Universitatea Ecologică din București
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Poziția postului: 13
Disciplinele postului: Drept comercial 1, Drept comercial 2

FIȘA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universității pentru postul de conferențiar
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1628/28.11.2016
Candidat: POPA SORANA LUMINIȚA MARA
Data nașterii: 13.11.1973
Funcția actuală: lector universitar doctor
Instituția: Universitatea Ecologică din București - Facultatea de Drept și Științe
Administrative
1. Studiile universitare
Nr.crt. Instituția de învățământ
superior
1.
Universitatea din
București, Facultatea de
Drept
2.
Universitatea Ecologică
din București, Facultatea
de Drept și Științe
Administrative

Domeniul

Perioada

Profilul Științe
1993-1997
Juridice,
Specializarea Drept
Drept/Specializarea 2004-2006
Drept social român
și european

Titlul acordat
Licențiat în
Științe Juridice
Master

2. Studii doctorale
Nr.crt. Instituția
1.
Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu”, Academia
Română

Domeniul
Drept

Perioada
2008-2014

Titlul acordat
Doctor în Drept

3. Studii și burse postdoctorale (stagii de cel puțin 6 luni)
Programe postdoctorale art. 172 alin. (1) lit. c) durata minimum 1 an
Nr.crt.

Instituția de învățământ
superior

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

4. Titluri didactice
Nr.crt. Instituția
1.
Universitatea Ecologică din București
2.

Universitatea Ecologică din București

Ordinul/Decizia
Decizia Rectorului
UEB nr.
1067/7.02.2000
Decizia Rectorului
UEB nr.
22/26.06.2009

Titlul acordat
Asistent universitar
Lector universitar

5. Realizările profesional-științifice
Relevanța și impactul rezultatelor științifice
ale candidatului

Capacitatea candidatului de a îndruma
studenți sau tineri cercetători și competențele

În anul 2009, am publicat, ca autor unic,
lucrarea „Drept comercial. Teorie și practică
judiciară”, curs de drept comercial adaptat
atât necesității studierii instituțiilor specifice
dreptului comercial de către studenți și
masteranzi, cât și nevoilor practicienilor de a
găsi jurisprudență comentată, modele de
contracte, opinii ale doctrinei de specialitate.
Lucrarea s-a bucurat de un real succes,
dovadă citările din doctrină.
În anul 2014, am publicat două cursuri de
drept comercial, intitulate „Drept comercial.
Introducere. Persoana fizică. Persoana
juridică”, respectiv, „Drept comercial.
Obligații. Contracte. Titluri de valoare.
Insolvență”, care abordează problematica
instituțiilor de drept comercial după intrarea
în vigoare a actualului Cod civil și care, la
rândul lor, au fost bine receptate de către
specialiști, fiind citate în lucrări științifice.
Începând cu anul 2008, am publicat și public,
în mod constant, lucrări de drept comercial și
drept civil, în reviste de specialitate, indexate,
precum revista „Dreptul” și „Revista română
de jurisprudență”.
Începând cu anul 1997, desfăşor activitatea
de seminar la materiile Drept comercial şi

didactice ale candidatului

Capacitatea candidatului de a participa la
proiecte de cercetare-dezvoltare

Dreptul
comerțului
internațional,
şi
activitatea de curs la materiile respective,
suplinind uneori titularul de curs.
Din anul 2009 predau aceleaşi materii
studenţilor înscrişi la cursurile ID/FR.
Din anul 2016, desfăşor activitatea de
seminar la materiile Drept civil - Introducere.
Subiectele de drept civil (Teoria generală a
dreptului civil).
Din octombrie 2009, am devenit cadru
didactic titular pentru disciplinele Drept
comercial, Dreptul concurenței.
Din anul 2008 am participat periodic la
reuniunile şi conferințele de drept privat,
precum şi la sesiunile de comunicări
ştiinţifice organizate în cadrul Institutului de
Cercetări Juridice al Academiei Române şi al
Universităţii Ecologice din Bucureşti.
Întrucât dispun de capacitatea de analiză și
precum
și
de
aptitudini
sinteză,
organizatorice, am participat la alcătuirea
documentației în vederea înființării unui
centru de cercetare în cadrul Facultății de
Drept și Științe Administrative, fac parte din
comisia de cercetare existență în facultate și
fac parte din comitetul de organizare a
sesiunii anuale de comunicări științifice a
FDSA.

6. Îndeplinirea cumulativă a standardelor minimale naționale, pentru domeniul postului
scos la concurs, aprobate prin OMEN nr. 6560/2012 (cu modificările și completările
ulterioare):
Criteriul

Denumirea criteriului

C1

Numărul de cărți

C2

Numărul de articole/studii
publicate în reviste cotate ISI, în

Standardul pentru
conferențiar
universitar
Cel puțin 3 cărți, din
care: - cel puțin o
carte este carte de
autor sau prim-autor;
- cel puțin o carte
reprezintă un curs
universitar sau tratat,
- cel puțin 2 cărți sunt
realizate după
obținerea titlului de
doctor
>= 12

Stadiul de
îndeplinire
- 7 cărți ca autor
unic;
- 4 cărți sunt cursuri
universitare, 3 cărți
sunt monografii;
- 3 cărți sunt realizate
după obținerea
titlului de doctor
12 articole publicate
în reviste indexate

C3

C4
C5
C6
C7
C8

15.12.2016

reviste cu prestigiu recunoscut în
domeniul științelor juridice sau
în reviste indexate în baza de
date internaționale recunoscute
Numărul de articole/studii
publicate în reviste cotate ISI, în
reviste cu prestigiu recunoscut în
domeniul științelor juridice sau
în reviste indexate în baza de
date internaționale recunoscute,
publicate după obținerea titlului
de doctor
Suma punctajului pentru
indicatorii I 1-I 8
Suma punctajului pentru
indicatorii I 9-I 11
Suma punctajului pentru
indicatorii I 12-I 24
Punctajul total (suma punctajului
pentru indicatorii I 1 – I 24)
Punctajul total (suma punctajului
pentru indicatorii I 1 – I 24)
realizat după obținerea titlului de
doctor

BDI (majoritatea în
revista „Dreptul”)
>= 6

6 articole publicate în
revista „Dreptul” și
în Revista Română
de Jurisprudență,
ulterior obținerii
titlului de doctor

>= 38

81 puncte

>= 3

10,6 puncte

>= 3

10 puncte

>= 60

101,6 puncte

>= 30

44 puncte

lector univ.dr. Sorana Luminița Mara POPA

