
ANEXA Nr. 5.5 

FACULTATEA/ INSTITUTUL _____Științe Politice, Administrative și ale Comunicării_______________ 

DEPARTAMENTUL/ CENTRUL_____________de Sănătate Publică_______________________________ 

Concurs pentru ocuparea postului de _______Lector universitar______________________, poz. ___8__ 

Disciplinele postului _______Introducere în sănătate publică (în lb. engleză);_________  

                                        _______Fundamentele sociale ale sănătății publice (în lb. engleză);_________ 

                                        _______Aspecte sociale și comportamentale ale sănătății publice (în lb. engleză)__ 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 

Lector universitar/ Șef de lucrări/ Cercetător științific gradul III 

 

Candidat: ……Coman Mădălina Adina…...…./ Data naşterii: …22.07.1990..... 

Funcţia actuală: .......Cercetător științific........., Data numirii în funcţia actuală: ........18.10.2021....... 

Instituţia: ...............................................Universitatea Babeș-Bolyai………………………………….. 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior şi 

facultatea absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea Babeș-Bolyai, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației 

Psihologie 2009 - 2012 Diplomă de Licență 

2 Universitarea Babeș-Bolyai, 

Facultatea de Științe Politice, 

Adminstrative și ale Comunicării, 

Cluj-Napoca 

Științe administrative 2012 - 2015 Diplomă de Licență 

3 Universitatea Babeș-Bolyai, 

Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației 

Psihologia Sănătății Publice 

și Clinice 

2012 - 2015 Diplomă de Masterat 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat 

1.  Universitarea Babeș-Bolyai, Școala 

doctorală de Administrație și Politici 

Publice 

Științe Administrative 2016 - 2021 Doctor în Științe 

Administrative 

 

3. Îndeplinirea standardelor minimale ale Universităţii 

Indicatori de performanţă/ nr.min.realizări 

Nr. 

realizări 

candidat 

îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii științifice alternative:  



a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 8 lucrări științifice (articole/ capitole în cărți/ cărţi), 

indexate în baze de date internaționale recunoscute (pentru articole) sau apărute la edituri de prestigiu 

din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru cel puţin 4 lucrări candidatul trebuie să fie autor 

principal; 

Cel puțin 4 lucări, autor principal: 

1. Coman, M., & Hrab, D. (2018). Health Literacy in Central and Eastern Europe. In C. Hintea, B. 

Moldovan, B. Radu, & R. Suciu (Eds.), Transylvanian International Conference in Public Administration 

Conference Proceedings (pp. 89–99). Cluj-Napoca: Editura Accent. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/327791476. Indexat in Web of Science: WOS:000442554700006 

2. Coman, M. A., Marcu, A., Chereches, R. M., Leppälä, J., & Van den Broucke, S. (2020). Educational 

interventions to improve safety and health literacy among agricultural workers: a systematic 

review. International journal of environmental research and public health, 17(3), 1114. Indexat Web of Science: 

WOS:000517783300439 

3.  Coman, M. A., Forray, A. I., Van den Broucke, S., & Chereches, R. M. (2022). Measuring Health Literacy 

in Romania: Validation of the HLS-EU-Q16 Survey Questionnaire. International Journal of Public Health, 

3. https://doi.org/10.3389/ijph.2022.1604272. 

4. Lancrajan, I. C., Lisencu, I. C., Ignat, L. F., Trisca, R., Topor, I. D., Coman, M. A. (autor 

correspondent), & Mocean, F. (2017). Evaluation of attitudes and knowledge on cervical cancer among 

women from rural and urban areas of Romania. JWHIC, 6, 5. DOI: 10.4172/2325-9795.1000284 

5. Lancrajan, I., Lisencu, I., Ignat, L., Trisca, R., Coman, M. (autor correspondent), & Mocean, F. (2018). 

Improving communication within the interdisciplinary team monitoring young women with onco-

gynecological pathology in Romania. Clujul Medical, 91(3), 307. DOI: 10.15386/cjmed-948 

6. Dulf, D., Coman, M. A (autor correspondent)., Tadevosyan, A., Chikhladze, N., Cebanu, S., & Peek-

Asa, C. (2021). A 3-Country assessment of traumatic brain injury practices and capacity. World 

Neurosurgery, 146, e517-e526. Indexat Web of Science: WOS:000619804900084 

Co-autor: 

1. Szasz, P. L., Coman, M., Curtiss, J., Carpenter, J. K., & Hofmann, S. G. (2018). Use of multiple regulation 

strategies in spontaneous emotion regulation. International Journal of Cognitive Therapy, 11(3), 249-261. 

Indexat Web of Science: WOS:000447511300001 

2. Rusu, C., Wallace, R. D., Coman, M., Costea, V., Sidor, A., Pop, C., & Navsaria, D. (2019). Attitudes and 

practices of pre-reading and early childhood literacy promotion among family physicians in 

Romania. Journal of Early Childhood Literacy, 19(4), 459-486. Indexat Web of 

Science:  WOS:000501132200002. 

3. Peek-Asa, C., Coman, M. A., Zorn, A., Chikhladze, N., Cebanu, S., Tadevosyan, A., & Hamann, C. J. 

(2022). Association of traumatic brain injury severity and time to definitive care in three low-middle-

income European countries. Injury prevention, 28(1), 54-60. Indexat Web of Science: 

WOS:000727513500001 

 

4. Forray, A. I., Gologan, A. G., Coman, M., Cherecheş, R. M., Petreus, D., Vizitiu, S., & Borzan, C. M. 

(2021). A Pilot Study to Examine the Effects of a School-Based Intervention for Promoting Food and 

Nutrition Literacy (FNLIT) in Romanian School Children. Acta Medica Transilvanica, 26(3), 12-17. DOI: 

10.2478/amtsb-2021-0041 

6 articole autor 

principal 

4 articole co-

autor 

https://www.researchgate.net/publication/327791476
https://doi.org/10.3389/ijph.2022.1604272
http://dx.doi.org/10.4172/2325-9795.1000284
https://dx.doi.org/10.15386%2Fcjmed-948


 
b) calitatea de autor/ coautor al unei publicații Science sau Nature sau de autor principal al unui număr 

de două articole dintr-o publicație situată în Top 10 în domeniu; ca referințe scientometrice se utilizează 

scorul de influență a articolului cf. WoS - Journal Citation Report, iar pentru domeniile umaniste se 

utilizează categoriile din aria Art & Humanities, conform SCImago Journal Rank; scorul de influență se 

referă la anul publicării; 

c) pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre următoarele alternative: calitatea de autor sau coautor 

al unui număr de două cărți (dintre care una ca autor principal)/ autor sau coautor al unui număr de 4 

capitole științifice în volume colective (dintre care două ca autor principal)/ autor sau coautor al unei cărţi 

(ca autor principal) şi a două capitole ştiinţifice în volume colective (cel puţin un capitol ca autor 

principal); vor fi luate în considerare numai capitolele și cărţile indexate în Book Citation Index (WoS) 

sau disponibile în cel puţin 50 biblioteci indexate în catalogul internaţional Karlsruher Virtueller Katalog 

(KVK).  

Note: * Calitatea de autor principal se defineşte conform standardelor fiecărui domeniu. 

** Suplimentar, pentru posturile de lector scoase la concurs la facultățile de teologie, este 

necesară îndeplinirea standardelor minimale naționale specifice. 

*** Pentru domeniile vocaționale de referință arte, respectiv sport, maximum 50% din criteriile 

științifice stabilite la lit. a) pot fi asimilate cu realizări/ produse/ servicii artistice sau sportive. 

Criteriile de echivalare vor fi stabilite de facultățile de profil, validate de Consiliul Științific al 

UBB, avizate de Consiliul de Administrație al UBB și aprobate de Senat. 

****Un articol apărut într-o publicație situată în Top 10 în domeniu este asimilat cu 4 articole 

indexate în baze de date internaționale recunoscute. Această echivalare vizează criteriul științific 

alternativ de la lit. a). 

*****Se vor lua în considerare numai publicațiile apărute, adică cele care au volum, număr, 

pagini și/sau un identificator digital (DOI), conform standardelor internaționale. 

 

Tabelul va fi completat de către candidat, acolo unde este cazul, cu standardele 

minimale ale facultății în cadrul căreia a fost scos la concurs postul (a se vedea 

rubrica ”Standarde minimale privind ocuparea posturilor didactice de la facultăți”, din cadrul 

secțiunii ”LEGISLAȚIE”, de pe pagina web a concursului) 

 

 

 

Semnătură candidat, 

 


