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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) 
 
Rotar, Gabriela, Moldovan, Corina (2010), L’invention de l’espace touristique roumain: Le cas 
du Château des Carpates, in Actes du Colloque international interdisciplinaire Espaces, 
Tourismes, Esthétiques, Presses Universitaires de Limoges, Limoges. 
Rotar, Gabriela, Păcurar, A. (2009), Les couleurs des Balkans à la fin du XIXème siècle. Images 
roumaines dans la vision des correspondants de guerre, in Vers l’Orient européen: voyages et 
images. Pays roumains, Bulgarie, Grèce, Constantinople, Edit. Universităţii din Bucureşti, 
Bucureşti, pp.111-132. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
Rotar, Gabriela, Câmpeanu-Sonea, Eugenia, Ilieş, Marin, Ilieş, Gabriela (2006), Comunicare în  
turism, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 285 p. 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
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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) : 30 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraşi  (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) 
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) 
Coordonator ştiinţific - Proiect Pilot Leonardo da Vinci RO/03/B/F/PP-175050, “CREAREA 
UNUI CENTRU VOCAŢIONAL ŞI LINGVISTIC DE TRAINING PENTRU TURISM”. 
Valoarea totală a proiectului: 332 931 EUR. 
 
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  
 

 2
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 Susţinerea conferinţei «La Roumanie touristique. Perception et représentations », la 
 Facultatea de Geografie, Universitatea Artois din Arras, Franţa, aprilie 2008. 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
  
 Congresul Anual al Asociaţiei Internaţionale a Climatologilor, Cluj-Napoca, 31 august -5 
septembrie 2009 (Membră în comitetul de organizare). 
. 
 
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.) 

 
  Coordonarea ştiinţifică a Proiectului Pilot Leonardo da Vinci RO/03/B/F/PP-175050, 
“Crearea unui centru vocaţional şi lingvistic de training pentru turism” a presupus activităţi 
multiple şi complexe, dintre care cele mai importante au fost: 

   
1. Analiza necesităţilor de formare profesională în domeniul turismului. Anchetă realizată în 
perioada aprilie-august 2006, la nivelul Transilvaniei, asupra a aproximativ 600 de subiecţi.  
2. Amenajarea (sală de curs, sală-laborator, secretariat) şi dotarea Centrului de Training pentru 
Turism cu echipamente şi aparatură IT. 
3. Achiziţionarea pentru biblioteca CTT a peste 200 de titluri bibliografice de specialitate, 
inclusiv de  la Organizaţia Mondială a Turismului. 
4. Organizarea, împreună cu responsabilul francez de proiect, a stagiilor de formare a 
formatorilor români în Franţa, la  Camera de Comerţ şi Industrie din Marsilia, stagii validate prin 
diplome internaţionale eliberate de Groupe Ecole Pratique din Marsilia.  
5. Coordonarea activităţii de elaborare a programelor analitice pentru toate disciplinele prevăzute 
de curricula CTT, în conformitate cu cerinţele învăţământului vocaţional stabilite de organismele 
Comisiei Europene şi cu Standardele ocupaţionale naţionale pentru profilurile Agent de turism şi 
Manager în turism.  
6. Elaborarea, în colaborare cu partenerii proiectului, cu profesionişti din turism şi cu specialişti 
în ştiinţele educaţiei, a unui Cadru Comun de Competenţe Profesionale pentru cele două 
profiluri: Agent de turism şi Manager în turism, în conformitate cu cerinţele europene ale 
Învăţământului Vocaţional Turistic.  
7. Participarea la organizarea reuniunilor parteneriatului proiectului şi a inaugurării Centrului  de 
Training pentru Turism: pregătirea administrativă şi ştiinţifică, activităţi de diseminare 
(conceperea materialelor promoţionale, relaţii cu mass media etc.).  
8. Conceperea coperţilor cărţilor şi CD-urilor care au fost elaborate în cadrul proiectului: 25 cărţi, 
manuale şi ghiduri,  7 CD-uri cu conţinut didactic. 
9. Pregătirea documentaţiei pentru acreditarea CTT .  
10. Participare la promovarea activităţii Centrului de Training pentru Turism ca furnizor de 
pregătire pentru meserii din turism.  
 Astăzi, după 4 ani de funcţionare, CTT se dovedeşte un concurent redutabil pe piaţa 
centrelor de formare profesională din Transilvania, asigurându-şi cu brio sustenabilitatea 
financiară şi impunând standarde de pregătire în domeniul turismului. 

 
Data:        Semnătura: 
 
Certific validitatea datelor prezentate 
Director centru, 
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