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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)
1. Ilies Gabriela, Gallo A. (2008), Qualitative research on the tourism in Maramures Land, in
Geojurnal of tourism and Geosites, no.2, Ed. Universităţii din Oradea, p129-136
2. Ilieş Gabriela, Ilieş M. (2008), Rodnei Mountains Tourist Map- A Tourist Mapping Project in
Romania, in Revista ICC, nr. XXVI, Zurich şi
http://www.mountaincartography.org/publications/papers/papers_lenk_08 ;
3. Ilieş Gabriela (2007), The Features of Intraregional Migration Based on Onomastic Studies in
Maramures Land în Revista Română de Geografie Politică, nr. 1/2008, Oradea si
http://rrgp.uoradea.ro/index_files;
4. Ilieş Gabriela, Ilieş M. (2006), Trends in 3D tourist mapping. Revista Geographia Tehnica.
Nr.2/2006 şi http://studiacrescent.com/pdf/Gabriela%20Ilies,%20M.%20Ilies%20%20TRENDS%20IN%203D%20TOURIST%20MAPPING.pdf ;
5. Ilieş Gabriela, (2006), The policy of EU concerning land-type regions , Revista Română de
Geografie Politică, Nr. 2/2006, Oradea si http://rrgp.uoradea.ro/index_files;
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. Ilies Gabriela, Ilies Marin, Hotea Mihai, Boar Nicolae (2008) Indicators which can define
the specificity of the Romanian rural space for tourism activities ERSA 2008- Culture,
Cohesion and Competitiveness: Regional Perspectives, 48th Congress of the European Regional
Science
Association,
27
–
31
August2008Liverpool,
UK,
http://www.liv.ac.uk//ersa2008/conf/rsa98.pl;
2. Ilies Gabriela, Ilies Marin, Hotea Mihai, Boar Nicolae (2008), Models of regional specificity
presented as integrated functional systems for tourism (under the logo: That is how the Romanian
integrated traditional village looks and functions), Regions: The Dilemmas of Integration and
Competition, 2008/23/978-1-897721-33-9, Taylor and Francis;
3. Ilies Gabriela (2008) Key-elements involved in elaborating development projects for the
Romanian traditional village. Case study: Maramures, Romania, in 7º International Seminar
2H2S- Entrepreneurial initiative and regional development, European comparisons. The ceramics
cluster in Castelló de la Plana (Spain), Universitat Jaume I (uji), 22-24.09.2008, Livret du
Seminaire 2H2S, 2008, http://2h2s.univ-angers.fr/IMG/pdf_SEMINAIRE_2H2S_2008.pdf
4. Ilieş Gabriela, Maulet Geraldine (2007) Analyse Touristique De Deux Communes Rurales : Ocna
Sugatag Versus Viroinval in Volumul Conferinţei The 3-rd international Conference “Rural
space in local development, (Cluj-Napoca. 22-24 Iunie 2006)
5. Ilieş M., Ilieş Gabriela (2006) Balnear tourism development in Maramures Land (Romania), în
volumul 9/2006, Conditions of foreign tourism development in Central and Eastern Europe,
Wroclaw , p. 37-46;
6. Ilieş M., Ilieş Gabriela, (2006), Rural Tourism of Romania presented on www.google.ro, în
Volumul de turism rural „Rural tourism and sustainble development” p.46-54, coord. Prof.dr.
Rodica Petrea, Universitatea din Oradea;
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1. Ilieş Gabriela (2009), Hărţi turistice pentru copii. Modele privind concepţia, producţia, difuzia şi
studiul hărţilor turistice pentru copii, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 100 pagini
2. lieş Gabriela (2008), Turism urban, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 120 pagini;
3. Ilieş Gabriela (2007), Ţara Maramureşului. Studiu de Geografie regională, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 238 pagini, ISBN 978-973-610-533-2
4. Ilieş Gabriela (2005), Modele europene de regiuni de tip „ţară”, Ed. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 80 pagini, ISBN 973-610-342-0
5. Rotar Gabriela, Câmpeanu-Sonea Eugenia, Ilieş M., Ilieş Gabriela (2006), Comunicare în
turism, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pag. 147-243, ISBN: (10) 973-610-482-6,
ISBN (13) 978-973-610-482-4;
6. Rotar Gabriela, Câmpeanu-Sonea Eugenia, Ilieş M., Ilieş Gabriela (2006), Communication
touristique, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pag. 157-257, ISBN: (10) 973-610483-4, ISBN (13) 978-973-610-483-1;
Hărţi turistice
H1: Boar, N., Ilies, M., Hotea, M., Gabriela Ilieş, Hodor, N. (2005), Municipiul Sighetu
Marmaţiei - hartă turistică, Sc. 1: 8.000, Edit. Presa Universitară Clujeană, Sighetu Marmaţiei.
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)
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus

2008, Christian Haeberling, Lorenz Hurni, Rodnei Mountains Tourist Map- A Tourist
Mapping Project in Romania
2009, Ilieş DC, Josan I, citat Rotar, Gabriela si colab, (2006), Comunicarea in turism, Presa Universitara
Clujeana, Cluj Napoca;
2009, Anastasia Polychronaki, M. Mateescu,, citat Ilies, Gabriela, Ilies, M. (2006), Trends in 3D tourist
mapping, Geographia Technica, Nr.1/2006, pp.55-60, ISSN 1842-5135
2007, Olimpia TUGUI1, M. MATEESCU2 citat Ilies, Gabriela, Ilies, M. (2006), Trends in 3D tourist
mapping, Geographia Technica Nr.1/2006, pp.55-60, ISSN 1842-5135
2007 Ciangă N citat Ilieş Gabriela (2007), Ţara Maramureşului. Studiu de Geografie regională, Ed.
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 238 pagini, ISBN 978-973-610-533-2
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
2005, Karel Kriz, Tibles Mountains (Romania). Tourist Map
2009, Elena Ciorogariu citat ,Ilies, M., Ilies, Gabriela, (2001), Resursele de atractivitate turistică. Mod
de abordare, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia, XLVI, 2 pag 179-182;
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) 70
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 0
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 0
Post-doctoranzi (lista nominală) 0

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
Geojournal of Tourism and Geosites, CNCSIS C, Index Copernicus, factor 3.91
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)

1. Reactualizarea PATJ MM, Consiliul judeţean Maramureş, (2009), Contract Consiliul
judeţean Maramureş (membru);
2. Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă (2009-2011), Contract nr.
POSDRU/7/2.1/S/1, (membru);
3. Atlasul tipărit şi interactiv al Ţării Maramureşului (2006-2008), Grant CEEX de tip
ET, Cod proiect: 98/2006, Contract: 15 001 / 17.04.2006 (membru);
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4. Modele experimentale, metode si tehnici de reprezentare grafică digitală,
tridimensională, a Munţilor vulcanici Gutâi-Igniş în scop turistic (2006), Grant
CNCSIS, Cod proiect: 89/2006, Tema 6 (membru);
5. Metode, tehnici şi modele experimentale de reprezentare grafică digitală,
tridimensională a Munţilor Rodnei în scop turistic (2006-2008), Grant CEEX de tip
ET , Cod proiect: 193/2006, Contract: 5894 / 18.09.2006 (membru);
6. Oameni de azi pentru comunitatea de mâine (2002-2005), proiect de dezvoltare
turistică regională în Ţara Maramureşului. Componenta: dezvoltarea resurselor
umane, ADR-NV, PHARE, în cadrul Asociaţiei „Microregiunea de dezvoltare
economico-socială a Ţării Maramureşului” (membru);
7. Maramureşul străvechi într-o lume nouă (2002-2005), proiect de realizare a reţelei de
agroturism şi ateliere meşteşugăreşti MTMM în Ţara Maramureşului, finanţat de
Fundaţia Carpatică, în cadrul Asociaţiei „Microregiunea de dezvoltare economicosocială a Ţării Maramureşului” (membru);
8. Potenţialul turistic al municipiului Sighetu Marmaţiei în contextul relaţiilor
transfrontaliere, Contract nr. 2153/2005 (membru)
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. Elaborarea unor sisteme integrate de valorificare turistica a satului tradiţional românesc în scopul
menţinerii specificităţii regionale (2007-2010), Parteneriat PNCDI II, 91-032/2007, DIRECTOR DE
PROIECT; 1.362.000 RON
2. Modele privind concepţia, producţia, difuzia şi studiul hărţilor turistice pentru copii , (2007), Grant
CNCSIS AT, cod 207/2007, DIRECTOR DE PROIECT; 70.000 RON
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
RSA (Regional Science Association)din 2008
ICA-CMC (International Cartography Assosiation Commission on Mountain Cartography) din
2004, membru activ
15. Conferinţe invitate internaţionale
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
1. Dezvoltare şi integrare europeană, 16-17 oct.2009, UBB, Sighetu Marmatiei,
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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.)
TARA MARAMURESULUI. STUDIU DE GEOGRAFIE REGIONALA
Ilieş Gabriela (2007), Ţara Maramureşului. Studiu de Geografie regională, Ed. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 238 pagini, ISBN 978-973-610-533-2

Alegerea Tarii Maramuresului a avut chiar de la început o motivaţie mai mult obiectiva
decât subiectiva. Tendintele de studiu in geografia actuala indica o revenire in forta a Geografiei
regionale, a regiunilor, mai ales dupa ce s-a constientizat ca: Statul este prea mic pentru
problemele mari si prea mare pentru problemele mici (Daniel Bell, 2003). In Franta si nu numai,
s-a format un adevarat curent de studiu al regiunilor de tip tara dupa anul 1995, cand s-a publicat
prima lege de organizare a teritoriului ce avea in text definitia tarilor, devenind astfel primul act
oficial de recunoastere a unei realitati pana atunci neglijate. In acelasi timp, la nivelul scolii
geografice romanesti a aparut necesitatea unor noi tipuri de regionari ale teritoriului Romaniei, pe
alte criterii, avand in vedere schimbarile majore care au survenit in plan politico-socio-economic
in ultimii ani.
Cu toate ca s-au elaborat numeroase lucrari despre Tara Maramuresului, lipsea un studiu
modern de geografie regionala, calat pe problemele unei regiuni de tip tara. Abordarea unei
regiuni geografice de tip tara porneste de la cateva considerente de ordin teoretic
Tara Maramuresului este incontestabil o regiune functionala polarizata, chiar daca in
limitele ei actuale ea este de fapt un subsistem al unui sistem natural si istoric mai amplu.
Aspectul ei de cetate naturala si resursele specifice au facut din Tara Maramuresului un spatiu cu
un inalt grad de securitate, mai ales in perioada marilor framantari. Rezulta astfel rolul de adapost
al reliefului, ca factor favorabil permanentei locuirii. Hidrografia a contribuit la crearea unitatii
spatiului maramuresean prin caracterele sale morfometrice (orientarea si densitatea retelei) dar si
prin calitatea deosebita a apei (debitele mari si constante oferind siguranta in fata lungilor
perioade secetoase). Un alt element cu influenta asupra organizarii spatiului in Maramures este
padurea. Ca potential biogeografic ea reprezinta 38% din suprafata regiunii. Padurea a constituit
intotdeauna o resursa atat de importanta incat a generat o adevarata civilizatie a lemnului.
Caracterele suprafetelor impadurite constituiau repere marcante in organizarea de tip
maramuresean. Surse istoriografice mentioneaza nume de paduri in numeroase documente care
atesta proprietatea asupra terenurilor si modul lor de organizare.
Vechea organizare administrativ-teritoriala de tipul cnezatelor de sat si de vale, pe fondul
unui conservatorism in ceea ce priveste decupajul teritorial a stat la baza actualului model.
Elementul de specific national si regional este deosebit de important, avand in vedere ca Tara
Maramuresului a fost intotdeauna un avanpost, o regiune de granita in adevaratul sens al
cuvantului. Cultura populara coroborata cu mentalitatea maramureseanului a determinat un
anumit mod de organizare a gospodariei, al satului, al teritoriului exploatat etc.
Functiile economice, incepand cu modul traditional de valorificare a resurselor naturale si
terminand cu actuala forma, sunt in acelasi timp premise si consecinte ale organizarii spatiului in
Tara Maramuresului. Turismul si economia lemnului sunt considerate astazi alternative ale
dezvoltarii economice si impun o anumita structura a spatiului exploatat.
Data: 17.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
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