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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  IONAS-SALAGEAN MONICA, LECTOR UNIV. 
Facultatea, Catedra Business, Univ. „Babes-Bolyai” 
Domeniul ştiinţific drept 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail monica.ionas@tbs.ubbcluj.ro ; monicaionas@yahoo.com 
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 

3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS); 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed): 

”Punctele de lucru, structuri ale societăţilor comerciale”, (coautor), Revista de drept comercial 
nr.5/1997, “Convenţia arbitrală” – Revista de drept comercial nr.3/1999, “Problema declinării de 
competenţă in care este implicată o instanţă arbitrala” – Revista de drept comercial nr.5/2001; 
“Scurte consideratii teoretice si practice privind convocarea adunarilor generale ale societatilor 
comerciale pe actiuni”; «Scurte consideratii legate de aproturile in natura la capitalul social» -
Revista Studia Universitatis Babes-Bolyai nr.2/2007; «Grupurile de interes economic – Qui 
prodes  ?» - Revista romana de drept al afacerilor nr.8/2007, «Exercitarea dreptului de retragere 
al actionarilor in cazul divizarii societatilor comerciale pe actiuni. Scurte consideratii» - Revista 
Pandectele Romane nr.1/2008; «O situatie speciala de incetare a raspunderii speciale 
reglementate de art.138 din Legea nr.85/2006 privind insolventa» - Studii si cercetari Socio-
Umane, vol.18, „Scurte consideratii privind cauzele de inlocuire a membrilor tribunalului 
arbitral»- Revista romana de drept al afacerilor nr.1/2008; «Coparticiparea procesuala in litigiul 
arbitral. Situatia intervenientilor» - Revista «Curierul Judiciar nr.1/2008; «Declinarea 
competentei de solutionare de catre o instanta de judecata in favoarea arbitrajului in cazul 
somatiei de plata si a cererilor intemeiate pe O.G. 119 / 2007» - material prezentat la Sesiunea  cu 
tema «Arbitrajul comercial actualitate si perspectiva», organizata de Curtea de Arbitraj 
Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Timis; «Consideratii privind regimul 
juridic al partilor sociale apartinand unuia din soti in cazul sistarii comunitatii de bunuri » – in 
curs de aparitie, (prezentat la sesiunea de comunicari stiintifice din noiembrie 2009, a Academiei 
Romane Filiala Cluj-Napoca – Institutul de Istorie «George Baritiu» - Departamentul de cercetari 
socio-umane;  
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5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate ; Arbitrajul Comercial, Ed. Editura 

AllBeck, Bucuresti, 2001.    

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 5 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 8 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) :  
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) :  
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
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10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 

16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 

17. III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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