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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)
• 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
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.
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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:
• 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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