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Dosar Program de Studii 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

ANTRENAMENT SI PERFORMANTA SPORTIVA 

Tipul programului 
(Licenţă/ Master/ Doctoral/ 
Post-Doctoral) 

MASTER 

Directorul/responsabilul 
programului  (nume, 
prenume, grad didactic) 

MONEA GHEORGHE, PROF. UNIV. DR. 

Domeniul programului EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
Adresa paginii web a 
programului 

 

Adresa e-mail a directorului gmonea@personal.ro 
 
 
 
B. Obiectivele programului   

Prin acest program de masterat facultatea noastra doreste sa implementeze o abordare 
mult aprofundata a domeniului nostrum de activitate. Avand in vedere cele doua directii de 
activitate, cea de educatie fizica scolara si cea de performanta sportiva, consideram ca prin modul 
in care am alcatuit planul de invatamant (pragmatic, coerent), construit pe un profund suport   
interdisciplinar,  avem premisele  atingerii obiectivelor avansate. 

Datorita continutului planului de invatamant, al selectarii celor mai relevante domenii 
dupa care am constituit acest plan, si evident intro stransa corelare cu competentele pe care le vor 
obtine absolventii programului nostrum de masterat, ne plasam indiscutabil pe primul loc pe tara 
la acest tip de programe. 

Inevitabil pentru aceasta etapa, in care fiecare unitate de invatamant superior este implicat 
in competitia excelentei, suntem nevoiti sa cautam, sa implementam programe de studii care sa 
atraga cat mai multi candidat. In aceasta idee, am considerat ca modul de consituire a 
programului de masterat, a continutului sau, a corpului profesoral care preda in cadrul acestuia, a 
modalitatilor de interactiune cu masteranzi, am definitivat premisele unei linii de excelenta in 
domeniul educatiei fizice si al antrenamentului sportiv. 

Unul dintre punctele forte ale liniei noastre de master il constituie competentele pe care le 
obtin absolventii, dintre care am sublinia urmatoarele: 

Profesor I cu acces de predare in liceu si invatamant superior, 
            Antrenor categoria a III a, 
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            Preparator fizic, 
            Antrenor intretinere si⁄sau specialist in Sali de fitness, 
            Antrenor pentru personae cu nevoi speciale, 
            Antrenor personal. 

Ca urmare a acestor competente, aria de abordare si mai ales cel de oferta este mult 
largita, lucru care este benefic celor doritori. 
Corpul profesoral este unul de exceptie, majoritatea sunt cadre universitare cu o vasta experienta 
in domeniu antrenamentului sportiv (antrenori emeriti), asistati de cadre universitare tinere cu 
rezultate foarte bune in domeniu.               

 
C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
Numele şi prenumele, 
grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

Monea Gheorghe 
prof. 

FEFS 1.Selectia si orientarea in sportul 
de performanta. 
2. Particularitati ale antrenament. 
sportiv in conditii speciale 

 

Pascan Ioan prof. dr. FEFS Dezvoltarea potentialului creativ 
prin mijloacele fefs. 

 

Grosu Emilia prof. 
Dr. 

FEFS Programarea neurolingvistica si 
antrenamentul mintal in sportul 
de performanta. 

 

Tache Simona prof. 
dr. 

FEFS Modificari adaptative ale 
organismului in efortul fizic 

 

dr. Bogdan Vasile 
prof. dr. 

FEFS 1.Calitati motrice prioritare in 
sportul de performanta 
2.Dopingul, sustinatoare de efort 
si nutritia in sportul de 
performanta. 

 

Alexei Mircea prof. 
dr. 

FEFS Abordarea interdisciplinara in 
efs. 

 

Campeanu Melania 
prof.dr. 

FEFS Estetica corporala  

Dobosi Serban 
conf.dr. 

FEFS 1.Programarea si dirijarea 
antrenamentului sportiv. 
2.Refacerea si recuperarea dupa 
efortul din antrenament si 
competitie. 

 

Monea Dan conf. Dr. FEFS Metode de studiu si evaluare a 
capacitatii de performanta. 
 

 

Gombos Leon lect 
dr. 

FEFS 1.Mijloace I.T. in analiza si 
evaluarea competitiei sportive. 
2.Olimpismul modern in 
contextul globalizarii. 

 

Craciun Marius 
lector dr. 

Fac. de Psihologie Asistenta psihologica in sportul 
de performanta. 

 

Muresan Alexandru 
conf. Dr.  

FEFS 1.Sociologie sportiva.  
2.Grupul sportiv, cunoastere si 
conducere. 

 

Chihaia Octavian 
conf. Dr. 

FEFS Masuri de prevenire a 
accidentelor in antrenament si 
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competitie. 
Pop I. Nelu lector dr. FEFS Coaching in sporturile 

individuale. 
 

Ormenisan Septimiu 
lector dr. 

FEFS Coaching in jocurile sportive.  

D.  Studenţi în program 

1. în cazul unui program de licenta sau masterat:  nr. studenti înmatriculaţi 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Nr. studenti  
romani 

   39 48 

Nr. studenti 

internaţionali 
     

  

 

2. în cazul unui program doctoral:   nr. doctoranzilor înmatriculaţi  şi lista tezelor susţinute 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Nr. doctoranzi 
romani 

     

Nr. doctoranzi 

internaţionali 
     

 

Nume, prenume 

doctorand 
Titlul tezei  Anul susţinerii Conducător ştiinţific

    

    

    

    

 

3. în cazul unui program post-doctoral:   lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Nume post-
doctoranzi 
români/ 
îndrumător 

     

Nume  post- 
doctoranzi 
internaţionali/ 
îndrumător 

     

 

E. Realizări ale studenţilor din program  
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             1. Articole ştiinţifice indexate ISI   
 
 
             2. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
             3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 
             4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute 
 
 
             5. Brevete naţionale şi internaţionale 
 
 
             6.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
                  (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
 
             7. Impactul în societate al lucrărilor produse 
 
 
             8. Absolvenți angajați în poziții importante în instituții relevante 
 
 
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program 

 
 
 
 

 

Data:        Semnătura directorului 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan, 
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Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  MURESAN ALEXANDRU, CONF 
Facultatea, Catedra Facultatea de educatie fizica si sport, catedra de jocuri sportive 
Domeniul ştiinţific ANTRENORAT ŞI PERFORMANTA SPORTIVA 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail ducumuresan@yahoo.com 
 
Criteriul I – Output 
 

1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în 
cazul celor cotate): 1. 

2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings- 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS): 2 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)- 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale- 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate: 7. 
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) 68 
-  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:1. 
9. Participări la granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională:1  valoarea  9200 lei. 
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: 4 
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 - concurs pentru titularizatere pe post la educaţie fizică în învăţământul preuniversitar din 
alte judeţe, organizat la UBB, 2006. 

- concurs pentru ocuparea postului de inspector de educaţie fizică şi sport jud. Maramureş, 
noiembrie 2006, 

- concurs pentru titularizare pe post la educaţie fizică în învăţământul preuniversitar, 
organizat la Palatul copiilor Cluj, 2007. 

- membru referent în comisia pentru susţinerea teazei de doctorat a domnului Culda Paul, 
cadru didactic la Catedra de educaţie fizică din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie, Cluj, 
2006. 
15. Conferinţe  invitate internaţionale - 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale- 

III. Realizare remarcabilă 
 

Data:        Semnătura: 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               ROMÂNIA 

                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 
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Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  GOMBOȘ LEON, LECTOR DR. 
Facultatea, Catedra FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT,  

CATEDRA DE JOCURI SPORTIVE 
Domeniul ştiinţific EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
Adresa paginii web personale - 
Adresa e-mail leongombos@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) 

• 17 articole științifice indexate în BDI (din lista CNCSIS 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

• 4 articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

• 2 cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
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) 
 

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 
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4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 

• Campion naţional la handbal juniori în calitate de antrenor coordonator a echipelor de 
handbal a U Transilvania Cluj-Napoca, 2009 

• Premiul ”Performanţei Sportive” acordat de UBB Cluj-Napoca, 2009 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)  

• 49 îndrumări lucrări de licenţă 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 

• 5 îndrumări lucrări de disertaţie 
-  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 

• Membru in comitetul de redacţie la  două reviste  indexate 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) 
 
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 

• Membru în Comisia Metodică a Federației Române de Handbal 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

• Membru în comitete de organizare a două conferinţe internaţionale. 
 

III. Realizare remarcabilă 
 

 Sunt inițiatorul și coordonatorul Programului ”HANDBAL TRANSILVANIA JUNIOR” 
susținut din punct de vedere material de către Fundația Handbal Club Transilvania Cluj-Napoca și 
CS Universitatea Cluj-Napoca. 
 Acest proiect este activ din august 2008 și este un proiect pe termen lung care are ca 
obiective: 
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• Promovarea handbalului juvenil în cât mai multe orașe din zona Transilvaniei. 
• Oferirea unei posibilități concrete  pentru copii  și juniori de a desfășura o activitate 

sportivă organizată, în condiții deosebite, foarte apropiate de standardele europene. 
• Educarea tinerilor implicați în proiect în spiritul sportului de echipă, adică dobândirea de 

către copii a unor calități ca: dârzenie, combativitate, ambiție, putere de muncă, lucru în 
echipă, respectul pentru partenerul de întrecere, fair-play, precum și alte calități ce vor fi 
foarte folositoare în formarea unui caracter puternic. 

• Selectarea, îndrumarea și promovarea celor mai talentați dintre copii spre handbalul de 
performanță. 
În prezent, în proiect sunt implicate un număr de 16 echipe din județele Cluj, Alba, Sibiu, 

Brașov, Bistrița-Năsăud și Mureș, avându-se în vedere în viitorul apropiat extinderea proiectului și 
în alte județe. Activitatea în aceste centre este coordonată din punct de vedere sportiv de către mine. 

Activitatea de instruire a copiilor și juniorilor se desfășoară sub îndrumarea unor profesori 
antrenori atent selecționați, care folosesc în instruire cele mai moderne mijloace utilizate la nivel 
european. 

Aceste informații, în format scris și pe suport electronic sunt transmise de către mine 
antrenorilor în funcție de perioada de instruire la care se găsește grupa respectivă la acel moment. 

Totodată, de două ori pe an organizăm cursuri de perfecționare a antrenorilor, susținute de 
către specialiști din țară și străinătate care prezintă ultimele noutăți în instruirea copiilor și 
juniorilor folosite în țările cu tradiție mare în handbal. 

Menționez că toate cheltuielile legate de instruirea copiilor, echipament și participare la 
competiții sunt suportate de către Fundația Handbal Club Transilvania Cluj-Napoca, copiii 
beneficiind de condiții foarte bune de pregătire și participare la competiții fără a plăti niciun ban. 

Proiectul a început să-și arate roadele și din punct de vedere al performanțelor sportive, 
după un an de instruire, anul trecut s-a obținut primul titlu de campioni naționali la juniori.  

În acest sezon, echipele din centrele din Cluj, Bistrița și Tg. Mureș înscrise în campionatul 
național se află pe primele locuri în seriile lor cu șanse foarte mari de a participa la Turneul final. 

Consider că acest proiect și m-aș bucura ca acesta să nu fie unul singular, este unul deosebit 
de util și important pentru tânăra generație în educarea acesteia în și pentru sport. 

  
Data:          Semnătura: 

21 MARTIE 2010                   Lector Dr. Leon Gomboș 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 
 

RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
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Nume,  prenume, grad did.  CRACIUN MARIUS, LECTOR DR. 
Facultatea, Catedra Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie 
Domeniul ştiinţific Psihologia Sportului. Psihologia Educatiei 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail mariuscraciun@psychology.ro 
 
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 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) - 6 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) - 5 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate - 5 
 
 
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 / 15 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale  - Ordinul Meritul Sportiv - 2008 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) - 130 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - 150 
-  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) 
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-  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) 
 
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 -  5 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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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.) 

 
 
 
 

Data: 24.03.2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                               ROMÂNIA 
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                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 
 

RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  MONEA GHEORGHE, PROF.UNIV. DR. 
Facultatea, Catedra Facultatea de educatie fizica si Sport, Catedra de Sporturi Individuale 
Domeniul ştiinţific Profesor de educaţie fizică şi antrenor de atletism 

Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail gmonea@personal.ro 
 
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) 
 
- Monea Gheorghe, L'optimization des facters phisique Sen biatlon, STUDIA UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, Categ CNCSIS B, nr.1, 2006, P.41 - 
47 
 
- Cretu Aurica, Monea Gheorghe, Monea Dan, Cretu Denisa-Ioana, Implicatiile apei in 
metabolismul si functiile celulei , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO 
ARTIS GYMNASTICAE, Categ CNCSIS B, 4 , 2008, P.23 - 26 
 
- Monea Dan, Monea Gheorghe, PREGATIREA PSIHOLOGICA IN FOTBAL, STUDIA 
UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, Categ CNCSIS B, 
1, 2001, P.79 - 83 
 
- Monea Dan, Monea Gheorghe, Monea Cornelia, Favorable medium factor in long distance 
races, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, 
Categ CNCSIS B, 1, 2007, P.23 - 27 
 
- Cretu Aurica, Cretu Denisa-Ioana, Monea Gheorghe, Rus Virgil, Stefanescu Leonida 
Horia, Zanca Raoul Stefan, Lipid restructuring in physical effort, STUDIA UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, Categ CNCSIS B, 3, 2009, P.51 – 56 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
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-Monea Gheorghe,Elena Sabau-Atletism Tehnica şi metodica probelor,Editura 
BREN,Bucureşti2007,ISBN 978-973-648-726-2,258 pagini. 
 
- Monea Gheorghe,Monea Dan-Masurători şi evaluări în sportul de performanţă,Editura G.M.I 
Cluj-Napoca,2008,ISBN,978-973-1776-03-3,190 pagini. 
 
- Monea Gheorghe,Monea Dan, Zamora-Terenuri şi instalaţii pentru activităţi sportive şi 
agremen,Editura NAPOCA STAR,Cluj-Napoca2008,ISBN978-973-647-565-8,130 pagini. 
 
- Monea Gh., Bogdan V. - „Atletism – Curs de Specializare ”,Cluj–Napoca, 1998, Tipografia 
Universităţii „Babeş-Bolyai”, 103 pagini.  
 
- Monea Gh., Alexei M., Bogdan V.- „Curs de Atletism Tehnica Probelor ”, Cluj-Napoca, 1995, 

Tipografia Universităţii „Babeş-Bolyai, 143 pagini.  

- Monea Gheorghe, Zamora E.  – „Amenajări Baze Sportive” , Editura ICPIAF,   Cluj –   Napoca, 
1998, ISBN 973-98528-5-8,  129 pagini. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
- Monea Gh., Tache S.–„Pregătirea la altitudine a alergătoarelor senioare de fond  şi mare fond – 
în vederea creşterii performanţelor nsportive” (Nota II) publicat în Revista PALESTRICA 
MILENIULUI  III, Cluj-Napoca, 2002, Nr1(7), ISBN 1582-1943 pagina:46-50. 
 
- Monea Gh., Tache S –„Pregătirea la altitudine a alergătoarelor senioare de fond  şi mare fond – 
Modificări adaptive determinate de antrenament” (Nota I) publicat în Revista PALESTRICA 
MILENIULUI  III, Cluj-Napoca, 2002, Nr1(7), ISBN 1582-194  pagina: 9-12 

 

- Monea Gh. – „Repere istorice cu privire la performanţele mondiale şi naţionale ale atletelor 
specializate  în fond şi mare fond”, publicat în Revista Institutului European de Cercetări 
EUROPAISCHE FORSCHUNGSINSTITUT BRANDERBURGER, Mannheim, Germania, 
2002. 

- Monea Gh. – „Amatorism şi profesionism în practica sportivă de înaltă performanţă la 
alergătoarele de fond-mare fond senioare”, publicat în Revista Institutului European de Cercetări 
EUROPAISCHE FORSCHUNGSINSTITUT BRANDERBURGER, Mannheim, Germania, 
2002. 
 
 - Monea Gh. & Nagy P., – „Modificări funcţionale şi biochimice ale organismului la altitudine 
medie”, publicat în Training LEICHTATHLETIK KONKRET- Dietmar Kosycwki- 50674 Köln, 
Germania, 2002. 
 
- Monea Gh & Nagy P., – „Adaptarea organismului în antrenamentul sportiv la altitudine medie”, 
publicat în ATLETIKA METODIK, Budapesta, Tf, Ungaria, 2002.  
 
- Monea Gh & Bogdan V.,. -„Optimization of methods and instruments in the training of 400 m 
sprint raicing” prezentat şi publicat în Revista Congresului Atletismului European, Budapesta, 
Ungaria, 1995, cu certificat de participare.  
 
- Monea Gh.,Tache S. - „The Action of the Hyporbaric Hypoxia on the Exercise Performance”, 
XXVII FIMS World Congress of Sport Medicine, 5-9 June 2002 Budapest, Hungary. 
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- Monea Gh. –„ Participare la Simpozionul Conferinţei Internaţionale a Facultăţilor de Educaţie 
fizică şi Sport Dunărene, Budapesta, Ungaria, 1997 cu certificat de participare. 
 
- Monea Gh. -„Optimization of methods and instruments in the training of 400 m sprint raicing” 
prezentat şi publicat în Revista Congresului Atletismului European, Budapesta, Ungaria,1995 
 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
- Monea Gh, & Vicaş Al., „Pliometria, Ce este?, Cum acţionează?, influenţa pliometriei în jocul 
de baschet, Al doilea Congres Internaţional de Educaţie Fizică şi Sport, Cluj–Napoca, 2004, 
pag.197-203 

 
- Monea Gh & Nagy P., – „Adaptarea organismului în antrenamentul sportiv la altitudine medie”, 
publicat în ATLETIKA METODIK, Budapesta, Tf, Ungaria, 2002.  
 
- Monea Gh & Bogdan V.,. -„Optimization of methods and instruments in the training of 400 m 
sprint raicing” prezentat şi publicat în Revista Congresului Atletismului European, Budapesta, 
Ungaria, 1995, cu certificat de participare.  
 
- Monea Gh, & Vicaş Al., „Pliometria, Ce este?, Cum acţionează?, influenţa pliometriei în jocul 
de baschet, Al doilea Congres Internaţional de Educaţie Fizică şi Sport, Cluj–Napoca, 2004, 
pag.197-203 
 
- Monea Gh. - „Dopingul în alergările de fond şi semifond, documente, mărturii, exemple ”, 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a UBB, FEFS Cluj-Napoca, dec. 2002, în volumul sesiunii.  
 
- Monea Gh. - „Amatorism şi profesionism în practica sportivă  de înaltă performanţă la 
alergătoarele de fond -mare fond-senioare”, Sesiunea Internaţională Jubiliară „Bogdan Vodă”, 
Cluj-Napoca, 17-18 aprilie 2002 în volumul sesiunii. 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
- Monea Gh. – „Repere istorice cu privire la performanţele mondiale şi naţionale ale atletelor 
specializate  în fond şi mare fond”, publicat în Revista Institutului European de Cercetări 
EUROPAISCHE FORSCHUNGSINSTITUT BRANDERBURGER, Mannheim, Germania, 
2002. 

 
- Monea Gh. – „Amatorism şi profesionism în practica sportivă de înaltă performanţă la 
alergătoarele de fond-mare fond senioare”, publicat în Revista Institutului European de Cercetări 
EUROPAISCHE FORSCHUNGSINSTITUT BRANDERBURGER, Mannheim, Germania, 
2002. 
 
- Monea Gh. & Nagy P., – „Modificări funcţionale şi biochimice ale organismului la altitudine 
medie”, publicat în Training LEICHTATHLETIK KONKRET- Dietmar Kosycwki- 50674 Köln, 
Germania, 2002. 
 
- Monea Gh & Nagy P., – „Adaptarea organismului în antrenamentul sportiv la altitudine medie”, 
publicat în ATLETIKA METODIK, Budapesta, Tf, Ungaria, 2002.  
 
- Monea Gh & Bogdan V.,. -„Optimization of methods and instruments in the training of 400 m 
sprint raicing” prezentat şi publicat în Revista Congresului Atletismului European, Budapesta, 
Ungaria, 1995, cu certificat de participare. 
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- Monea Gh, & Vicaş Al., „Pliometria, Ce este?, Cum acţionează?, influenţa pliometriei în jocul 
de baschet, Al doilea Congres Internaţional de Educaţie Fizică şi Sport, Cluj–Napoca, 2004, 
pag.197-203 
 
- Monea Gh. - „Dopingul în alergările de fond şi semifond, documente, mărturii, exemple ”, 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a UBB, FEFS Cluj-Napoca, dec. 2002, în volumul sesiunii.  
 
- Monea Gh.,Tache S. - „The Action of the Hyporbaric Hypoxia on the Exercise Performance”, 
XXVII FIMS World Congress of Sport Medicine, 5-9 June 2002 Budapest, Hungary. 
 
- Monea Gh. - „Amatorism şi profesionism în practica sportivă  de înaltă performanţă la 
alergătoarele de fond -mare fond-senioare”, Sesiunea Internaţională Jubiliară „Bogdan Vodă”, 
Cluj-Napoca, 17-18 aprilie 2002 în volumul sesiunii. 

 
- Monea Gh. - „Caracteristicile psihologice specifice sportivelor specializate în                     
probele de fond”, Sesiunea Internaţională Jubiliară „Bogdan Vodă”, Cluj-Napoca, 17-18 aprilie 
2002 în volumul sesiunii. 
 
- Monea Gh., & Vicaş Al., „ Dopingul în alergările de fond şi semifond, documente, mărturii, 
exemple”, Sesiunea de comunicări Internaţionale Ştiinţifice, 2002, ISBN 973650-310-3, pag 270-
277. 
 
- Monea Gh. - „Modelarea pregătirii pentru dezvoltarea  calităţilor motrice specifice  probelor de 
semifond-fond”, Conferinţa Internaţională a Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport Dunăre, Cluj-
Napoca, sept. 1998, în volumul sesiunii. 
 
- Monea Gh –„Factori perturbanţi în activitatea atletică de performanţă la cluburile sportive 
universitare”, Conferinţa Facultăţilor de educaţie Fizică şi Sport Dunărene, Cluj-Napoca, sept. 
1998, în volumul sesiunii . 
 
- Monea Gh., Ionescu D., Alexei M.- „Rolul cuplului Antrenor-sportiv în procesul de 
individualizare a pregătirii din cadrul antrenamentului atletic”, Conferinţa Internaţională a 
Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport Dunăre, Cluj-Napoca, sept. 1998, în volumul sesiunii. 
 
- Monea Gh. –„ Participare la Simpozionul Conferinţei Internaţionale a Facultăţilor de Educaţie 
fizică şi Sport Dunărene, Budapesta, Ungaria, 1997 cu certificat de participare. 
 
- Monea Gh. -„Optimization of methods and instruments in the training of 400 m sprint raicing” 
prezentat şi publicat în Revista Congresului Atletismului European, Budapesta, Ungaria,1995 
 
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) 
Locul 1         Campionatul mondial de atletism – 1  
Locul  II       Campionatul mondial de atletism- 2 
Locul  III      Campionatul mondial de atletism -2 
Locul  VII     Jocuri Olimpice-1 
Criteriul II – Prestigiu profesional 
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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 
 
- Monea Gh., Monea Dan.–„Efectele fiziologice ale antrenamentului la altitudine medie la 
alergătorii de 400m”  (Nota III)  publicat în Revista OLYMPIA, Braşov 2005, ISBN 973-635464-
5 pagina:190-197. 

 
- Kory. M., Monea Gh., Monea D., „Evaluarea deficitelor clinice ale pacienţilor cu scleroză 
multiplă” Axa Neurologica Transilvaniae, Cluj-Napoca 2005, ISBN 1224-7723 pag 43 Nr 1-2-
/2005.  
- Monea Dan,Monea GHEORGHE,Studiu comparativ între pregătirea atleţilor juniori II şi a 
fotbaliştilor juniorilor II, Contemporary paradigms of Sport Science 2008 
- Monea Gheorghe.Considerations upon some aspects concerning the training process during 
beginners athletism classes, risoprint, 2006 
- Monea Gherghe Valorificarea potenţialului de performanţă sportivă la atleţii de înaltă 
performanţă ca rezultat al experienţei competiţionale Universităţii Transilvania Braţov, 2007. 
- Monea Gheorghe Viteza caracteristică în proba de săritură în lungime Universităţii 
Transilvania Braşov, 2009 
- Monea Gheorghe Altitude - Favorable Medium Factor in Long Distance Races UKF PF 
KTVS 2008 
- Monea Gheorghe Argumentarea necesitaţii utilizării mijloacelor specifice atletismului în 
pregătirea jucătorilor de fotbal, 2008, napoca star 
 - Monea Gheorghe- Metode de antrenament la 400m, Training method for the 400m running, 
European Athletic Association, ISBN-963-7166-56-4, 1995 
- Cretu  Aurica,Monea Gheorghe- The implications of water in the cell metabolism and cell 
functions 2008 
 
4. Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 

 
Doctor în Educaţie Fizică şi Sport 

  Antrenor emerit Ordin nr. 1495/21.09.2009 M.T.S 
  Diploma de Excelenta Federatia Romana de Atletism 2009 
  Diploma de manager academic 2008 
  Premiul: Profesorul anului 2009 
  Diploma de onoare Clubul Sportiv Universitatea 2009 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : un nr. de 127 de studenti 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : un nr. de 17  masteranzi 
- Îndrumare lucrari metodico-stiintifice profesor grad I : un nr. de 147 profesori invatamant preuniversitar 
-  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) 
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-  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) 
 
Membru în Grantul cu tema: Stluri de viaţă. Studiu comparativ privind influenţa stilului de viaţă 
sportiv, asupra calităţii vieţii la studenţii de la Universitatea Babeş- Bolyai, în perspectiva aderării 
la Uniunea Europeană. 
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 
- Academia nationala educatie fizica si sport Bucuresti 
-  
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
-  Academia Nationala Educatie Fizica si Sport Bucuresti 
- Universitatea de Educatie Fizica si Sport Chisinau, Moldova 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
III. Realizare remarcabilă 
Locul 1         Campionatul mondial de atletism – 1  
Locul  II       Campionatul mondial de atletism- 2 
Locul  III      Campionatul mondial de atletism -2 
Locul  VII     Jocuri Olimpice-1 
87  Titluri campion national 
1 Maestru Emerit al Sportului 
10 Titluri de maestru al sportului  
11 recorduri nationale 

Data:        Semnătura: 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

 
                                               ROMÂNIA 

                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 
 

RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 
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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  PAŞCAN IOAN, PROFESOR UNIVERSITAR, DR. 
Facultatea, Catedra Educaţie Fizică şi Sport, Sporturi Individuale 
Domeniul ştiinţific Educaţie Fizică şi Sportivă 
Adresa paginii web personale -  
Adresa e-mail ioanpascan@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): 9 articole 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) : 12 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale - 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate: - 5 cărţi 
                                  - 4 cărţi unic autor 
                                   - 1 carte prim autor 
 
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 

• 2009 – Dploma Profesorul  Anului - Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; 
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• 2008 – Diploma de Onoare a FEFS – Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; 
• 2007 - Diploma de Merit pentru contribuţia la dezvoltarea Universităţii "Babeş-

Bolyai" Cluj-Napoca; 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 20 lucrări  
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 5 lucrări de disertaţie  
-  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 
- Membru în Colegiul de redacţie al revistei “PALESTRICA MILENIULUI III” a Direcţiei 
Judeţene pentru Tineret şi Sport, Inspectoratul Şcolar şi Uniunea Universităţilor Clujene (2000 şi 
în prezent) 
 
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) 
-Membru în Grant CNCSIS de tip A 2007, Cod CNCSIS: 1528 – Stiluri de viaţă. Studiu 
comparativ privind influenţa stilului de viaţă sportiv asupra calităţii vieţii la studenţii de la 
Universitatea Babeş-Bolyai, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, valoare 111000 RON 
 
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: 6 comisii 

• Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din  Bucureşti, România (2000-2010) 
• Membru al ENSSEE (2006 şi în prezent) 
• Membru al ECCSS (2006 şi în prezent) 
• Membru în Comisia Structurii Instituţionale din cadrul Senatului Universităţii “Babeş-

Bolyai”, Cluj-Napoca; 
• Responsbilul Comisiei Pentru Curriculum din cadrul  FEFS, UBB; 
• Comisia de cooperare dintre Universitatea Babebeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi 

Universitatea Semmelweis din Budapesta ( 2006-2008, coordonator pentru activităţile 
din domeniul educaţiei fizice şi sportului; 2008-2010 membru în comisie de 
cooperare); 

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

• Membru în Comitetul de organizare pentru International Conference of Physical 
Activity and Sport Sciences - Contemporary Paradigms of Sport Science, Babeş-
Bolyai University, Cluj-Napoca, 2008; 

• Membru în Comisia de organizare pentru ”The 3rd World Congress of Sciences of 
Physical Activity and Sport, ENSSEE - The New European Dimension, Cluj-Napoca, 
2006” 

 

   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: 23.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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                                               ROMÂNIA 

                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 
 

RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  BOGDAN VASILE, PROF. UNIV. DR.  
Facultatea, Catedra ED. FIZICA SI SPORT, CATTEDRA DE SPORTURI 

INDIVIDUALE 
Domeniul ştiinţific ED. FIZICA SI SPORT 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail bogdanvasi@hotmail.com 
 
Criteriul I – Output 
 

1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în 
cazul celor cotate) 
1 articol ISI,  

 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
            1 articol in press 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
             5 articole in reviste recunoscute CNCSIS 
               6 articole la conferinte BDI 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
            1 carte 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
           6 carti in edituri CNCSIS 
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) 
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(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
ACTIVITATE SPORTIVA 
Antrenor emerit 
Maestru al sportului 
Performante sportive in calitatea de antrenor 
30 de titluri de campioni nationali, 120 medalii la competitii nationale si internationale 
5 sportivi in loturile nationale 
 
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 
         3 citari in lucrari in domeniu 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
2009 – Premiul Reprezentativității a Universității Babeș Bolyai, Cluj Napoca, 
2009 – Premiul de Excelență din partea Clubului Universitatea cu ocazia celor 90 
         de ani de la ănființare. 
2009  - Premiul de Excelență acordat de F.R.A. pentru întreaga carieră sportivă. 
2008 - Premiul Comenius, a Universităţii "Babeş-Bolyai"  Cluj-Napoca; 
2008 Menţionat în cea de-a 4 ediţie din Enciclopedia Personalităţilor din România, Who is Who, 
Verlag fur Personnenzyklopadien AG. 
2005 – Diplomă de Merit pentru activitate în cadrul Clubului Sportiv  

 Universitatea Cluj Napoca. 
             Diploma Veteran al Sportului, Direcția pentru Sport a Jud. Cluj. 
 
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) -10 
-  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 
Revista Studia, Educatio Artis Gymnasticae, redactor 
 
 
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) 
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 membru în echipa de cercetare a  Grantului de cercetare CNCSIS tip A, nr. 1528,  din 
anul 2007, durată 2 ani, cu titlul: ”STIL DE VIAȚĂ, STUDIU COMPARATIV PRIVIND 
INFLUENȚA STILULUI DE VIAȚĂ SPORTIV ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII LA STUDENȚII DE 
LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UNIUNEA 
EUROPEANĂ.,  Director grant prof. Dr.   Alexei Mircea. Valoarea totală.110000. 

 
       membru în echipa de cercetare a Grantului de cercetare CNCSIS, PN-II-ID-PCE-2008-2, nr. 

2402,  cu Titlul „INFO-SECUND. PLANIFICAREA ȘI DIRIJAREA ANTRENAMENTULUI 
SPORTIV LA PROBELE ATLETICE ASISTATĂ DE CALCULATOR, durată 3 ani,  Director 
proiect prof. univ. Dr. Alexei Mircea, proiect în derulare, cu o echipă de cercetători și 
informaticieni. Valoarea totală 98000 ron. 

 
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 
2005 coordonatorul Comisiei de cooperare dintre Universitatile Semmeweis – Budapesta si UBB 
Cluj Napoca a fac. De Ed. Fizica si Sport 
Membru in Consiliul stiintei Sportului din Bucuresti romania 
Membru in echipa Centrului de Crecetari interdisciplinare in domeniul ed. Fizice si sportului al 
Fac. De Ed. Fizica si Sport, Universitatea Babes – Bolyai. 
2008-2009 directorul Centrului de Cercetari Interdisciplinare in domeniul ed. Fixica si sport, al fac. 
De Ed. Fizica si Sport, Universitatea Babes – Bolyai. 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
       4 conferinte internationale 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
      2 conferinte 

 

III. Realizare remarcabilă 
In aceasta perioada am activat in continuare in cadrul federatiei Romane de Atletism, in Consiliul 
Federal, luand parte la deciziile care au privit alcatuirea loturilor nationale de atletism in vederea 
participarii la marile competitii J.O., C.M., C.E., C.B., cu care ocazie legandu-mi activitatea cu 
rezultatele de prestigiu obtinute de atletii nostri. 
 
 

 

Data: 20.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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                                               ROMÂNIA 

                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 
 

RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  CHIHAIA OCTAVIAN CONFERENŢIAR UNIV. DOCTOR 
Facultatea, Catedra Educaţie Fizică şi Sport 
Domeniul ştiinţific Educaţie Fizică şi Sport 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail tavichihaia@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) 
2009- Modificările biologice ale forţei şi vitezei în rugby în funcţie de programul de pregătire, 
Chihaia, O., Pop, S., apărut în  Rev.Studia. 
2008 - Dezvoltarea forţei la jucătorii înaintaşi din rugby, folosind modele operaţionale,          
Chihaia, O. În: Revista “Palestrica Mileniului III”, nr. 1 din martie 2008, pag.61-67, 7 pagini. 
2008 – Metode pentru dezvoltarea vitezei la nivelul compartimentului de înaintare în rugby-ul de 
performanţă prin modele operaţionale. În: Revista “Palestrica Mileniului III”, nr. 2/2008. 
2006 – The operational models for develop the specific speed of the forwards compartment in 
high level rugb, Chihaia, O. În: Vol. al III-lea Congres Internaţional de educaţie fizică şi sport din 
11-13 octombrie 2006, pag.61-63, 2 pagini. 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

2008 - File din istoria rugby-ului, Chihaia, O.  Editura GMI, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-
1776-00-2, 104 pagini. 
2008 – Ameliorarea forţei şi vitezei la jucătorii de rugby înaintaşi, Chihaia, O.  Editura 
Napoca STAR, Cluj-Napoca, ISBN:978-973-647-590-0, 256 pagini. 
2008 – Teoria şi practica jocului de rugby, Chihaia, O. Editura GMI, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-
1776-09-5, 110 pagini. 
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2007 – Rugby- antrenamentul de viteză a înaintaşilor, Chihaia, O.  Editura GMI, Cluj-
Napoca, ISBN: 978-973-85692-9-4, 108 pagini. 
2006 – Rugby- antrenamentul de forţă a înaintaşilor, Chihaia, O.  Editura GMI, Cluj-Napoca, 
ISBN: 973-85692-8-1, 112 pagini. 

 
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 
-  doctor în educaţie fizică; 
- maestru al sportului; 
- profesor gradul I; 
- Diplomă de excelenţă Federaţia Română de Rugby; 
- Diplomă de Onoare Clubul „U” Cluj-Napoca 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 130 lucrări 
-  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  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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2007-2008 - membru la un grant internaţional derulat de Agenţia Naţională Anti-Doping şi finanţat de 
Agenţia Mondială Anti-Doping, cu titlul : Factori de risc în comportamentul doping în raport cu relaţia 
dintre structura de personalitate şi mediul social al sportivului”( 48.000 RON). 
 
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 
 
III. Realizare remarcabilă 

Performanţele obţinute în rugby în decursul celor 17 ani de practicare (Divizia A) şi a 25 

de ani de antrenorat dintre care timp de 9 ani antrenor al naţionalei de juniori au constituit 

premizele unei cercetări privind elaborarea unor programe de pregătire specifică, rezultatele 

obţinute fiind dezbătute, analizate şi comunicate în cadrul colectivului de profesori şi antrenori 

constituind material didactic pentru studenţii înscrişi la practica de performanţă  şi un punct de 

plecare pentru lucrările ştiinţifice publicate în domeniu. 

Menţionez că sunt membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România, din anul 1991 

sunt maestru al sportului pentru rezultate deosebite în domeniu. 

 În paralel cu activitatea didactică şi de cercetare consider că am contribuit la dezvoltarea 

domeniului prin: 

 - antrenor la lotul naţional de juniori rugby, participant la patru Cupe Mondiale şi trei Turnee ale 

Prieteniei: 1988 Makarska (Croaţia), 1989 Troia (Portugalia), 1990 Treviso (Italia), 1993 Lille 

(Franţa) Campionatul Mondial de Juniori locul IV; 

- membru al Comisiei Tehnice de Juniori al Federaţiei Române de Rugby 

- antrenor al echipei “U” rugby Cluj-Napoca, vicecampioană naţională, 2002; 

- antrenor al echipei divizionare de rugby “U” Cluj-Napoca, ocupanta locului III în trei ediţii, 

ultima dată 2002; 

- antrenor al selecţionatei de Vest (Transilvania), câştigătoare a Cupei României la Rugby, 2003 

şi  2004; 

-  în prezent antrenor principal CS”Universitatea” – rugby calificată în Play-Off. 

Implicarea mea în toate aceste activităţi au constituit o bază de plecare atât în efectuarea 

cercetărilor ştiinţifice, precum şi în desfăşurarea procesului didactic. 
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În acest sens consider ca o realizare remarcabilă cartea “Ameliorarea modelului de 

dezvoltare a forţei şi a vitezei la nivelul compartimentului de înaintare în rugby-ul de performanţă” unde 

mi-am propus să abordez complex, aspecte de ordin teoretic, metodic şi practic, specifice 

problematicii antrenamentului sportiv în jocul de rugby. De asemenea, am încercat să argumentez 

experimental, efectele induse de aplicarea unor modele operaţionale de dezvoltare a calităţilor 

motrice forţa şi viteza, la nivelul pregătirii jucătorilor de rugby. Demersul realizat s-a dorit 

coerent şi  explicit prin utilizarea unor date de ordin teoretic (oferite de literatura de specialitate şi 

de experienţa proprie), cât şi experimental (reieşite din demersul propriu). 

 

 

 

 

Data: 22.03.2010       Semnătura: 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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