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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume David Luminiţa-Camelia 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) luminita.david@ubbcluj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 09.09.1964 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada    2004 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar, Departamentul de Chimie, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, seminarii, lucrări de laborator + cercetare în chimia compuşilor organici şi a 
compuşilor naturali 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 
 

Perioada   1998 – 2004     

Funcţia sau postul ocupat    Lector, Catedra de Chimie organica, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare cursuri, seminarii, lucrări de laborator + cercetare în chimia compuşilor organici 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

 
Perioada 

 
  1992 – 1998   

Funcţia sau postul ocupat    Asistent, Catedra de Chimie organica, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Predare seminarii, lucrări de laborator + cercetare în chimia compuşilor organici 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

 
Perioada 

 
  1991-1992   

Funcţia sau postul ocupat Cercetator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în sinteza de medicamente 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice Bucureşti, filiala Cluj, Str Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

 
Perioada 

 
  1990-1991     

Funcţia sau postul ocupat Chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în sinteza de medicamente 
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Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice Bucureşti, filiala Cluj, Str Fabricii nr. 124, 400632, Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

 
Perioada 

 
1987-1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza produselor petroliere 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „PECO”, Str. Bucureşti nr. 274, Râmnicu-Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii/Livrare produse petroliere 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea/diploma obţinujtă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Decembrie 2021 
Atestat de abilitare/ Conducător de doctorat 
Chimie/Chimia compuşilor naturali 
 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca/Scoala Doctorală de Chimie 
 
8 
 
 
oct. 2001 - oct. 2002 
Bursă post-doctorală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

  Chimia compuşilor aromatici cu cicluri condensate / sinteză organică fină 
 
Institutul de cercetări în chimie organică fină (IRCOF), Universitatea din Rouen, Franţa 
 
8 
 
 
1993-2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în chimie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sinteza şi stereochimia compuşilor organici 
Titlul tezei de doctorat: „Contribuţii la stereochimia heterociclurilor hexaatomice saturate cu doi 
heteroatomi : 1,3-dioxani, 1,3-oxatiani, perhidro-1,3-oxazine” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

8 

Perioada 1982-1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie organică / Inginerie chimică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Tehnologie Chimică, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 

Perioada 1978-1982 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie / Chimie tehnologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial „Terapia” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

3 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza, engleza 

Autoevaluare  

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de lucru în echipă, integrare rapidă într-o echipă nouă, capacitate bună de comunicare.  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Membru în Consiliul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică (2011-prezent) 
  Membru în Consiliul Departamentului de Chimie (2012-2016) 
  Prodecan al Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică (2010-2012) 
  Secretar ştiinţific al Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică (2009-2010) 
  Redactor coordonator revista Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” Chemia (2000-2007) 
  Responsabil specializare nivel licenţă Chimie alimentară şi tehnologii biochimice (2007 – prezent) 
  Responsabil specializare nivel master Procesarea şi controlul alimentelor (2011 – prezent) 
  Coordonator a peste 40 de lucrări de licenţă, diplomă şi disertaţie 
  Referent pentru 7 teze de doctorat 
  Director/responsabil a 3 proiecte de cercetare câştigate prin competiţie natională (CNCSIS, PNCDI) 
  Membru în echipa a 17 proiecte de cercetare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Tehnici experimentale in sinteza organică si caracterizare structurală a compusilor organici (RMN, IR, 
UV-VIS), în separarea compuşilor naturali si în sinteza de nanoparticule metalice. 

 
Referent ştiinţific pentru revistele: Food Chemistry, Molecules, Nanomaterials, Journal of   
Photochemistry and Photobiology B, Materials Science and Engineering C, Colloids Surfaces B: 
Biointerfaces, Journal of Molecular Liquids, Spectrochimica Acta A, Green Chemistry Letters and 
Reviews, Metabolites, Antioxidants, Agronomy, Journal of the Science of Food and Agriculture, 
Journal of Food Biochemistry, IET Nanobiotechnology, Industrial Crops and Products, Journal of 
Polymers and the Environment  
 
Expert evaluator proiecte UEFISCDI şi Centrul Naţional de Stiinţe din Polonia  

(E  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului, incluzand internet, Word, Excel, Power Point, programe 
de statistică, ChemWin/ChemDraw, accesare baze de date on line, software pentru aparatura de 
laborator. 

  

Stagii în străinătate 
 
 
 

Membru în asociaţii profesionale 

Mai 2003 (2 săpt.) Facultatea de Tehnologie Chimică, Universitatea Pardubice, Cehia 
Iunie 2001 (2 săpt.) Institutul de Chimie Farmaceutică, Universitatea de medicină Albert Szent-
Györgyi, Szeged, Ungaria 
Mai-iunie 1995 (1 lună) Universitatea din Rouen, Franţa 
 

 Societatea de Chimie din România 
  

Alte competenţe şi aptitudini Expert evaluator ARACIS 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
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Informaţii suplimentare   Publicaţii 
1 carte 
1 capitol de carte (publicat într-o editură internaţională) 
1 curs pentru studenţi 
75 de articole din care 61 publicate în reviste cotate ISI  
Researcher ID: K-1098-2012 
Indice Hirsch = 18 

  

  

Anexe - 

  

 
Lista proiectelor de cercetare 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului (Finantator/Program) Poziţie Perioada/suma Publicaţii  
(din lista de lucrări) 

1 Compuşi hexaatomici saturaţi cu doi heteroatomi: sinteză, 
structură, proprietăţi (CNCSIS; cod 534)  

Director de proiect  2001-2002  
36.000.000 lei 

2 articole BDI 
g1-5, g1-6 

2  Sinteza şi stereochimia unor noi compuşi heterociclici 
hexaatomici saturaţi cu doi heteroatomi cu posibile aplicaţii în 
obţinerea de nanofilme. (CNCSIS; cod 356)  

Director de proiect  2004-2006  
35.450 RON 

    1 articol ISI e-49 
1 articol BDI g1-4 

3 Produse dermatologice pe bază de biomateriale hibride 
obţinute din antociani şi nanoparticule metalice (UEFISCDI-
PNII-PCCA; cod 147/2011)  

 

 Responsabil 
partener UBB 

(director de proiect 
CSI Liliana Olenic – 

INCDTIM Cluj)  

2012-2016  
2.000.000 RON 
din care 580.000 

RON partener 
UBB 

15 articole ISI 
 e-23, 24, 27-29, 31-34, 
  36, 37, 39, 40, 41, 43 

 

1 Studiul RMN si cromatografic al echilibrelor conformationale ale 
derivatilor 2,4- si 2,5-substituiti ai 1,3-dioxanului, 1,3-
perhidrooxazinei si 1,3-oxatianului. Separari de izomeri cis-trans. 
Calcule de entalpii libere conformationale (Academia Română; cod 
54) 

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)   

1998 1 articol ISI e-59 
2 articole BDI  

g1-7, g1-8 

2 Studiul unor noi spirani şi polispirani cu cicluri hexaatomice saturate. 
Aplicaţii în separarea racemicilor şi în sinteza asimetrică (CNCSU; 
cod 211/1998; 87/1999). 

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)   

1998-1999 2 articole BDI 
g1-9, g1-10 

  3 Chimia compuşilor heterociclici saturaţi şi aromatici (Banca 
Mondială; cod D16)   

Membru 
(director de proiect  

prof.dr. Sorin Mager)  

1998-2002  
100.000 USD 

2 articole ISI e-51, 58 
 

4 Chiralitatea moleculară. Aplicaţii în sinteza asimetrică, 
scindarea racemicilor, sinteză de auxiliari chirali şi obţinerea 
de compuşi macrociclici precursori ai unor sisteme”Host-
Guest”(Banca Mondială; cod C20)  

Membru 
(director de proiect  

prof.dr. Sorin Mager)  

1998-2002  
30.000 USD 

1 articol ISI e-59 

  5 Studiul unor noi compuşi chirali cu cicluri hexaatomice saturate 
(Academia Română) 

Membru 
(director de proiect  

prof.dr. Sorin Mager)  

1999-2000 1 articol ISI e-57 

6 Sinteza, stereochimia si reactivitatea unor noi derivati 1,3-dioxanici 
obtinuti din derivati dicarbonilici (Academia Romana ; cod 42)  

Membru 
(director de proiect  

prof.dr. Sorin Mager)  

2000-2001 
34.993.000 lei 

3 articole ISI e-52-54 

7 Studiul unor clase de compusi ce prezinta atropizomerie si a unor 
noi derivati 1,3-dioxanici ce pot fi utilizati la sinteza de compusi 
macrociclici si de intercalanzi (CNCSIS; cod 287/2000; 347/2001) 

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)   

2000-2001  

8 Sinteza, stereochimia si reactivitatea unor noi tetra, penta si 
hexaspirani heterociclici cu cicluri hexaatomice (ANSTI, CNCSIS; 
cod B15/2000; A15/2001; 33/2002) 

Membru 
(director de proiect  

prof.dr. Sorin Mager)  

2000-2002 
78.000.000 lei 

     1 articol ISI e-56 

9  Sinteza, stereochimia, reactivitatea si activitatea biologica a 
derivatilor 1,7-dioxaspiro[5.5]undecanului, 1,4,7,10-
tetraoxaspiro[5.5]undecanului si 1,7,10,15-tetraoxa-
dispiro[5.2.5.2]hexadecanului (CNCSIS; cod 286/2000)  

Membru 
(director de proiect  

prof.dr. Sorin Mager)  

2000-2002 
63.000.000 lei 

 

10 Sinteza, stereochimia si reactivitatea unor noi derivati 1,3-dioxanici 
si 1,3-oxatianici. Determinari ale entalpiilor libere conformationale  
(ANSTI; cod B9/2000 ; A23/2001)  

Membru 
(director de proiect  

prof.dr. Sorin Mager)  

2000-2001 
91.750.000 lei  

 
2 articole ISI e-50, 56 

http://www.researcherid.com/rid/K-1098-2012
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11  Synthèse, structure et réactivité de nouveaux composés 
hétérocycliques spiraniques à cycles à six (AUPELF-UREF; cod 
PAS 26/2001)  

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)  

2001-2002  1 articol ISI e-56 

12  Sinteza, structura şi reactivitatea unor noi compuşi macrociclici 
 (CNCSIS; cod 1736)  

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)  

2003-2005  
345.000.000 lei 

1 articol ISI e-49 
2 aricole BDI  

g1-1; g1-2  

13  Sinteza şi structura unor noi compuşi macrociclici. Studiul formării 
sistemelor host-guest şi obţinerea unor electrozi ion-selectivi. 
(CNCSIS-PNCDI-CERES; cod 3-109)  

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)  

2003-2005  1 articol ISI e-49 
1 articol BDI g1-3 

  

14  Noi structuri supramoleculare pe baza de compusi macrociclici si 
molecule “cusca” functionalizate pe aur coloidal 
 (CNCSIS-PNCDI-CERES; cod 4-37)  

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)   

2004-2006   

15  Alcaloizi steroidici din Solanaceae, triterpene din  
Ericaceae si uleiuri volatile din Lamiaceae indigene pentru industria 
farmaceutica, alimentara si cosmetica (CNCSIS-PNCDI-CEEX; cod 
BIOTECH 97)  

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)  

2006-2008  
1.500.000 RON 

1 articol ISI e-47 
 

16  Noi coronanzi şi criptanzi cu proprietăţi supramoleculare: design, 
sinteză, analiză structurală şi potenţiale aplicaţii în electrónica 
moleculară (CNCSIS-PNCDI-CEEX; cod 596)  

Membru 
(director de proiect  
prof.dr. Ion Grosu)  

2006-2008  
1.280.000 RON  

  
   

1 articol ISI e-48 

17  Căi de semnalizare şi molecule-ţintă implicate în chemoprevenţia cu 
conjugate obţinute din nanoparticule de argint şi extracte naturale în 
carcinogeneza orală (UEFISCDI-PNIII-ID-PCE; cod 396)  

Membru 
 (director de proiect 

prof.dr. Adriana Filip – 
UMF Cluj)  

2016-2019 
850.000 RON  

  

7 articole ISI e-5, 9, 11, 
18, 19, 21, 22 

 

 
  Declar pe proprie răspundere că datele corespund cu realitatea. 
 

Cluj-Napoca,       David Luminiţa-Camelia 
  05.01.2023   
 
    


