
ANEXA Nr. 5.5 

FACULTATEA Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

DEPARTAMENTUL Sănătate Publică 

Concurs pentru ocuparea postului de Lector Universitar Doctor, poziţia 8 

Disciplinele postului/ Ariile de cercetare 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: Lacramioara Ana Moldovan 

Data naşterii: 24.09.1971 

Funcţia actuală: Medic primar din 2009 la un Centru Medical Privat Diabet, Nutritie, Boli 

Metabolice/Endocrinologie, Cluj Napoca 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt

. 

Instituţia de învăţământ 

superior şi facultatea 

absolvită 

Domeniul Perioada Titlul acordat 

 Universitatea de Medicină și 

Farmacie Iuliu Hațieganu 

Cluj Napoca 

Medicină 1991-1997 Medic specialitatea  

Medicină Generală 

     

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt

. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific 

acordat 

 Universitatea de Medicină și 

Farmacie Iuliu Hațieganu 

Cluj Napoca 

Medicină  2005-2009 Doctor în medicină 

 

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 

Autor a 4 capitole de carte in volum colectiv, în 

domeniul medicină: 

1. Lacramioara MOLDOVAN 



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; 

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 

Aditivi alimentari. În N. Hâncu, Gabriela Roman, 

I.A. Vereşiu (editori) Diabetul zaharat, Nutriţia 

şi Bolile metabolice – Tratat –vol 1 (pag 537-543 

). Editura ECHINOX, Cluj-Napoca, 2010  

 

2. Lacramioara MOLDOVAN 

Alimente modificate genetic. În N. Hâncu, 

Gabriela Roman, I.A. Vereşiu (editori) Diabetul 

zaharat, Nutriţia şi Bolile metabolice – Tratat –

vol 1 (pag : 543-548 ). Editura ECHINOX, Cluj-

Napoca, 2010 
 

3. Lacramioara MOLDOVAN.  

Terapia prin nutriţia medicală în bolile 

colecistului În N. Hâncu, Gabriela Roman, I.A. 

Vereşiu (editori) Diabetul zaharat, Nutriţia şi 

Bolile metabolice – Tratat –vol 1 (pag : 700-

706). Editura ECHINOX, Cluj-Napoca, 2010 

 

4.  Lacramioara MOLDOVAN. Terapia prin 

nutriţia medicală în HIV/AIDS.  

În N. Hâncu, Gabriela Roman, I.A. Vereşiu 

(editori) Diabetul zaharat, Nutriţia şi Bolile 

metabolice – Tratat –vol 1 (pag : 768-774). 

Editura ECHINOX, Cluj-Napoca, 2010 
 

Autor a 3 articole din subiectul tezei de doctorat 

publicate în Applied Medical Informatics și 

Clujul Medical:  

1.MOLDOVAN Lăcrămioara Ana, Nicolae 

HANCU. Assessment of the Efficacy of Cardio-

Metabolic Pathology Treatment and of the Medical 

Recommendation Adherence in a Military 

Population. Applied Medical Informatics Original 

Research Vol.23, No. 3-4 /2008:25-30. 

  
2.Lăcrămioara Ana MOLDOVAN, N. HANCU. 

The cardiovascular risk in persons with and 

without blood glucose abnormalities. Clujul 

Medical, volume LXXXI Nr. 1/2008: 79-88.  

 3.MOLDOVAN Lăcrămioara Ana, Nicolae 

HANCU. The Prevalence of Metabolic Syndrome 

and the Cluster of Metabolic Syndrome 

Components in Person with and without Glucose 

Level Abnormalities Applied Medical Informatics 

Vol. 21, No. 3, 4/2007: 21 – 29 



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. 

2 premii la sesiuni postere congrese, în calitate 

de prim autor:  
 

1.Lăcrămioara MOLDOVAN, Mirela OPREAN, 

Carmen IONASCU, Al.GALEANU, N. HANCU. 

Self-Monitoring of Blood Glucose in Type 1 

Diabetes- prize at poster session of the 28th 

Congress of Romanian Association of Diabetes, 

Nutrition and Metabolic Diseases, Bucuresti, 

Romania, May, 2002  

 
2.Lăcrămioara MOLDOVAN, Carmen SAS, 

Luminiţa NOJE, Gabriela ROMAN, Mirela 

OPREAN, Ilina GROZA, Al.GALEANU. 

Hospitalization- Always Necessary?- prize at 

poster session of The First Congress of Romanian 

Federation of Diabetes, Nutrition and Metabolic 

Diseases, Cluj-Napoca, Romania, November, 2002 

 

 

 

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 ) 

 

 

 

Semnătură candidat, 

 


