ANEXA Nr. 5.5
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT
Concurs pentru ocuparea postului de LECTOR UNIVERSITAR, poziția 22
Disciplinele postului
Introducere în dreptul american al afacerilor (în lb. engleză);
Drept internațional privat;
Drept comercial I;
Drept comercial II

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor Universității de prezentare la concurs pentru postul de
LECTOR UNIVERSITAR

Candidat: ADINA PONTA, Data nașterii: 04.07.1988
Funcția actuală: Cadru didactic asociat
Data numirii în funcția actuală: 27.09.2021
Instituția: Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
1. Studiile universitare
Nr.

Instituţia de învăţământ superior şi

crt.

facultatea absolvită

1.

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea

Domeniul
Drept

Perioada

Titlul acordat

2007-2011

Licențiat în Drept

2007-2010

Licențiat în Științe ale

de Drept
2.

Universitatea Babeș-Bolyai/ Facultatea

Științe

de Științe Politice, Administrative și ale

specializarea Jurnalism

ale

Comunicării,

Comunicării,

Comunicării
3.

Universitatea Babeș-

specializarea Jurnalism
Drept

2011-2012

Bolyai/Universitatea din Viena, Austria

Master
European

în
și

Dreptul
Dreptul

Național al Afacerilor
4.

Universitatea Catolică din Louvain,

Drept

2018-2019

Belgia

Micromasters

in

International Law

2. Studiile de doctorat
Nr.
Crt.
1.

Instituția organizatoare de doctorat
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea

Domeniul
Drept

Perioada
2013-2019

Titlul științific acordat
Doctor în drept

de Drept

1

3. Îndeplinirea standardelor minimale ale Universității
Indicatori de performanţă/ nr.min.realizări
îndeplinirea unuia dintre
științifice alternative:

următoarele

Nr. realizări candidat

criterii

a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 8

Criteriul a (Total : 25 lucrări)

Selecție 8 lucrări în domeniul disciplinelor din postul scos
la concurs

lucrări științifice (articole/ capitole în cărți/ cărţi),
indexate în baze de date internaționale recunoscute
(pentru articole) sau apărute la edituri de prestigiu
din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi);
1.
pentru cel puţin 4 lucrări candidatul trebuie să fie
autor principal;
2.
b) calitatea de autor/ coautor al unei publicații
3.
Science sau Nature sau de autor principal al unui
număr de două articole dintr-o publicație situată în
Top 10 în domeniu; ca referințe scientometrice se
utilizează scorul de influență a articolului cf. WoS Journal Citation Report, iar pentru domeniile
umaniste se utilizează categoriile din aria Art &
Humanities, conform SCImago Journal Rank; scorul

5 lucrări publicate în reviste indexate în Web of Science
Core Collection, unic autor
1. Ponta, A., Director's duty not to consciously determine the
company to break the law - reality or controversy?, Revista
TRIBUNA JURIDICA 8 (3), București, 2018, pp.624-644
2. Ponta, A., Features of Non-Executive Directors' Fiduciary Duties,
8th International Conference on Perspectives of Business Law in the
Third Millennium, Revista CURRENT ISSUES IN BUSINESS LAW,
București, 2018, pp.30-49
3. Ponta, A., The Evolution and Challenges of Directors' Duty of
Loyalty, 6th International Conference on Perspectives of Business
Law in the Third Millennium, Revista CONTEMPORARY
CHALLENGES IN THE BUSINESS LAW, București, 2017, pp.11-32

de influență se referă la anul publicării;
4.
c) pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre
următoarele alternative: calitatea de autor sau
5.
coautor al unui număr de două cărți (dintre care una
6.
ca autor principal)/ autor sau coautor al unui număr

4. Ponta, A., Good faith in corporate law - an independent fiduciary
duty or an element of the duty of loyalty?, Revista TRIBUNA
JURIDICA 6 (2), București, 2016, pp. 117-133
5. Ponta, A., The business judgement rule - approach and application,
Revista TRIBUNA JURIDICA 5 (2), București, 2015, pp.25-44

de 4 capitole științifice în volume colective (dintre
care două ca autor principal)/ autor sau coautor al
unei cărţi (ca autor principal) şi a două capitole
ştiinţifice în volume colective (cel puţin un capitol ca
autor principal); vor fi luate în considerare numai
capitolele și cărţile indexate în Book Citation Index

2 lucrări în reviste indexate BDI
6. Ponta, A., O scurtă istorie a bunei-credințe în guvernanța
corporativă – formarea și decăderea (obligației fiduciare a) buneicredințe, Revista Româna de Dreptul Afacerilor, Wolters Kluwer 5,
2017, pp. 51-72.

(WoS) sau disponibile în cel puţin 50 biblioteci
indexate

în

catalogul

internaţional

Karlsruher

Virtueller Katalog (KVK).

7. Ponta, A., Obligația de loialitate a administratorilor în lumina
noilor perspective europene, Revista Româna de Dreptul Afacerilor,
Wolters Kluwer 2, 2018, pp. 17-38.

Note: * Calitatea de autor principal se defineşte
conform standardelor fiecărui domeniu.
** Suplimentar, pentru posturile de lector
scoase la concurs la facultățile de teologie,
este necesară îndeplinirea standardelor
minimale naționale specifice.

1

lucrare în revistă indexată ERIHPLUS

8. Ponta, A., The evolution and complexity of directors duty of
care, Revista Perspective Juridice 4, București, 2015, pp. 38-51.

Selecție de publicații on-line pe site-uri de prestigiu din
străinătate

2

***

Pentru

domeniile

vocaționale

de

referință arte, respectiv sport, maximum
50% din criteriile științifice stabilite la lit. a)
pot fi asimilate cu realizări/ produse/
servicii artistice sau sportive. Criteriile de
echivalare vor fi stabilite de facultățile de
profil, validate de Consiliul Științific al
UBB, avizate de Consiliul de Administrație

Ponta, A., Responsible State Behavior in Cyberspace: Two New
Reports from Parallel UN Processes (American Society of
International
Law
Insights,
25(14),
2021
https://www.asil.org/insights/volume/25/issue/14
Ponta, A., Cyberespionage: An Illusion of Legality (Georgetown
Journal
of
International
Law,
septembrie
2020)
https://www.law.georgetown.edu/international-lawjournal/blog/cyberespionage-an-illusion-of-legality/

al UBB și aprobate de Senat.
****Un articol apărut într-o publicație
situată în Top 10 în domeniu este asimilat

Ponta, A., Security and Human Rights Challenges of Cyber Due
Diligence (Harvard International Law Journal, iunie 2020)
https://harvardilj.org/2020/06/security-and-human-rightschallenges-of-cyber-due-diligence/

cu 4 articole indexate în baze de date
internaționale
echivalare

recunoscute.

vizează

Această

criteriul

științific

alternativ de la lit. a).
*****Se vor lua în considerare numai
publicațiile apărute, adică cele care au
volum,

număr,

identificator

pagini

digital

și/sau

(DOI),

un

conform

standardelor internaționale.

Semnătură candidat,

3

