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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 

1. Boar, N. (2006),  Mutaţii actuale în valorificarea lemnului din Depresiunea 
Maramureşului, Conference Reader „Sustainable Development in the Old Industrial 
Regions of Europe”, Timişoara, pag. 18; 

2. Boar, N. (2007), Maramures – a still divided region at the EU Eastern Periphery, 
International conference „Regions in Focus ?”, University of Lisbon, Portugal, 2-5 
aprilie 2007, pag. 93; 

3. Boar, N., Gabriela Ilieş, Ilieş, M., Hotea, M. (2008), Strategies for identifying the 
actions and reactions of Romanian traditional rural communities at stimuli that 
generate development project involvement Culture, cohesion and competitivenessŞ 
regional perspectives, 48 th European Congress of the regional science Association 
International, Liverpool, http://www.liv.ac.uk/ersa 2008/documents; 

4. Boar, N., Gabriela Ilieş, Ilieş, M., Hotea, M. (2008), Models of Regional Specificity 
Presented As Integrated Functional Systems For Tourism (Under The Logo: That Is 
How The Romanian Inntegrated Traditional Village Looks And Functions), 
International Conference,  Regions: The Dilemmas of Integration and Competition?, 
University of Economics in Prague, Conference Abstract Volume, pag. 23-24; 

5. Boar, N. (2008), Ethnic Groups and Minorities in the Maramures Historical Region 
(Romanie-Ukraine) and their Contribution to the Development of Cross-border 
Interrelations, „Cohesion and Disparities „ Regional and Local Development in 
Central and South-Eastern Europe between Potentials, Policies and Practices, 
Timişoara, pag. 13 . 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro
http://www.liv.ac.uk/ersa


6. Boar, N. (2009), Mobilitatea internaţională şi impactul ei asupra populaţiei şcolare 
din România. Studiu de caz: judeţul Maramureş, Simpozionul internaţional „Geografia 
în contextul dezvoltării contemporane”, Zalău 4-6 iunie 2009, pag. 14-15; 

 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

1. Boar, N. (2005), Changes in the human migration patterns in the Maramures region 
(Romania-Ukraine), Belgeo, nr.2 , pag. 185-197, Belgia; 

2. Hodor, N., Boar, N. (2005), Geographical Arguments for the Set up of the Romanian-
Ukrainian Cross-border Region of Maramures (Argumente geografice pentru 
înfiinţarea regiunii transfrontaliere româno-ucrainene a Maramureşului), Revista 
Română de Geografie Politică, anul VII, nr. 1, Oradea, pag. 83-88; 

3. Boar, N. (2006), Contribuţii la definirea regiunilor frontaliere, regiunilor 
transfrontaliere şi euroregiunilor, „GeoPolitica”, Revista de Geografie Politică, 
GeoPolitică şi Geostrategie, anul III, nr.13, Bucureşti, pag. 63-67; 

4. Boar, N. (2009), Changes in the new peripheral areas of the European Union. The 
case of Maramures (Romania-Ukraine), Italian Geographic Society Series „Ricerche e 
studi”, the 20th volume, Migration and Citizenship: the role of metropolis in the 
European Union process of largement, pag. 47-58. 

 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

1. Boar, N.(2005), Mutaţii în viaţa satelor româneşti din Maramureşul de la nord de Tisa 
(Ucraina), apărut în „Satul maramureşean 1945-1989. Viaţa socială, economică, 
politică, culturală şi religioasă. Studii şi documente”, pag. 177-184, volum editat şi 
îngrijit de dr. Mihai Dăncuş, Muzeul Maramureşului Sighetu Marmaţiei; 

2. Boar, N. (2006), Transport Disparities in a Crossborder Region. Case Study: The 
Land of Maramureş, Romanian Review of Regional Studies, Editura Presa 
Universitară Clujeană, pag. 35-39. 

3. Boar, N. (2006), Contribuţii la studiul satelor izolate din Depresiunea 
Maramureşului”(Contribution of the remote village study from Maramures 
Depression),  în The 3 International Conference „Rural Space in Local Development”, 
22-24 iunie 2006, Cluj Napoca- Miceşti-Turda, Conference Reader, pag. 41; 

4. Boar, Silvia, Boar N. (2006), Arta plastica şi turismul sighetean, Volumul ACTA 
MUSEI MARAMOROSIENSIS V, Sighetu Marmaţiei, 2006 (apărută în mai 2007) ; 

5. Boar, N. (2005), Local transport in Sighetu Marmaţiei in the period 1989-2004, 
pag.275-278, GEOGRAPHY WITHIN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY 
DEVELOPMENT (Geografia în contextul dezvoltării contemporane), 17-18 iunie 
2005, Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană (apărută în anul 2007). 

6. Boar, N. (2007), Contributions a l’etude des villages isoles de la Depression de 
Maramures, volumul Rural Space and Local Development, Presa Universitară 
Clujeană, pag. 401-407, 2007. 

7. Şteliac, Nela, Boar, N. Moisuc Diana, (2009), Calculul rentabilităţii firmelor turistice 
cu ajutorul pragului de rentabilitate, II International Conference „The Role of tourism 
in Territorial Development ”, Gheorgheni, 18-19 septembrie 2009, Editura F&F 
International S.R.L., Gheorgheni, pag. 351-356;  

8. Boar, N., Simion Alina (2009), Potenţialul turistic hidrografic din Ţara 
Maramureşului, II International Conference „The Role of tourism in Territorial 
Development ”, Gheorgheni, 18-19 septembrie 2009, Editura F&F International 
S.R.L., Gheorgheni, pag. 63-69;  

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
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http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/020407papers.asp


6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

- Boar, N. (2005), Regiunea transfrontalieră româno-ucraineană a Maramureşului, Edit. 
Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 294 pag.; 

- Boar, N. (2006), Interrelaţii transfrontaliere maramureşene, (ediţie în limbile română, 
engleză, franceză, ucraineană), Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 158 pag.; 

 
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 

- 2007, Premiul „Simion Mehedinţi” al Academiei Române pe anul 2005 pentru cartea 
„Regiunea transfrontalieră româno-ucraineană a Maramureşului” (acordat în 2007); 

 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 42 
-  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  atrasi  (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) 

1. - Tisa Catchment Area Development (SEE AF/A/638/4.2/X - TICAD), Uniunea Europeană 
prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (South East Europe 
Transnational Cooperation Programme), Axa prioritara 4: dezvoltarea sinergiilor 
transnationale ale zonelor cu potential, Domeniul major de interventie 4.2: promovarea 
unui tipar echilibrat al zonelor cu potential in ceea ce priveste accesibilitatea si 
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atractivitatea acestora, proiect internaţional cu participarea a 11 parteneri din Ucraina, 
Slovacia, Ungaria, Romania si Serbia si a 4 parteneri observatori din Ungaria, Serbia si 
Austria, 2009, durata 3 ani, valoare 325.600 Euro. Membru.  

 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

1. Elaborarea unor sisteme integrate de valorificare turistică a satului tradiţional românesc 
în scopul menţinerii specificităţii regionale, SISAT, PC- 91032/2007, 1.362.000 RON, 
PNCDI/II,  2007-2010 (MEMBRU). 

2. Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean- PATJ- Judeţul Maramureş, 
proiect nr. 6671/ 14.11.2008, 199.920 RON, beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş, 
Director de proiect: Prof.univ.dr. Pompei Cocean, 2008-2009. Membru în echipa 
proiectului. 

3. “Dezvoltarea sistemului de monitoring participativ al calităţii apei focusat pe mediul 
biotic acvatic din bazinul Tisei Superioare (Tisa, Iza, Vişeu)”, Programul de Vecinătate 
româno-ucrainean 2004-2006, Programul Phare CBC-2005, 250000 EU, 2007-2008 
(Responsabil ştiinţific) 

 
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) 

1. Potenţialul turistic al municipiului Sighetu Marmaţiei în contextul relaţiilor 
transfrontaliere, nr. 2153/2005, valoare 52.000.000 lei, (director de proiect). 

 
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 
 
-       Conferinţa Internaţională cu tema „Dezvoltare şi integrare europeană”, Sighetu Marmaţiei, 
16 -17 octombrie 2009, manifestare din ciclul de evenimente „UBB 90” prilejuite de aniversarea 
a 90 de ani de la înfiinţarea Universităţii Române din Cluj. 
 

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.) 

La mijlocul lunii octombrie a avut loc la Sighet prima ediţie a Conferinţei Internaţională 
cu tema „Dezvoltare şi integrare europeană”, eveniment ce a adus în oraşul nostru geografi, 
economişti, psihologi, pedagogi, oameni de ştiinţă, fiind înscrişi 208 autori cu 114 de lucrări din 
ţară şi străinătate (Germania, Slovenia, Ucraina). 

Participarea unui număr mare de autori a permis prezenţa reprezentanţilor a 19 dintre cele 
mai prestigioase universităţi din România printre care putem menţiona în primul rând 
Universitatea Babeş-Bolyai dar şi Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, 
Academia de Ştiinţe Economice  din Bucureşti, Universitatea Aexandru Ioan Cuza din Iaşi, 
Universităţile din Galaţi, Constanţa, Braşov, Piteşti, Tîrgovişte, specialişti din ministere şi agenţii 
guvernamentale, reprezentanţi ai mediului economic. Ceea ce s-a remarcat a fost numărul mare 
de tineri cercetători dar şi o solidă generaţie de mijloc, afirmată puternic în mediul 
academic.Partipiparea internaţională s-a bucurat de prezenţa unor specialişti în problematica 
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transfrontalieră aşa cum au fost prof. Milan Bufon de la Universitatea Primorska din Slovenia sau 
cercetătoarea Helga Zichner de la Institutul de Geografie din Leipzig, Germania.  

Conferinţa a fost structurată pe trei secţiuni 
A.„Geografia în dezvoltarea teritorială”, B. „Dezvoltare economică în contextul integrării 

europene”, C. „Dezvoltări pedagogice în învăţământul contemporan”, este motivată de prezenţa 
celor trei specializări de tradiţie din instituţia noastră: Geografia turismului, Contabilitate şi 
informatică de gestiune, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Scopul organizării 
conferinţei este aşa cum rezultă şi din temă, contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea şi 
integrarea europeană a României şi aspectele specifice ale acestui deziderat cu referire la 
Maramureş. De asemena, conferinţa a prilejuit dezvoltarea relaţiilor colegiale cu alte unităţi de 
învăţământ superior din ţară şi străinătate. 

A doua zi, cei prezenti au efectuat si o vizita de documentare in Transkarpatia, Ucraina, în 
zona locuită de români  care a avut drept scop contactul cu minoritatea românească din 
Maramureşul ucrainean, despre care decenii întregi  s-a păstrat  tăcerea.   
 

 

 

Data:        Semnătura: 

17.03.2010 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Şef de catedră, 

Prof.univ.dr. Pompei Cocean 
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