
 

 

 

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 

2 
 
 
 
 
 
 
 
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 



 

 

Obiective 
prevăzute* 

Obiective 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Cercetarea cadrului legislativ 
național în domeniu 

Cercetarea cadrului legislativ 
național în domeniu 

Total  

2. Cercetarea și sintetizarea 
jurisprudenței naționale 
semnificative în materie 

Cercetarea și sintetizarea 
jurisprudenței naționale 
semnificative în 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. 
 
6. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI PENTRU ANUL DE RAPORTARE 

Activităţi 
prevăzute* 

Activităţi 
realizate 

Gradul de 
realizare** 

Observaţii*** 

1. Cercetarea reglementărilor 
naționale relevante 
 

Cercetarea reglementărilor 
naționale relevante 
 

Total  



 

 

2. Compararea soluțiilor legale 
naționale cu cele sintetizate în 
jurisprudența CEDO și în 
dreptul comparat 

Compararea soluțiilor legale 
naționale cu cele sintetizate în 
jurisprudența CEDO și în 
dreptul comparat 

Total  

3. Cercetarea și sintetizarea 
jurisprudenței naționale 
relevante 

Cercetarea și sintetizarea 
jurisprudenței naționale 
relevante 

Total  

4.  Compararea soluțiilor 
jurisprudențiale naționale cu 
cele sintetizate în 
jurisprudența CEDO și în 
dreptul comparat 

Compararea soluțiilor 
jurisprudențiale naționale cu 
cele sintetizate în jurisprudența 
CEDO și în dreptul comparat 

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

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

Total  

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

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

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. 
 
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 3 1.Milena Tomescu. 
Reîncredințare minor. 
Modalitatea în care trebuie 
analizată schimbarea 
condițiilor avute în vedere la 
încredințarea minorului. 
Respectarea garanțiilor 
procedurale impuse de art. 8 
din Convenția europeană a 
drepturilor omului – Notă la 
Decizia civilă a Tribunalului 
Vaslui nr. 8 din 20/01/2010 , 
Curierul Judiciar  nr. 5/2011 
(mai 2011), ISSN 1582-7526, p. 

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 

Realizat total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

263-266 
 
 
 
 
 
2. Milena Tomescu, Decăderea 
din drepturile părintești potrivit 
Noului Cod civil, Curierul 
Judiciar nr. 10/2011, ISSN 
1582-7526, p. 542-545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 2007 – 
2013.” 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
Realizat total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
3.Milena Tomescu, Importanța 
jurisprudenței constituționale 
în garantarea dreptului 
părintelui divorțat la relații 
personale  cu acesta. Notă la 
decizia Curții Constituționale 
nr 464 din 20/04//2010, AUB 
Drept nr. 3/2011, ISSN 1011-
0623, p. 378-383 
 

Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane 2007 – 
2013.” 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
Realizat total 



 

 

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 
 
 

   

   

   

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, conform planului de cercetare, am acordat o atenție deosebită abordării materiale a temei de 
cercetare. În această perioadă au fost abordate aspecte esențiale vizând: 

- Cercetarea cadrului legal național, profund modificat prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil la 1 octombrie 2012 
- Cercetarea jurisprudenței naționale de actualitate relevante, inclusiv sub aspectul compatibilității soluțiilor jurisprudențiale tradiționale cu 

dispozițiile Noului Cod civil  
- Cercetarea jurisprudenței naționale de actualitate relevante, inclusiv sub aspectul compatibilității cu jurisprudența CEDO 
- Cercetarea jurisprudenței naționale de actualitate relevante, inclusiv din punct de vedere al dreptului comparat, în special cel francez 
- Cercetarea cadrului juridic comunitar relevant în materie 

 
În raport cu aspectele menționate, cele mai semnificative rezultate obținute pe parcursul celui de-al doilea an de derulare a proiectului rezultă din: 

- Cercetarea și interpretarea corelată a noilor soluții din Codu civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 în materia studiată, mai ales în ceea ce 
privește dreptul copilului la relații personale cu părinții săi, decăderea din drepturile părintești și schimbarea modului de exercitare a drepturilor 
părintești după divorț.  

- Cercetarea jurisprudenței naționale, analizată în conformitate cu actualitatea anumitor soluții potrivit dispozițiilor Noului Cod civil și din 
perspectivă critică, raportat la jurisprudența CEDO.  

 
În cercetarea realizată am propus soluții care depășesc o abordare formală, rigidă a noilor texte legislative, abordând o aplicare corelată cu: principiile 



 

 

consacrate în Titlul I (Dispoziții generale) din Cartea a II-a din Noul Cod civil, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
și actele internaționale în materia drepturilor omului aplicabile. Ca rezultat al acestei abordări, de exemplu în articolul dedicat decăderii din drepturile 
părintești, am propus soluțiiile: necesității ascultării copilului în procedura pronunțării decăderii; păstrării relațiilor personale cu minorul (cu excepția 
situației în care aceasta ar fi contrară interesului superior al acestuia) și a obligației instanței de a dispune o altă măsură de protecție specială în cazul în 
care nu este posibilă instituirea tutelei, deoarece nu este în interesul superior al copilului ca acesta să rămână, pentru o anumită perioadă de timp, fără 
ocrotire legală. 
 
O parte a acestor rezultate ale cercetării au fost expuse în cele 3 materiale publicate în revistele de specialitate. 
 
 
B. Argumentarea noutăţii/originalităţii rezultatului şi aprecierea impactului ştiinţific, citări în sistemul internaţional, lansarea unor noi 
probleme şi/sau soluţii cu impact ştiinţific 
Noutatea rezultatelor obținute rezultă în principal din: 

- Interpretarea unui cadru legislativ de noutate (Noul Cod civil). Materialele publicate prezintă importanță științifică, conținând soluții 
determinate de noutatea reglementării naționale, care presupune noi soluții de aplicare. 

- Cercetarea realizată reprezintă prima abordare aprofundată a noului cadru legislativ național în lumina jurisprudenței CEDO. Astfel, au fost 
expuse soluții științifice în care, spre deosebire de abordarea tradițională,  materia protecției dreptului la relații de familiei pe plan internațional 
este  integrată direct în dreptul intern, în raport cu fiecare instituție studiată. 

 



 

 

C. Auto-evaluarea impactului celui mai semnificativ rezultat 
 
Cel mai semnificativ rezultat obținut îl reprezintă cercetarea instituțiilor legate de protecția dreptului copilului la relații de familie potrivit Noului Cod 
civil în vederea aplicării acestuia în conformitate cu necesitatea respectării corpului de convenționalitate generat de art. 8 din CEDO. 

 
 
10. NEREALIZĂRI/DIFICULTĂŢI INTÂMPINATE ÎN DERULAREA CERCETĂRII POSTDOCTORALE, ÎN ANUL 
DE RAPORTARE 
Principala dificultate în derularea cercetării a reprezentat-o accesul la surse de documentare relevante de actualitate, într-un domeniu supus unor 
modificări substanțiale recente, inclusiv pe plan internațional. 

 
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 conform fișelor de raportare lunară Februarie 2012 
A7. Modulul anual (14 ore/modul) privind managementul cercetării avansate în programele de pregătire pentru grupul ţintă 

Participare/Neparticipare Perioada 



 

 

Participare conform fișelor de raportare lunară Martie 2012 
 
 

Cercetător postdoctorat, 
 
Nume şi prenume:  Tomescu Milena  
 
Semnătură: _____________________________ 
 
 


