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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
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: 978-9731776-00-2, 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: 978-9731776-09-5, 110 pagini.

2007 – Rugby- antrenamentul de viteză a înaintaşilor, Chihaia, O. Editura GMI, ClujNapoca, 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)

2

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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