Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adres
Telefon
E-mail
Na ionalitate
Dataănaşterii
Sex

GHERHE ILIE

ilie_gherhes@yahoo.com
romсn
1 ianuarie1962
M

Experienţa profesională
I. Perioada
Func iaăsauăpostulăocupat

Activit iăşiăresponsabilit iă
principale
NumeleăşiăadresaăanРajator
Tipulăactivit ii

II. Perioada
Func iaăsauăpostulăocupat
Activit iăşiăresponsabilit iă
principale
NumeleăşiăadresaăanРajator
Tipulăactivit ii
III. Perioada
Func iaăsauăpostulăocupat
Activit iăşiăresponsabilit iă
principale
NumeleăşiăadresaăanРajator
Tipulăactivit ii
IV. Perioada
Func iaăsauăpostulăocupat
Activit iăşiăresponsabilit iă
principale

1 aprilie 2012 - 28 februarie 2013
Bursier în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoaştere - cercetări,
dezbateri, perspective POSDRU/89/1.5/S/56815, proiectă cofinan ată dină
Fondulă Europeană prină ProРramulă Opera ională Sectorială Deгvoltareaă
Resurselor Umane 2007-2013
bursier
AcademiaăRomсn ,ăFilialaăIa i,ăB-dul Carol nr. 8
Proiectă deă cercetareă „Volohii din Carpații Păduro i (Ucraina) - de la o
comunitate românofonă aflată în derivă istorică, la dobândirea
con tiinței de neam”
01.03.2004 - prezent
lector universitar Doctor
Titulară deă cursă Istorieă Contemporan ,ă şefă deă lucr ri,ă responsabil I.D. BaiaMare
UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ă- Arad,
filiala Baia-Mare, str. Culturii nr. 5
înv mсntăuniversitar
01.03.2002 - 01.01.2004
Muzeograf II
Activitateădeăterenăspecific ,ăordonareaăunorăfonduriăarСivistice,ăordonareaă
arСiveiăinstitu iei
MuгeulăJude eanăMaramureşă- Baia-Mare,ăstr.ăMonet rieiănr.ă1
Cercetareăştiin ific ăşiăteren
03.09.2001 - 01.03.2002
Muzeograf II
Ghidaj Cetatea de Scaun a Sucevei
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NumeleăşiăadresaăanРajator
Tipul activit ii
V. Perioada
Func iaăsauăpostulăocupat
Activit iăşiăresponsabilit iă
principale
NumeleăşiăadresaăanРajator
Tipulăactivit ii
VI. Perioada
Func iaăsauăpostulăocupat
Activit iăşiăresponsabilit iă
principale
NumeleăşiăadresaăanРajator
Tipulăactivit ii
VII. Perioada
Func iaăsauăpostulăocupat
Activit iăşiăresponsabilit iă
principale
Numeleăşiăadresa angajator
Tipulăactivit ii

Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
Ghid
15.05.1994 - 10.07.1998
referent de specialitate gradul II (arhivist, director - 3 ani)
ordonareaăunorăfonduriăarСivistice,ăcoordonareaăactivit iiăinstitu iei
Direc iaăJude ean ăaăArСivelorăNa ionaleăMaramureş,ăB-dulăBucureştiănr.ă
26, Baia-Mare
Execu ieăşiăcoordonare
01.09.1991 - 15.05.1994
muzeograf IV, apoi III
ReorРaniгareaăsec ieiămuгealeădinăoraşulăVişeuădeăSus,ăjud.ăMaramureş,ă
acСiгi iiăobiecteădeăpatrimoniuănecesareăînfiin riiăsec ieiă
Muzeul Sighetu-Marma iei
Execu ieăînădomeniul cultural
05.06.1990 - 20.02.1992; 01.03.2004 - 31.12.2008
director
CuleРereaădeăfolclorăşiăidentificareaăşiăpublicareaăunorăobiceiuriăspecialeă
(tileРu a)ă
C minăCulturalăPetrova,ăjud.ăMaramureş
coordonare

Educaţie şi formare
I. Perioada
1996 - 2001
Calificareaă/ădiplomaăob inut
Doctor în istorie
Disciplinele principale studiate / IstoriaăContemporan ăaăRomсniei,ăIstoriaăContemporan ăaăEuropeiăCentrale,ă
IstoriaăMaramureşului
competen eăprofesionaleădobсndite
Numeleă şiă tipulă institu ieiă deă
înv mсntă/ăfurniгoruluiădeăformare
Nivelulă înă clasificareaă na ional ă sau
interna ional
II. Perioada
Calificareaă/ădiplomaăob inut
Disciplinele principale studiate /
competen eăprofesionaleădobсndite
Numeleă şiă tipulă institu ieiă de
înv mсntă/ăfurniгoruluiădeăformare
Nivelulă înă clasificareaă na ional ă sauă
interna ional

Universitatea Al. I. Cuza, B-dulăCarolăI,ănr.ă11,ăIaşi
Doctor în istorie
1995 - 1996
SpecialistăînăarСivistic
ArСivistic ăРeneral ă
ŞcoalaăNa ional ădeăArСivistic ăBucureşti,ăAleeaăPriviРСetorilorănr.ă1ăA,ă
sectoră1,ăBucureşti
Referent de specialitate

III. Perioada
1986 – 1991
Calificareaă/ădiplomaăob inut
Licen iatăînăistorie-filosofie
Disciplinele principale studiate /
Istorie, filozofie, limbi clasice
competen eăprofesionaleădobсndite
Numeleă şiă tipulă institu ieiă deă UniversitateaădinăBucureşti,ăFacultateaădeăIstorieă– Filozofie, B-dul Elisabeta
nr.4-12,ăsectoră5,ăBucureşti
înv mсntă/ăfurniгoruluiădeăformare
Nivelulă înă clasificareaă na ional ă sauă
Licen iatăînăistorie-filosofie
interna ional
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limbiăstr ineăcunoscute
Competen eăşiăabilit iăsociale
Competen eăşiăaptitudiniă
organizatorice

Limbaăfranceг ă- bine
Limbaărus ă- bine
Comunicativ,ăsociabil,ăspiritădeăecСip ,ăcapabilădeăadaptareălaămediiă
multiculturale - competen eădobсnditeăînăurmaăproiectelorădeăcercetareăşiă
activit iiădesf şurateăde-a lungul timpului
Empatie,ăsiРuran aădeăsine,ăbunăorРaniгatoră - competen eădobсnditeăînăurmaă
proiectelorădeăcercetareăşiăactivit iiădesf şurateăde-a lungul timpului:
- Amă ob inută premiulă ală IIIă lea,ă laă Galaă Premiiloră Academice 2012,
pentruăcontribu iaălaădeгvoltareaăcercet riiă tiin ificeăînăcadrulăUniversit iiădeă
Vestă „Vasileă Goldi ”ă dină Arad,ă pentruă lucrareaă „VoloСiiă dină Carpa iiă
P duro iă (Ucraina)ă - deă laă oă popula ieă romсnofon ă înă deriv ,ă laă perspectivaă
dobândirii con tiin eiăna ionale”.
- membruăînăcomitetulădeăredac ieăalăRevisteiă„Ap a”ăaăAsocia ieiă„Dacia”ăaă

romсnilorădinăTranscarpa ia,ăUcraina
- membruăînăColeРiulădeăredac ieăalărevisteiăFamiliaăRomсn
- membruăînăComitetulă tiin ificăvolumuluiă„Tradi ieă iăInova ie.ăUnitateă iă

Competen eăşiăaptitudiniădeăutiliгareă
a calculatorului
Competen eăşiăaptitudiniăartistice

diversitate în contextă european”, coord.ă Deliaă Anamariaă R cСi an,ă Edituraă
EtnoloРic ,ăBucure ti,ă2015
- consilieră tiin ifică ală Societ iiă Culturaleă Proă Maramure ă „DraРo ă
Vod ”,ăClujăNapoca
- referentă tiin ifică ală lucr riiă „Monografia Liceului Pedagogic din
SiРСetuăMarma iei”,ăEdituraăValeaăVerde,ăSiРСetulăMarma iei,ă2012
- suntă preşedinteă ală Comisieiă Jude eneă deă Heraldic ,ă GenealoРieă şiă
SiРiloРrafie,ăjude ulăMaramureş
- suntă preşedinteleă Societ iiă deă Ştiin eă Istoriceă dină Romсniaă - filiala
Maramureş
- sunt membru al Institutului Româno-Suedeгă deă Bun ă Vecin tateă
Interna ional ,ăCercetareăşiăPromovare.ă(IBV)
- august-septembrie 2013 amă fostă pre edinte de bacalaureat al
CentruluiădeăexamenăCEă118,ăColeРiulăTeСnică„IonăCreanР ”,ăTсrРuăNeam
- iunie-iulieă 2013ă amă fostă pre edinteă deă bacalaureat al Centrului de
examenă coalaădeăIncluгiuneănr.ă1,ăOradea, jud. Bihor
- perioada 2-13 iulieă 2012ă amă fostă preşedinteleă Comisieiă deă
Bacalaureat din Centrul de Examen nr. 398, de la Colegiul Tehnic de
Construc iiă iăProtec iaăMediului,ăArad
- perioada 27.06 - 9.07.2010 amă fostă preşedinteleă Comisieiă deă
Bacalaureat din Centrul de Examen nr. 1139, de la Liceul Teoretic Traian
Vuia,ăăReşi a,ăCaraşăSeverin
- perioada 27.06 - 10.07.2009ăamăfostăpreşedinteleăCentruluiăZonalădeă
Evaluareănr.ă6ădinăTimişoara,ăjud.ăTimişă– bacalaureat
- perioada 27.06. - 09.07.2008 am fostăpreşedinteleăCentruluiăZonalădeă
Evaluareănr.ă1ădinăTimişoara,ăjud.ăTimişă- bacalaureat
- perioada 02 - 16.07.2006ă amă fostă preşedinteleă Centruluiă Zonală deă
Evaluareănum rulă100ădinăTсrРu-Jiu,ăăjude ulăGorjă- bacalaureat
- amă ob inută mareleă premiuă laă Festivalulădeă Literatur ăşiă Colocviileă deă
Istorieă„George Pop de Băseşti”,ăedi iaăaăVăa,ăpentruă„ceaămaiăbun ăcarteădeă
istorieăap rut ăînăMaramureş,ădup ărevolu ie”ă- 28.05.2006
- anii 2004 - 2005ă amă fostă preşedinteleă Comisieiă deă Supraveghere la
examenulă deă licen ă deă laă Universitateaă deă Vestă „Vasileă Goldiş”ă Aradă FacultateaădeăŞtiin eăUmaniste,ăPoliticeăşiăAdministrative
Word
- îmi plac viziteleăînămuгee,ăexpoгi iiădeăart ,ămuгeeleăînăaerăliber;
- suntăfascinat ădeălumeaăreconstituirilorădiferitelorăetape,ăfenomeneăşiă
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Permis de conducere

Informaţii suplimentare
Lucrări tiințifice publicate

evenimente istorice
- literaturaăistoric ăînăspecialăşiăceaăuniversal ă
Categoria B

2015
1. PoreclaădeăconsacrareălaăcСiaburiiăV iiăVi euluiă iăV iiăIгeiădinăMaramure ulăIstoric,ă publicat ăînăvolumulă

Conferin ei Interna ional ă „Tradi ieă iă Inova ie.ă Unitateă iă diversitateă înă context european”, coord. Delia Anamaria
R cСi an,ăEdituraăEtnoloРic ,ăBucure ti,ă2015,ăp.ă112-116;
2. Legendele Întemeierii, înăRevistaă„DaciaăNemuritoare”,ănr.ă26,ăoctombrieă2015,ăp.ă6;
3. C maşaă (Ia)ă tradi ional ă - distinc ieă identitar ă na ional , înă Revistaă „Daciaă Nemuritoare”,ă nr.ă 24,ă auРustă
2015, p. 10;
3. Maramure eniiădinădreaptaăTiseiă(aгi,ăUcraina)ăînăcomponen aăstatuluiăromсnă(1ăDecembrieă1918ă- 20 iulie
1920).ăAleРerileăparlamentareădinănoiembrieă1919,ăpublicat ăînă„Cultur ăşiăCiviliгa ieăRomсneasc ăînăMaramureş”,ă
volumul 5, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2015, p. 170-176;
4.ăAspecteăaleăstaliniг riiăRomсniei.ăStudiuădeăcaг:ăreРimulăluiăIvanăOdoviciucăînăMaramure ă(20ăianuarieă - 9
aprilieă1945),ăpublicatăînăvolumulă„Stalinizare iădestaliniгare.ăEvolu iiăinstitu ionale”,ăvolumăcoordonatădeăCosmină
Budeanc ă iăFlorentinăOlteanu,ăEdituraăPolirom,ă2015,ăp.ă37-48;
5. Ionă elman:ă„CuСeaăînăistoriaăMaramure ului”ă - „oăcarte/oracol”ăpentruăcolec iaădeăcataloРăaăistoriografiei
maramure ene, publicat în Revista Bibliotheca Septentrionalis, An XXIII, Nr.1(44), iunie 2015, p. 128-130 i în revista
Dacia Nemuritoare, nr. 22, iunie 2015, p. 15;
6. 9 aprilie 1945 - revenireaăMaramure uluiălaăRomсnia. Sfсr itulăaventurii secesioniste a lui Ivan Odoviciuc
(20 ianuarie - 9 aprilie 1945),ăpublicatăînărevistaăFamiliaăRomсn ,ăIanuarieă- Iunie 2015, An 16, Nr. 1 - 2 (56-57), p.
151-156ă iăînărevistaăDaciaăNemuritoare,ănr.ă20ă(aprilieă2015),ăp.ă15ă iănr.ă21ă(maiă2015),ăp.15;
7. OrРaniгareaă aleРeriloră parlamentareă dină noiembrieă 1919ă înă Maramure ulă dină dreaptaă Tiseiă (aгiă Ucraina),
publicat în revista Dacia Nemuritoare, nr. 19, martie 2015, p. 15;
8. Legendele întemeierii, în GraiulăMaramure ului,ăAnulăXXVII,ăNr.ă7706ădină27ăiulieă2015ă(p.ă6)ă iăNr.ă7707ă
din 28 iulie 2015 (p. 12);
9. Ziua Drapelului în Graiulă Maramure ului,ă Anulă XXVII,ă nr.ă 7683,ă 29ă iunieă 2015 iă în revista Dacia
Nemuritoare, nr. 23, iulie 2015, p. 11;
10. S ăredescoperimăliteraturaăpopular ăla eaăacas ,ăînăGraiulăMaramure ului,ăAnulăXXVII,ăNr.ă7654,ă26ămaiă
2015, p. 6;
11.ăC ma aătradi ional ă- oădistinc ieăidentitar ăna ional ,ăînăGraiulăMaramure ului,ăAnulăXXVII,ăNr.ă7678, 24
iunieă2015,ăp.ă10ă i revista Dacia Nemuritoare, nr. 24, august 2015, p.10;
12. 10 Mai - ziua Monarhiei,ăînăGraiulăMaramure ului,ăAnulăXXVII,ăNr.ă7640,ă9ămaiă2015,ăp.ă9;
13.ăGavril ăHoticoăHerentaă - unădreР torăalăd l ii,ăînăGaгetaădeăMaramure ,ă anul XIV, Nr. 628,18-24 aprilie
2015, p.8;
14.ă MiСaiă D ncu ă - un sacerdot la curtea Muzei Clio, în Graiul Maramure ului,ă Anulă XXVII,ă Nr.ă 7569,ă 10ă
februarie 2015, p. 5;
15. Dr.ăIoanăMarcСi :ă„Nodulădacic”ăaliasăNoduluiăMaramure eanăsauăNodulăSacru,ărecenгieăpublicat în revista
PARADIGME,ă Ană II,ă Nr.ă 2/2015,ă Ed.ă Vasileă Goldi ă Universitвă Press,ă Arad,ă p.ă 106-108ă iă înă revistaă „Daciaă
Nemuritoare”,ănr.ă18, februarie 2015, p. 15;
16.ă„A eгareaăucrainenilorăînăBaгinulădeăJosăalărсuluiăVi eu,ăsecoleleăXIV-XVIII”,ăpublicatăînărevistaă„Daciaă
Nemuritoare”,ănr.ă17,ăianuarieă2015,ăp.ă15;

2014
1. „Colec ionariiă deă artefacteă etno-istorice,ă întreă bastioaneă aleă muгeoloРieiă i/sauă impostoriă aiă memorieiă
na ionale”,ăpublicatăînăActaăMuseiăMaramorosiensis,ăX,ăSiРСetuăMarma iei,ă2014, p. 175-178;
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2.ă Vasileă IuРaă deă S li te:ă „Dic ionară istorică ală localit iloră dină jude ulă Maramure ”ă - oă carteă deă ni ă careă
r spundeă unuiă anumită oriгontă deă a teptareă (Recenгie),ă publicată înă Actaă Museiă Maramorosiensis,ă X,ă SiРСetuă
Marma iei,ă2014,ăp.ă301-305;
3.ă „Habitată iă locuireă uman ă înă baгinulă deă josă ală rсuluiă Vi euă (sec.ă XIII-XIX)”,ă publicată înă volumulă
Conferin eiăna ionaleă„Contemporaneiгareaătradi iei.ăIdentitateă iăalteritate”,ă30-31 octombrie 2014, Baia Mare, coord.
Delia-AnamariaăR cСi ană iăJanetaăCiocan,ăEdituraăEtnoloРic ,ăBucure ti,ă2014,ăp.ă82-88;
4.ă„Epopeea așezării ucrainenilor în Bazinul de Jos al răului Vișeu (sec. XIV – XVIII)”,ăpublicatăînăvolumulă
Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Istorie-Etnografie, Editura Porolissum a Muzeului Jude ean,ăZal u,ă2014,ăp.ă1117;
5. „Debutulă primuluiă r гboiă mondială înă Maramure ulă dină dreaptaă Tisei (azi Ucraina); Ru iiă în Slatina
Marma iei (3-6ăoctombrieă1914)”,ăpublicat înăLitua,ăStudiiă iăCercet ri,ăTсrРu-Jiu, 2014, p. 179-187;
6.ă Dr.ă Teodoră Ardelean,ă Marină Banco :ă „Ună OM,ă oă via ,ă oă leРend ă - BLIDARU”ă - oă carteă deă excelen ă
despreăunădestinădinăcolec iaămuгeiăClio,ărecenгieăpublicat în Familia Romсn ,ăDecembrie 2014, An 15, Nr. 4 (55),
p. 181-187;
7.ăPrimulăr гboiămondialăînăMaramure ă(II),ăpublicat în Familia Romсn ,ăDecembrie 2014, An 15, Nr. 4 (55),
p. 220-222;
8. „Pres ă iăasocia iiăculturaleăînăMaramure ulăaniloră1939-1940”,ăpublicat ăînăBibliotheca Septentrionaris, an
XXII, nr. 1 (42), iunie 2014, p. 41-43;
9.ă „Debutulă primuluiă r гboiă mondială înă fostulă Comitată Maramure .ă Ru iiă înă SiРСetă iă înă Slatinaă Marma ieiă
(Solotvino-Ucraina)”,ăpublicat ăîn Familia Romсn ,ăMartie 2014, An 15, Nr. 1 (52), p. 109-114;
10.ă „ araă Maramure ului,ă cсtevaă preeminen eă istoriceă na ionale”,ă publicat ă înă ParadiРmeă universitareă
b im rene,ăAnăI,ănr.ă1,ă2014,ăEdituraă„VasileăGoldi ”ăUniversitвăPress,ăArad,ăp.ă61-63;
11.ăRecenгiaălucr riiăCristian Măduță: „Concepția filosofică a lui Vasile Goldiș asupra istoriei”, publicat ăînă
ParadiРmeăuniversitareăb im rene,ăAnăI,ănr.ă1,ă2014,ăEdituraă„VasileăGoldi ”ăUniversitвăPress,ăArad,ăp.ă119-121;
11.ăă„A eгareaăucrainenilorăînăBaгinulădeăJosăalărсuluiăVi eu,ăsecoleleăXIV-XVIII”,ăpublicat în revistaă„Daciaă
Nemuritoare”,ănr.ă16,ădecembrieă2014,ăp.ă15;
12.ă „Romсniiă iă Сu uliiă dină Baгinulă deă Josă ală rсuluiă Vi euă sec.ă XIX-XX”,ă publicat în revistaă „Daciaă
Nemuritoare”,ănr.ă15,ănoiembrieă2014,ăp.ă14;
13. Disputaăpeătemaămo teniriiă„coroaneiăreРaleăinterna ionale”ădintreă iРaniiădinăSlovaciaă iăceiădinăRomсniaă
(1936), publicat în revistaă„DaciaăNemuritoare”,ănr.ă14,ăoctombrieă2014,ăp.ă14;
14.ă„Primulăr гboiămondialăînăMaramure ”,ăpublicatăîn revistaă„DaciaăNemuritoare”,ănr.ă13,ăseptembrieă2014,ă
p. 14;
15. „CimitirulăVeselădeălaăS pсn aăsauăultimulăanotimp…albastru”,ăpublicatăîn revistaă„DaciaăNemuritoare”,ă
nr. 12, august 2014, p. 13;
16.ă „La Baia-Mare,ă olimpiadaă na ional ă deă Istorieă(7ă - 11ă aprilieă 2014)ăaă r masă încrustat ă peă me terРrindaă
memoriei noastre, )”,ăpublicatăînărevistaă„DaciaăNemuritoare”,ănr.ă8,ă2014,ăp.ă15;ănr.ă9,ă2014,ăp.ă15;
17.ă „Laă CСecСi ,ă înă Maramure ,ă valaСiiă deă laă sudulă Dun riiă iă romсniiă deă laă nordulă Tiseiă i-au dat mâna,
îmbr i сndu- iăRomânia-mam ”, publicatăînărevistaă„DaciaăNemuritoare”,ănr.ă8,ă2014,ăp.ă15;
18.ă „Aspecteă aleă debutuluiă primuluiă r гboiă mondială (1914-1918)ă înă fostulă Comitată Maramure .ă Ru iiă înă
SiРСetă iă înă Slatinaă Marma ieiă (Solotvinoă -Ucraina)ă ă iă SiРСetă (3ă - 6 octombrie 1914)”,ă publicată înă revistaă „Dacia
Nemuritoare”,ănr.ă8,ă2014,ăp.ă15;ănr.ă9,ă2014,ăp.ă15;ănr.ă10,ă2014,ăp.ă15ă iănr.ă11,ă2014,ăp.ă15;
19.ă „VoloСiiă dină Carpa iiă P duro iă (Ucraina)ă - ună poporă „f r ă soart ”ă i/sauă doară ună paradoxă identitar”,ă
publicat înărevistaă„DaciaăNemuritoare”,ănr.ă6,ă2014,ăp.ă4ă iănr.ă7,ă2014,ăp.ă5;
20.ă„MiСaiăEminescuăaniversatălaăromсniiădinăPl iu ă(Ucraina)”,ăpublicatăînărevistaă„DaciaăNemuritoare”,ănr.ă
6, 2014, p. 4;

2013
1.ă Recenгieă „Janetaă Ciocan: Centrul Ceramic Baia Mare - monoРrafie”,ă ună centruă deă excelen ă ală ceramiciiă
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transilv nene,ăpublicat ăînăAnuarulăMuгeuluiăEtnoРraficăalăTransilvaniei,ăArРonaut,ăCluj-Napoca, 2013, p. 318-320;
2.ă EloРiulă aloetnonimuluiă „valaС”.ă Disputeă dintreă statuiaă firav ă aă identit iiă na ionaleă iă monumentulă aРresivă ală
alterit ii,ăpublicat ăînăActaăMuseiăMaramorosiensisăIX,ăSiРСetu-Marma iei,ă2013,ăp.ă164-167;
3. G vril ăHotico Herenta – unăenoria ăalesăalăreliРieiăbunuluiăsim , publicat ăînă„Cultur ăşiăCiviliгa ieăRomсneasc ă
înăMaramureş”,ăvolumulă4, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2013, p. 144-145;
4. Recenгieă„Cristinaă ineРСeă(editor)ă- DeгmembrareaăMaramure uluiăistoric:ădeciгiiăpolitice,ăreac iiă iăconsemn riă
înăm rturiiăcontemporaneă(1919-1923)”,ăpublicat ăînăActa Musei Maramorosiensis IX, Sighetu-Marma iei,ă2013, p.
335-337;
5.ă„Minorit iăna ionaleădinăRuteniaăinterbelic ă(1919-1939).ăStudiuădeăcaг:ăproblemaă iРanilor”,ăpublicat ăînăAnuarulă
MuгeuluiăEtnoРraficăReРСin,ăMo teniriăCulturaleă2013,ăEdituraăNico,ăTсrРuăMure ,ă2013,ăp.ă74-81
6. „1 Decembrie 1918 - Maramure ulă iă Mareaă Unire;ă cсtevaă preeminen eă istorice”, publicată înă revistaă „Daciaă
Nemuritoare”,ănr.ă4ă iănr.ă5,ă2013,ăp.ă4;
7. „Maramureşulă- cсtevaăpreeminen eăistorice”,ăpublicatăînărevistaă„Dacia Nemuritoare”,ănr. 3, 2013, p. 9;

2012
1.ă„Etnoistorie și coagulări statale în bazinele Tisei Superioare și Mijlocii (secolele XIV-XX)”,ăpublicat ăînă„Cultur ă
şiăCiviliгa ieăRomсneasc ăînăMaramureş”,ăvolumulăIII,ăEdituraăRISOPRINT,ăClujăNapoca,ă2012, p. 87-93;
2. „O enigmă și un miracol istoric”, o prioritate a istoriografiei romсnești actuale. Volohii din Carpații Păduroși
(Ucraina),ăpublicat ăînăIstorieă iăCiviliгa ie,ăanulăIV,ănr.ă35,ăauРustăă2012,ăp.ă77-79;
3. ările Romсne în veacul al XVIII lea; Basarabia la două secole de la prima secesiune (16 mai 1812), în Familia
Romсn ,ăMaiă2012,ăAnă13,ăNr.ă2ă(45),ăp.ă98-102;
4. Efrem Ştirbu: „Deporta i în Done k”,ăînăFamiliaăRomсn ,ăMaiă2012,ăAnă13,ăNr.ă2ă(45),ăp.ă102-104;
5. Colec ionarii de artefacte etno-istorice, de la cavaleri ai memoriei, la prădători şi impostori ai acesteia, în
Bibliotheca Septentrionaris, an XX, nr. 1 (38), 2012, p. 38-39;

2011
1. Petrova Maramureșului, 16 ianuarie 1998. Un moment de rezistență împotriva sistematizării ceaușiste, în
”Sfсr itulă ReРimuriloră Comuniste.ă Cauгe,ă Desf urareă iă Consecin e”,ă Editori:ă Budeanc ă Cosmină iă Olteanuă
Florentin, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011;
2. Petru Bilțiu-Dăncuș - „Piedecele învĕțămȇntului (în genere și în specie) în Maramureșiu” - un document
paradigmatic al predicării Unirii,ă înă„Maramure ,ăVatr ă deă Istorieă milenar ”,ăVII,ă volumă omaРial,ă Edituraă DraРo ă
Vod ,ăClujăNapoca,ă2011,ăp.ă337-340;
3. Volohii din Carpa ii Păduroşi (Ucraina) – o popula ie romсnofonă aflată, încă, în derivă istorică, înă„Maramure ,ă
Vatr ădeăIstorieămilenar ”,ăVII,ăvolumăomaРial,ăEdituraăDraРo ăVod ,ăClujăNapoca,ă2011,ăp.ă531-537;
4. Volohii din Carpa ii Păduroşi (Ucraina) – de la o popula ie romсnofonă în derivă, la perspectiva dobсndirii
conştiin ei na ionale,ăînăEuropa,ăRevist ădeăŞtiin ăşiăArt ăînătranгi ie,ănr.ă8ă(AnăIV),ă2011,ăNoviăSadă(Serbia),ăp.ă120122;ărevist ăcotat ăBDI;ăăăăăăăăăă
5. 15 Martie 1939 – Ucraina Carpatică îşi declară independen a – o oportunitate istorică gestionată moral de către
statul romсn / 15
1939
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ьă
Rela iiăromсno-ucrainene.ăIstorieăşiăcontemporaneitate,ăУ
ă– а -Ма ă(SatuăMare),ă2011,ăp.ă174-178;
6. Romсnii din Maramureșul ceho-slovac în conteбtul noului stat Ucraina Subcarpatică; dilemele guvernului
Augustin Voloșin”,ăînă„AmbeleăVişae”,ăvol.ăalăIVălea,ăăEdituraăEurotip,ăBaiaăMare,ă2011,ăăp. 103-108;
7. Dr. Teodor Ardelean – un Om bun şi în vis dacă de aici începe o întemeiere,ăînă„Suntăaniălaămijlocăşi-nc ămul iă
vorătrece”,ăBaiaăMare,ă2011,ăp.ă27-29;
8. Eбerci iu de admira ie intelectuală (Prefa ),ă ă Mandric,ă Adriană Teodor,ă Petrovaă Maramureşuluiă - men iuniă
documentare, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011, p. 9-10;
9. Despre Maramureş ca despre o paradigmă istorică îndelung consacrată,ă înă „Maramureş,ă locuri,ă oameni,ă
tradi ie”,ăeditat ădeăc treăSocietateaădeăGeoРrafieădinăRomсniaăînăurma desf şur riiăConferin eiăAnualeăaăSociet iiădeă
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Geografie din România, Baia Mare, 3-5 iunie 2011, Tipografia Minulescu, p. 7-10;
10. Volohii din Carpa ii Păduroşi - de la o popula ie romсnofonă enigmatică, la conştiin a na ională,ăînăă„Cultur ă
şiăCiviliгa ieăRomсneasc ăînăMaramureş”,ă(volumăcotatăCNCSIS),ăSimpoгionulădeălaăS lişteaădeăSus,ăauРustă2009ă august 2010, Editura RISOPRINT, Cluj Napoca, 2011, p. 144-148;
11. Aspecte asupra ocupării Clujului de către unguri,ăînăIstorieăşiăCiviliгa ie,ă2011, an III, nr. 20, p. 33-36,ărevist ă
cotat ăCNCSIS;

2010
1. Volohii din Carpații Păduroși – o prioritate a istoriografiei romсnești,ăînăStudiiă iăArticoleădeăIstorie,ănr.ăLXXVII,ă
2010,ăI.S.J.ăC l ra i,ăp.ă172-177;
2. Gavrilă Hotico-Herenta – un OM din Maramureş,ă înă Calendarulă Maramureşului,ă Serieă Nou ,ă ană V,ă nr.ă 10-11,
Baia Mare, 2010, p. 683-684;
3. Emilia Luchian, Aromânii: Pretutindeni –Nicăieri (Armanвi: Iutsido-Iuva) – oă carteă asumat ă scris ă numaiă laă
persoanaăîntсiăplural,ăînăFamiliaăRomсn ,ăanăXI,ănr. 4 (39), Baia Mare, 2010, p. 34-36;
4. Un document inedit, ilustrativ pentru soarta aromânilor,ăînăFamiliaăRomсn ,ăanăXI,ănr.ă4ă(39),ăBaiaăMare,ă2010,ăp.ă
13-14
5. Petrova Maramureşului, 16 ianuarie 1989 - un moment de rezisten ă împotriva sistematizării ceauşiste, în
SfсrşitulăreРimuluiăcomunist.ăCauгe,ădefecteăşiăconsecin e,ăEd.ăPolirom,ăIaşi,ă2010,ăp.521-530
6. Rona de Sus - o localitate de prestigiu a Maramureşului, în Monografia comunei Rona de Sus, Editura Echim,
SiРСetuăMarma iei,ă2010,ăp.ă375-376

2009
1. Maramureşul şi Marea Unire – o coniven ă a construc iei idealului na ional, în Paradigme, an I, nr. 1, Baia Mare,
2009, p. 21-23
2. Disolu ia statului ceho-slovac în pragul celui de al doilea război mondial. Problema refugia ilor cehi prin raza de
competen ă a Legiunii de jandarmi Maramureş (15-19 martie 1939),ăînăSesiuneăştiin ific ăinterna ional ă„Afacerileă
interneăşiăjusti iaăînăprocesulăinteРr riiăeuropeneăşiăРlobaliг rii,ăEd.ăAcademieiădeăPolitieăAl.ăI.ăCuгa,ăBucureşti,ă2009,ă
p. 655-658
3. 15 martie 1939 - geopolitică şi geostrategie militară la grani a de nord a Romсniei,ăînăRela iiăromсno-ucrainene.
Istorieăşiăcontemporaneitate,ăEd.ăMuгeuluiăJude eanăSatuăMare,ă2009,ăp.178-187
25. Mihai Dan, Istoria ce am petrecut în crсncenul război - un document paradigmatic al literaturii istorice de
sertar,ăînăStudiiăşiăComunic ri,ăSeriaăIstorie,ăEtnoРrafie,ăArt ,ăEd.ăMuгeuluiăJude eanăSatuăMare,ă2009,ăp.ă427-431
4. Petrova (Maramureşului), colectivizarea unui sat ce „nu trebuia” colectivizat, în Acta Mvsei Porolissum, istorie,
etnografie, artă, XIX, Ed. Muzeului Jude ean Zalău, 2009, p. 273-279
5. Petrova (Maramureşului), colectivizarea unui sat ce „nu trebuia” colectivizat, în Acta Mvsei Porolissum, istorie,
etnoРrafie,ăart ,ăXIX,ăEd.ăMuгeuluiăJude eanăZal u,ăăă2009,ăp.ă273-279

1997 - 2007
1. Paradigma numită Maramureş, cursurile de vară ale profesorilor de Istorie (15-27 iulie 2007), în Cu muza Clio pe
drumuriădeăIstorieă(Maramureşă2007),ăEdituraăRottarymond, Râmnicu-Vâlcea, 2007, p. 12-13
2. Mun ii Maramureşului – certitudini şi/sau necunoscute în ecua iile berligeran ilor din primul şi al doilea război
mondial,ăînăŞtiin ăşiădeгvoltareăînăprofilăteritorial,ălucr rileăsimpoгionuluiăştiin ificăalăUniversit iiădeăVestă„Vasileă
Goldiş”ăArad,ăFilialaăBaiaăMare,ă2006,ăp.ă131–135
3. Invazia ruşilor în Maramureş (oct. 1914), în mbeleăVişae – 640 ani, 2005, p. 55-59
4. În iarna 1942-1943 – Ion Tămaş Părăscău – încă un haiduc pe urmele lui Pintea Viteazul, în Marma ia, 8/2, 2005,
p. 143-150
5. Cu tilegu a, în Memoria ethnologică, revistă de patrimoniu ethnologic şi memorie culturală, an IV, nr. 10, 2004, p.
987-992
6. Maramureşenii din dreapta Tisei şi Marea Unire, în Marea Unire din 1918 - ideal al tuturor românilor, 1918-2003,
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„VasileăGoldiş”ăUniversitвăPress,ă2004,ăp.ă141-147
7. Maramureşul între ciocan şi nicovală. De la Dictatul de la Viena la conferin a de pace de la Paris, în Dosarele
Istoriei, An VIII, nr. 2(78), 2003, p. 46-53
8. Rapoartele preo ilor greco-catolici despre intrarea trupelor armatei roşii în Maramureşul istoric, în Buletinul
MuгeuluiăMilitarăNa ional, Nr. 1/2003, partea a II a, p. 445-451
9. 16 ianuarie 1989. Rezisten a locuitorilor din Petrova Maramureşului la planurile ceauşiste de sistematizare
rurală, în Anii 1973-1989:ăcronicaăunuiăsfсrşitădeăsistem, Analele Sighet 10, 2003, p. 820-827
10. Cum era să dispară şi Maramureşul de pe harta Romсniei, în Historia, An 1, nr. VII, mai 2002, p. 54-59,
Bucureşti
11. Aleбandru Filipaşcu – un aristocrat sublim al Propriului destin, în Marma iaă 7/2, p. 328-332, Baia Mare, 2002
12. Ioan Buteanu - fiu al Maramureşului şi martir al institu iei numită „neamul romсnesc”,ăîn M rturiiădespreăAvramă
Iancu,ămo iăşiămaramureşeni, 2002, p. 109-111
13. Restabilirea administra iei romсneşti în Maramureş (9 aprilie 1945). Consecin ele guvernării ucrainene, în
AnaleleăŞtiin ificeăaleăUniversit iiăAl.ăI.ăCuгaă– Iaşi,ăIstorie, tom XLVI–LVII, 2000-2001, p. 195-210
14. Reforma agrară din Maramureş (23 martie 1945), în AnuarulăMuгeuluiăNa ionalăalăBucovinei, (XXVI-XXVIII),
Suceava, 2001, p. 511-520
15. Recviem pentru o ărancă, în Analele Sighet, Nr.9, Anii 1961-1972.ă rileă Europeiă deă Estă întreă speran eleă
reformeiăşiărealitateaăstaРn rii,ăFunda iaăAcademiaăCivic , 2001, p.264-267
16. Debutul ucrainean al reformei agrare în Maramureş – 1945, în Maramureşă – Vatr ă deă istorieă milenar , ClujNapoca, 1998, p. 209-213
17. Anul 1947 în Maramureş – arestări şi aresta i, în Analele Sighet, 1997, p. 190-193
18. Administra ia ucraineană în Maramureş. Regimul instaurat de Ivan Odoviciuc, în Maramureş – Vatră de istorie
milenară, Cluj-Napoca, 1997, III, p. 167-174
19. Situa ia na ională şi via a politică a Maramureşului (octombrie 1944 – ianuarie 1945), în Maramureşă– Vatr ăde
istorieămilenar , Cluj-Napoca, 1997, p. 286-291
Cărţi:
1. Fiscula ă - amprenteă monoРraficeă (Baiaă Sprie,ă Cavnic,ă Dumbr vi a,ă i e ti),ă ă Editată deă ”Funda iaă Andrei”,ă Baiaă
Mare, 2012;
2. Bistra, Crasna şi Valea Vişeului - de la istoria unor locuri, la rămсnerea în
Istorie,ă înă Comunaă Bistra,ă Maramureşă - Monografie, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011,
p. 39-53, coautor;
3. Maramureşul între dictatul de la Viena şi conferin a de pace de la Paris (30 august 1940 - 10 februarie 1947),
Baia Mare, 2002;

Lista lucrărilor ştiinţifice
(prezentate la conferinţe, simpozioane sau alte sesiuni ştiinţifice)
Anul 2015
1. Conferin aăInterna ional ă„Tradi ieă iăInova ie.ăUnitateă iădiversitateăînăcontextăeuropean”,ăedi iaăaăIIăa, Baia Mare,
30-31 octombrie 2015, unde am sus inutălucrareaă„Porecla de consacrare la chiaburii Văii Vișeului și Văii Izei din
Maramureșul Istoric”. Am fostămoderatorulăuneiăsec iuniădinăcadrulăConferin ei;
2.ăConferin a Interna ional ă„DeгvoltareăreРional ădurabil ăprinăcompetitivitate,ăinovareă iăcapitalăuman”, Satu Mare
edi iaăaăIIăa, 29 octombrie 2015, unde am sus inutălucrareaă„Elaborarea stemelor localităților - un brand identitar în
procesul de dezvoltare durabilă”;
3.ăColocviulăNa ională„Rolulănobilimiiăromсneămaramure eneăînăvia aăEvuluiăMediuăEuropean”,ăVi eulădeăSus,ă11-12
septembrie 2015, unde amăsus inutălucr rileă„Nobilimea maramureșeană - repere bibliografice”ă iă„Motivul vсnătorii
în istoria Maramureșului”;
4.ăSimpoгionulăNa ională„Cultur ă iăciviliгa ieăromсneasc ăînăMaramure ”,ăS li teaădeăSus,ă13-14 august 2015 unde
amăsus inutălucrareaă„Localități din Maramureș - legende ale întemeierii lor”;
5. Simpozionul Interna ionalădeălaăF Р raşă- Sсmb taădeăSus „Dup ă25ădeăani.ăEvalu riă iăreevalu riăistorioРraficeăprivindă
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comunismul”,ă 8-11 iulie 2015 undeă amă sus inută lucrareaă „Atitudinea liderilor comuniști maramureșeni și a celor
naționali față de alipirea Maramureșului la Ucraina Subcarpatică (4 februarie - 9 aprilie 1945). Reevaluări
istoriografice”;
6.ăZileleăAcademiceăAr dene,ăEdi ia a XXV, 13-17ămaiă2015,ăAradăundeăamăsus inutălucrareaă„Administrația regală
romсnească în Maramureșul din dreapta Tisei (azi Ucraina) între 2 decembrie 1918 și 20 iulie 1920. Alegerile
parlamentare din noiembrie 1919”;
7. Sesiuneaă anual ă interna ional deă comunic riă tiin ificeă „Istorieă iă Societate”ă („Clioă ieriă iă aгi”),ă Edi iaă aă IX,ă
Ploie ti,ă 8ă maiă 2015 undeă amă sus inută lucrareaă „Maramureșenii din dreapta Tisei (azi, Ucraina) în componența
statului român (1 Decembrie 1918 - 20 iulie 1920). Alegerile parlamentare din noiembrie 1919”.

Anul 2014
1.ă Sesiuneaă interna ional ădeă comunic riă peă temeă deă etnoРrafieă iăfolcloră „Marma iaă 2014”,ă SiРСetuăMarma iei,ă 28ă
decembrieă 2014,ă undeă amă sus inută lucrareaă „Poveștile lui Zorilă din Petrova - de la simptome ale mitomaniei, la
material didactic de pedagogie populară”;ă- amăfostămoderatorulăacesteiăSesiuniădeăcomunic ri;
2. SimpoгionulăNa ională„150 de ani deăînv mсntăromсnesc”,ăPloie ti,ă1ănoiembrieă2014,ăundeăamăsus inutălucrareaă
Petru Bilțiu-Dăncuș - „Piedecele învĕțămȇntului (în genere și în specie) în Maramureșiu” - un document
paradigmatic al predicării Unirii;
3.ăSimpoгionulăinterna ională,,Romсnia întreăOccidentă iăOrient”,ăEdi iaăaăV-a,ăF lticeni,ăjud.ăSuceava,ă1ănoiembrieă
2014,ăundeăamăsus inutălucrareaă„Rсul Tisa și Munții Maramureșului - două certitudini și/sau două necunoscute în
ecuația beligeranților din Marele Război (1914-1918)”;
4. Conferin aă na ional ă „Contemporaneiгareaă tradi iei.ă Identitateă iă alteritate”,ă Baiaă Mare,ă 30-31 octombrie 2014,
undeăamăsus inutălucrareaă„Habitat și locuire umană în bazinul de jos al rсului Vișeu (sec. XIII-XIX)”;
5.ăSesiuneaăna ional ădeămuгeoloРieă„EtnomuseoloРicaă2014”,ăBucure ti,ă23-24ăoctombrieă2014,ăundeăamăsus inut,ăînă
descСidere,ăînăplenălucrareaă„Maramureșul turistic între kitschul nostru cel de toate zilele și prezervarea unui brand
istoric identitar”;
6.ă18ăoctombrieă2014,ăPoienileăIгei,ă„Preeminențe istorice maramureșene consacrate” - alădoileaăsimpoгionăna ională
privindăarСetipurileămaramure ene
7. 1 septembrie 2014 Habra – Simpoгionă încСinată împliniriiă aă 400ă deă aniă deă laă atestareaă m n stiriiă Habra.ă Amă
sus inutălucrareaă„Religie și statalitate în Imperiul Austro-Ungar la începutul secolului XX”;
8. „Maramureș interregn. Stop. Maramureșul din dreapta Tisei între 1 Decembrie 1918 și 21 iulie 1921”,ăsus inut ăînă
cadrulăSimpoгionuluiăNa ională„Cultur ăşiăCiviliгa ieăRomсneasc înăMaramureş”,ăedi iaăaăVI a,ăS li teaădeăSus,ă1314 august 2014;
9. „Maramureșul turistic între tradiție și modernitate sau o (im)posibilă hermeneutică a kitschului contemporan”
(„Maramures Travel betаeen tradition and modernitв or (im)possible hermeneutics of contemporarв kitsch”),
sus inut ă înă cadrulă INTERNATIONALă CONFERENCE REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT –
THROUGH COMPETITIVENESS, INNOVATION AND HUMAN CAPITAL, SATU MARE – 2nd and 3rd JUNE,
2014;
10.ă „Aspecte ale primului război mondial în fostul comitat Maramureș. Cсteva preeminențe istorice (3 octombrie
1914 - 21 iulie 1921)” sus inut ă înă cadrulă Simpoгionuluiă Interna ională „Zileleă Academiceă Ar dene”,ă edi iaă XXIV,
orРaniгatădeăUniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ăArad (14-17 mai 2013);
11. „Primul război mondial în Maramureș: evoluția/involuția regiunii de la fostul comitat austro-ungar la noul județ
al Regatului România”,ăsus inut ălaăSesiuneaăanual ăna ional ădeăcomunic riă tiin ifice,ă„Istorieă iăSocietate”ă(„Clioă
ieriă iăaгi”),ăEdi iaăaăVIIIăa,ăPloie ti,ă9ămaiă2014;
12. „Aspecte ale primului război mondial în fostul comitat Maramureș. Studiu de caz: Campania militară țaristă din
3-6 octombrie 1914 în Slatina - Marmației, Sighet și Leordina” preгentat ă laă Simpoгionul Național ”Știință și
deгvoltareădurabil ăînăNord-Vestul Romсniei”,ăEdi iaăaăXăa,ăBaia-Mare, 30 aprilie 2013;
13.ăă30ămartieă2014ăCСecСi ă- BisericaădeălemnăSf.ăGСeorРСeădinăCСecСi ărelocat ălaăMuгeulădeăEtnoРrafieă iăArt ă
Popular ăBaiaăMare
14. 26 martie 2014 – Consulatulă Romсnieiă deă laă Cern u iă (Ucraina)ă - lansareaă deă c r iiă Ioană Boto :ă „Uniuneaă
ReРional ăaăRomсnilorădinăTranscarpatiaăŢŢDACIA>>ă- Ap aădeăJos,ă(10ăaniădeăexisten :ă06.04.2001-06.04.2011) -
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am fost unul dintre lectorii-prezentatori;
15. 1 februarie 2014 – participareă laă Serb rileă MiСaiă Eminescuă orРaniгateă laă Pl iu ă (Ucraina)ă undeă amă sus inută
lucrareaă„MiСaiăEminescuă iăproblemaăСu ulilor”

Anul 2013
1. „Imaginea evreului în mentalul colectiv maramureșean la sfсrșitul secolului al XIX lea – începutul secolului al XX
lea. Studiu de caz: Masca de „jîd” în economia colindatului”,ăsus inut ăînăcadrulăSimpozionului na ională„Festivalulă
deădatiniă iăobiceiuriădeăiarn ăMarma iaă2013”,ă28ădecembrieă2013;
2. „Definiția noțiunii de valah, particulă esențială a coagulării identității noastre”,ăsus inut ăînăcadrul Simpozionului
Interna ională„Statuiaăidentit iiăna ionaleăversusămonumentulăalterit ii”,ăBaiaăMare,ă31ăoctombrieă2013;
3.ă „Maramureșul în perioada așa-zisului regim soviet-ucrainean a lui Odoviciuc (20 ianuarie - 9 aprilie 1945)”,ă
sus inut ălaăSesiuneaă tiin ific ăInterna inal „Contribu iaăMaramure uluiăIstoricălaăIstoriaăromсnilor”,ădesf urat ălaă
Oradea, 25-27 octombrie 2013;
4. Petru Bilțiu-Dăncuș - „Piedecele învĕțămȇntului (în genere și în specie) în Maramureșiu” (1899, maiu, 11) - un
document de pedagogie școlară și socială, de predicare a Marii Unirii,ăsus inut ăînăcadrulăZilelor AcademiceăIe ene,ă
edi iaăaăXXVIIIăa,ăIa i,ă18 octombrie 2013;
5.ă„Pintea - sfсrșitul tragic”,ăsus inut ăînăcadrulăSesiuniiădeăcomunic riă tiin ificeă„Transilvaniaălaăcump naăsecoleloră
XVII-XVIII”,ăEternulăMaramure ,ăedi iaăaăIIIăa,ăSiРСetuăMarma iei,ă13ăseptembrieă2013;ăă
6. Găvrilă Hotico Herenta – un enoriaș ales al religiei bunului simț”,ă sus inut ă înă cadrul Simpozionului Na ională
„Cultur ăşiăCiviliгa ieăRomсneasc ăînăMaramureş”,ăedi iaăaăV a,ăS li teaădeăSus,ăauРustă2013;
7. „Aspecte ale stalinizării Romсniei. Studiu de caz: regimul lui Ivan Odoviciuc în Maramureș (20 ianuarie - 9 aprilie
1945)”,ăsus inut ăînăcadrulăSimpozionului Interna ională„Staliniгareă iădestaliniгare.ăEvolu iiăinstitu ionaleă iăimpactă
social”,ăEdi iaăaăVIIIăa,ă4-7ăiulieă2013,ăF Р ra -Sсmb taădeăSus;
8. End of the So-called „Ivan Odoviciuc Regime” în Maramureș. Memorandum Romanians from Maramureș (March
5, 1945) - Original Document,ă sus inut ă înă cadrulă Simpozionului Interna ională „Zileleă Academiceă Ar dene”,ă edi iaă
23,ăorРaniгatădeăUniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ăArad (15-18 mai 2013);
9.ă„Asistentul medical principal Ioan Ardelean - un temerar al medicinii naturiste, un însingurat al sorții”,ăsus inut ă
laăaăXLIIIăaăReuniuneăna ional ădeăistoriaămedicineiăcuăparticipareăinterna ional ,ăBaia-Mare, 20-22 iunie 2013;
10.ă „Maramureșul din dreapta Tisei, o istorie mereu amсnată. Studiu de caz: Perioada interbelică (1919-1939)”,ă
preгentat ă laă Simpoгionulă Na ională ” tiin ă iă deгvoltareă durabil ă înă Nord-Vestulă Romсniei”,ă Edi iaă aă IXă a,ă BaiaMare, 18 aprilie 2013;
11. „Minoritățile naționale din Podkarpatska Rus - Rutenia (Ceho - Slovacia). Studiu de caz: „țiganii” din Slovacia
(1919-1938)”, prezentat ăConferin aăInterna ional ă„ExperienceăandăExplanationăinăKnowledРeăSocietв”,ădinăcadrulă
Proiectuluiă „Societateaă baгat ă peă cunoa tereă – cercet ri,ă deгbateri,ă perspectiveă POSDRU/89/1.5/S/56815”,ă BaiaMare, 14-17 martie 2013

Anul 2012
1.„Vlahii din Ucrainaă înă c utareaă identit ii”,ă sus inut ă laă Simpoгionulă orРaniгată deă c treă Centrulă deă
BalcanismăalăUniversit iiă”Sf.ăCСirilă iăSf.ăMetСodiu”,ăVelikoăTurnovo,ăînăperioadaă9-10 noiembrie 2012
2. "Elogiu aloetnonimului <<valah>>. Disputa dintre statuia firav ă aă identit iiă na ionaleă iă monumentulă
aРresivă ală alterit ii",ă înă vedereaă preгent riiă acesteiaă laă Sesiuneaă deă comunic riă tiin ificeă peă temeă deă etnoРrafieă iă
folcloră MARMA IAă 2012ă (28ă decembrieă 2012)ă dină cadrulă proiectuluiă „Decembrieă înă Maramure ă 2012”, Sighetul
Marma ieiăă
3. .ă"VoloСiiădinăCarpa iiăP duro iă(Ucraina)ă- un popor românofon evoluat/involuat în afara miturilor istorice
consacrate", lucrare sustinuta la Conferinta de la Iasi, sept. 2012;
4.”Minorit ileăna ionaleădinăPodkarpatskaăRusăRutenia);ăStudiuădeăcaг:ă iРaniiădinăSlovacia”,ăpreгentat ălaă
Simpoгionulă Na ională „Cultur ă şiă Civiliгa ieă Romсneasc ă înă Maramureş”,ă edi iaă aă IVă a,ă S li teaă deă Sus,ă auРustă
2012;
5.ă ”Arest riă iă aresta iă înă Maramure ulă Istoric,ă anulă 1947.ă Instan aă Special ă deă Sabotaj a Tribunalului

10

Maramure ”,ăpreгentat ăînăplenulăSimpoгionuluiăInterna ional,ăedi iaăaăXIăa,ă”65ădeăaniădeălaădeportareaăromсniloră
dinăAp aădeăJosăînăŢŢРulaРurile>>ăSiberiei”ă(4.08.1947- 4.08.2012),ădesf uratăînăperioadaă4-5ăauРustă2012ălaăAp aă
de Jos, Ucraina;
6.ă „Habitată umană iă locuireă atipic ă laă voloСiiă dină Carpa iiă P duro iă (Ucraina).ă Studiuă deă caг:ă Poro covo”ă
(Atypical human habitat and living in the Wooded Carpathians volohii (Ukraine) - Caseă Studвă Poroşcovo),ă
preгentat ăla The 5th edition of theăInternationalăConferenceă„Rural Space and Local Development”ă– on the theme
„Rural Mountain Areas. Eбperience, Preservation, Trends and Future Challenges”, July 18-22,ă2012,ăBabeş-Bolyai
University Faculty of Geography Department of Human Geography and Tourism
7.ă„VoloСiiădinăCarpa iiăP duroşiă(Ucraina)ă- un popor românofon evoluat/involuat în afara miturilor noastre
istorice,ădarăr masă«f r ăsoart »”,ăpreгentat ălaăConferin aăInterna ional ăă,,ZileleăAcademiceăAr dene”,ăEdi iaăaăXXIIă
a, 18-20 mai 2012, Arad;
8.ăă"VoloСiiădinăCarpa iiăP duro iă(Ucraina)ă– oăruin ădeăromсnitate,ăoăprioritateăaăistorioРrafieiăromсne ti”,ă
preгentat ălaăSimpoгionulăInterna ională,,RomсniaăîntreăOrientăă iăOrient”,ăEdi iaăaăIII-a,ăF lticeni,ă12ămaiă2012;
9.ă „Rapturiă teritoriale înă secolulă ală XVIIIă leaă iă laă începutulă secoluluiă ală XIXă lea,ă înă detrimentulă riloră
Romсne”,ăpreгentat ălaăSimpoгionulăNa ională” tiin ă iădeгvoltareădurabil ăînăNord-VestulăRomсniei”,ăEdi iaăaăVIIIă
a, Baia-Mare, 27 aprilie 2012;
10. Tunelul pe sub Gutâi – oămarot ăelectoral ăaproapeăsecular ,ădarămereuăactual ,ăpreгentat ălaăSimpoгionulă
Na ională” tiin ă iădeгvoltareădurabil ăînăNord-VestulăRomсniei”,ăEdi iaăaăVIIIăa,ăBaia-Mare, 27 aprilie 2012.

Anul 2011
1.ă„1899,ămaiu,ă11ă– Petru Bil iu-D ncu :ăPiedeceleăînve mentuluiă– înăРenereă iăînăspecieă– înăMaramure uă
– unădocumentăparadiРmaticăpentruăstareaădeăspirităaăsatuluiămaramure ean”,ăpreгentat ălaăSesiuneaăinterna ional ă
deă comunic riă peă temeă deă etnoРrafieă iă folcloră dină cadrulă Festivaluluiă deă Datiniă iă Tradi iiă deă Iarn ă „Marma iaă
2011”,ăSiРСetulăMarma iei,ă28ădecembrieă2011ăă
2.ă „Volohii din Carpa ii Păduroşi – o ruină de romсnitate şi/sau un popor fără soartă”, comunicare
preгentat ă înă plenulă Conferin eiă Ştiin ificeă orРaniгat ă deă Academiaă deă Poli ieă „Al.ă I.ă Cuгa”,ă Facultateaă deă
ArСivistic ,ăBucureşti,ă25ănoiembrieă2011
3.ă„Construc ia europeană. Evolu ia ideii de unitate na ională”,ăpreгentat ălaăSimpoгionulăInterna ionalădeă
Istorieă„Statuiaăidentit iiăna ionaleăversusămonumentulăalterit ii”,ăBaiaăMare,ă27-28 octombrie 2011
- UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ăArad,ăFilialaăBaiaăMareăaăfostăpartenerăînăorРaniгareaăacestuiă
SimpoгionăInterna ionalădeăIstorie
- subsemnatul,ăLectorăuniv.ăDr.ăIlieăGСerСeş,ăamăfostămoderator
4. „Epopeea aşezării rutenilor în Maramureş (secolele XIII-XVIII)” preгentat ă laă Simpoгionulă na ională
"Cultur ăşiăciviliгa ieăromсneasc ă înăMaramureş",ăedi iaăaăIII-a, desf şuratăînă13ăauРustă2011ălaăS lişteaădeăSus,ă
Maramureş;
5.ă „Despre Maramureş ca despre o paradigmă istorică îndelung consacrată” prezentată la Conferin aă
Anual ăaăsociet iiădeăGeoРrafieădinăRomсnia,ă5ăiunieă2011,ăPetrova,ăMaramureş;
6. „Romсnii din Maramureșul ceho-slovac în contextul noului stat Ucraina Subcarpatică; dilemele
guvernului Augustin Voloșin” preгentat ă laă Simpoгionulă na ională „Cercet m,ă cunoaştemă şiă promov mă şiă
promov măistoria,ăculturaăşiătradi iaă înă araăMaramureşului”,ăEdi iaăaăVIIăa,ădesf şuratăînăperioadaă31ăiunieă- 2
iulieă2011ălaăVişeuădeăSus,ăăMaramureş;
7. „Centrul ceramic Baia Mare” preгentat ălaăSimpoгionăinterna ională„Apa,ăLutul,ăFocul”ădesf şuratălaă
Tortoli (Sardinia, Italia) în perioada 12 - 19 mai 2011;
8. „Maramureşul în conteбtul rela iilor diplomatice romсno-cehoslovace interbelice (1919-1939)”
preгentat ă înă cadrulă Manifest riiă Ştiin ificeă Interna ionaleă „Cooperareă cultural ă interna ional ”ă laă „Zileleă
AcademiceăAr dene”,ăorРaniгateădeăUniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ăAradă(20-22 mai 2010)
9.ă „Ion Mihai Botoşă – omulă institu ieă sauă voca iaă deă întemeietor”ă preгentat ă laă Simpoгionulă interna ională
dedicatăîmpliniriiăaă10ăaniădeălaăînfiin areaăUniuniiăReРionaleăaăromсnilorădinăTranscarpatiaăă„DACIA”,ăApşaădeăJos,ă
Ucraina, 2011;
10. Maramureșul în conteбtul relațiilor central-europene; Rusia Subcarpatică și dilemele guvernului
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Augustin Voloșin (1938-1939)” preгentat ălaăSimpoгionulăinterna ională„Ştiin ăşiădeгvoltareădurabil ăînăNordVestulăRomсniei”ăorРaniгatădeăUniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ăArad, filiala Baia Mare (15 aprilie 2011)

Anul 2010
1.ă „1945,ă mai,ă 12.ă Poienileă deă subă Munte.ă Holocaustulă deă dup ă Сolocaust”,ă preгentat ă laă Simpoгionulă
„HolocaustulădinăRomсnia.ăEvreiiăs tm reniăf r ămorminte”,ăSatuăMare,ă18ănoiembrieă2010;
2. „11 septembrie 1940: intrarea trupelor ungare în Cluj; discursul regentului Miklos Horthв (15
septembrie 1940)”, preгentat ă laă Simpoгionulă Na ională „70ă deă aniă deă laă Diktatulă deă laă Viena”,ă Satuă Mare,ă 24ă
septembrie 2010;
3. „Petru Bil iu-Dăncuş – <1899 – Piedecele învă ămсntului (în genere şi în special) în Maramureşiu> –
un manifest de credin ă al unui dascăl de voca ie” preгentat ă laă Sesiuneaă ştiin ific ă „Biseric ă şiă societateă înă
secolele XIX-XX.ă 200ă deă aniă deă laă înfiin areaă vicariatuluiă Рreco-catolic al Silvaniei”,ă Şimleulă Silvaniei,ă 18-19
septembrie 2010;
4.ă „Volohii din Carpa ii Păduroşi - de la o popula ie romсnofonă enigmatică, la conştiin a na ională”,
preгentat ă laă Simpoгionulă Na ională „Cultur ă şiă Civiliгa ieă Romсneasc ă înă Maramureş”,ă S li teaă deă Sus, august
2010;
5. „Volohii din Carpa ii Păduroşi - o prioritate a istoriografiei romсneşti actuale”, preгentat ălaăCursurileă
deăvar ă„IstorieăşiăCiviliгa ieălaăDun reaădeăJos”ăorРaniгateădeăc treăSocietateaădeăŞtiin eăIstoriceădinăRomсniaălaă
C l raşiăşiăVeliko-Târnovo (Bulgaria) în perioada 18-28 iulie 2010
6. „Volohii din Carpa ii Păduroşi - „o enigmă şi un miracol”, o ruină de romanitate”, preгentat ăînăcadrulă
Manifest riiăŞtiin ificeăInterna ionaleă„Limb ăşiăCultur ăînăciviliгa iaăРlobaliг rii”ălaă„ZileleăAcademiceăAr dene”,ă
orРaniгateădeăUniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ăAradă(15-18 mai 2010)
7. „Volohii din Carpa ii Păduroşi - o ruină de romсnitate şi/sau un paradoб identitar”,ă preгentat ă laă
Simpoгionulă interna ională „Ştiin ă şiă deгvoltareă înă profil teritorial”ă orРaniгată deă Universitateaă deă Vestă „Vasileă
Goldiş”ăArad,ăfilialaăBaiaăMareă(23-24 aprilie 2010)

Anul 2009
1.ă„Colec ionariiădeăobiecteăetno-istorice:ădeălaă„cavaleriăaiămemoriei”ălaăimpostoriăaiăacesteia”,ăpreгentat ălaă
FestivalulăInterna ionalădeădatiniăşiăobiceiuriădeăiarn ă„Marma iaă2009”ăorРaniгatădeăMuгeulăMaramureşuluiăSiРСetulă
Marma ieiă(27-28 decembrie 2009).
2. „Disolu ia statului Ceho-slovac în pragul celui de al doilea război mondial. Problema refugia ilor cehi
prin raza de competen ă a Legiunii de jandarmi Maramureş (15-19 martie 1939)”,ăpreгentat ălaăSesiuneaăŞtiin ific ă
Interna ional ă „Afacerileă interneă şiă Justi iaă înă procesulă inteРr riiă europeneă şiă Рlobaliг rii”ă orРaniгat ă deă c treă
AcademiaădeăPoli ieă„Al.I.Cuгa”,ăFacultateaădeăArСivistic ,ă(15-16 octombrie 2009)
3. “Petrova Maramureşului, 16 ianuarie 1989, un moment de rezisten ă împotriva sistematizării ceauşiste”,
preгentat ălaăSimpoгionulăinterna ională“SfсrşitulăreРimurilorăcomuniste.ăCauгe,ădesf şurareăşiăconsecin e”,ăorРanizat
deăc treăInstitutulădeăInvestiРareăaăCrimelorăComunismuluiăînăRomсniaălaăF Р raşă(25-28 iunie 2009);
4. “Petrova (Maramureşului) – colectivizarea unui sat care nu „trebuia” colectivizat”, preгentat ă laăă
Simpoгionulă Na ională “60ă deă aniă deă laă debutulă colectiviг riiă for ateă aă aРriculturiiă înă Romсnia”ă orРaniгată deă c treă
MuгeulăJude eanădeăIstorieăşiăArt ăZal uă(20ămartieă2009)ă
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