiile dintre copii și 
părinți și a dreptului copilului 
la relații personale cu părinții 

Total  

2. Cercetarea garantarii dreptului 
copilului la viață de familie în 
jurisprudența CEDO în ceea 
ce privește măsurile speciale 
de ocrotire dispuse de 
autorități și garanțiile 
procedurale 

Cercetarea garantarii dreptului 
copilului la viață de familie în 
jurisprudența CEDO în ceea ce 
privește măsurile speciale de 
ocrotire dispuse de autorități și 
garanțiile procedurale 

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. 1.Determinarea conceptelor 
specifice jurisprudenței CEDO 
în aceste materii 
2.Analiza  jurisprudenței 
CEDO în aceste materii 
3.Sinteza principalelor   soluții 
în aceste materii 

1.Determinarea conceptelor 
specifice jurisprudenței CEDO 
în aceste materii 
2.Analiza  jurisprudenței 
CEDO în aceste materii 
3.Sinteza principalelor   soluții 
în aceste materii 

Total  

2. 1.Determinarea conceptelor 
specifice jurisprudenței CEDO 

1.Determinarea conceptelor 
specifice jurisprudenței CEDO 

Total  



 

 

în aceste materii 
2.Analiza  jurisprudenței 
CEDO în aceste materii 
3.Sinteza principalelor   soluții 
în domeniu  

în aceste materii 
2.Analiza  jurisprudenței 
CEDO în aceste materii 
3.Sinteza principalelor   soluții 
în domeniu 

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. - Elaborarea de sinteze 
- O lucrare științifică publicată 
în reviste de specialitate 
recunoscute pe plan național 
 

- Elaborarea de sinteze 
- Redactarea unui lucrări 
științifice în vederea  publicării 
în reviste de specialitate 

Total Articolul „Rolul autoirităților în 
garantarea dreptului la relații 
personale dintre părinți și copii după 
divorț” apare publicat în revista 



 

 

recunoscute pe plan național 
 

“Curierul Judiciar” nr. 4/2011 aprilie 
2011 – revista cu apariție lunară 

2. O lucrare științifică publicată 
în reviste de specialitate 
recunoscute pe plan național 

- Redactarea unui lucrări 
științifice în vederea  publicării 
în reviste de specialitate 
recunoscute pe plan național 
 

Total Articolul „Rolul autorităților în 
garanatarea drepturilor copilului față 
de care s-au luat măsuri speciale de 
ocrotire în jurisprudența CEDO” 
apare publicat în „Revista de Drept 
public” nr. 1/2011 – revista cu 
apariție trimestrială 

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+) 

     

   

   

   

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) 

2 2   Articolul „Rolul autoirităților în 
garantarea dreptului la relații 
personale dintre părinți și copii după 
divorț” apare publicat în revista 
“Curierul Judiciar” nr. 4/2011- aprilie 
2011 – revista cu apariție lunară 

  Articolul „Rolul autorităților în 
garanatarea drepturilor copilului față 
de care s-au luat măsuri speciale de 
ocrotire în jurisprudența CEDO” 
apare publicat în „Revista de Drept 



 

 

public” nr. 1/2011 – revista cu 
apariție trimestrială 

   

   

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 
 
 

     

   

   

   



 

 

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 
Documentare prin consultarea de tratate, monografii, articole din literatura de specialitate romană și străină, de referință, precum 

și de noutate în domeniul cercetat. 



 

 

Documentare prin consultarea jurisprudenței de referință și a celei recente  a Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Elaborarea de documentații și sinteze în domeniile: determinarea importanței dreptului copilului la relații de familie în 

jurisprudența CEDO; raportul dintre dreptul la relații de familie și alte drepturi fundamentale consacrate de Convenția Europeană 

a Drepturilor Omului, în special în raport cu articolul 6, 13 și 14; raportul dintre dreptul la relații de familie garantat de CEDO și 

alte Convenții în materia drepturilor omului în domeniu. 

Redactarea a 2 articole în care au fost prezentate: rolul garantării relațiilor personale dintre copil și părintele căruia nu i-a fost 

încredințat după divorț, garanțiile procedurale ale respectării dreptului la relații de familie în domeniu, importanța colaborării intre 

autorități în acest domeniu, importanța respectării principiului celerității; motivele care pot determina adoptarea de măsuri 

speciale de ocrotire a minorului care presupun separarea acestuia de părinții săi; importanța caracterului temporar al acestor 

măsuri; importanța exercitării relațiilor personale cu minorul în vederea realizării scopului final al reunificării familiei; importanța 

măsurilor de monitorizare realizate de autorități, importanța colaborării dintre autoritățile implicate în acest domeniu, caracterul 



 

 

măsurilor care pot fi luate de autorități în acest domeniu. 
 
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi 
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
Lansarea unor noi soluții privind criteriile care pot determina acordarea și exercitarea dreptului la relații personale ale copilului cu 

părintele cu care nu mai locuiește după divorțul soților, aprofundarea înțelegerii rolului ascultării copilului în această materie, 

aprofundarea rolului obligațiilor pozitive ale autorităților în realizarea efectivă a dreptului la relații personale,  fundamentarea 

soluțiilor CEDO în baza studiilor sociologice și a datelor statistice în materie, în raport cu stadiul cercetării științifice în domeniu. 
 
C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
Aprofundarea conceptului de obligații pozitive ale autorităților în domeniile care au făcut obiectul primului an de cercetare, 

elaborarea de sinteze în materie, aprofundarea modalităților de evitare a unor viitoare condamnări ale României pentreu 

nerespectarea articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, înțelegerea modului în care jurisprudența CEDO poate 



 

 

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

Participare/Neparticipare Perioada 
Participare prin parcurgerea, înțelegerea și analiza materialelor prezentate 
la cursul “Managementul cercetarii avansate” 
În perioada 24-27 martie 2011 am  fost plecata în deplasare în interes de 

26-27 martie 2011 



 

 

serviciu în baza Dispoziției Rectorului nr. 3272 din 16/03/2011 
 
 

Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume: _______________________ 
 
Semnătură: _____________________________ 
 
 


