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Europass  

 

 

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Loredana Florina Leopold  

Telefon(oane) 0040 264 595825 int.213   

Fax(uri) 0040 264 593792 

E-mail(uri) loredana.leopold@usamvcluj.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Romana  

Data naşterii 14.03.1978 

Sex Feminin  

  

Locul de muncă vizat/ 

Domeniul ocupațional 

Educație, Cercetare 

Experienţă profesională  

Perioada 2018 iulie 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar 

Activități și responsabilități Activitate didactică și de cercetare 

Institutia angajatoare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca 

Perioada 2016 iulie – 2018 iulie 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activități și responsabilități Activitate didactică și de cercetare 

Institutia angajatoare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca 

Perioada 2011 februarie – 2016 iulie 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activități și responsabilități Activitate didactică și de cercetare 

Institutia angajatoare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca 

Perioada 2009  – 2011  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activități și responsabilități Activitate didactică și de cercetare 
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Institutia angajatoare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca 

Educație și formare  

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare  

2004 octombrie – 2010 septembrie 

Diplomă de Doctor în Biotehnologii 

Universitate de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare  

2003 octombrie – 2004 iulie  

Diplomă de Master în Chimie Organică Avansată  

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Perioada 1999 octombrie – 2003 iunie 

Calificarea/diploma obţinută  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare  

 

Diplomă de Licenţă in domeniul Chimie – Fizică  

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

Perioada 2003 octombrie – 2004 iulie 

Specializări şi calificări    

Perioada  

Bursa, Curs, Seminar, Workshop 

2009 octombrie 

Workshop FEBS- European Federation of Biochemistry Societies. Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã, Cluj Napoca  

  

Perioada  

Bursa, Curs, Seminar, Workshop 

Perioada  

Bursa, Curs, Seminar, Workshop 

2008 ianuarie 

Curs Instruire Spectrometrie de Masă. Universitatea Tehnica Viena, Austria 

2000 aprilie – 2000 septembrie Bursă Erasmus-Socrates la Universitatea din 

Würzburg/Germania 

 

  

Contracte de cercetare Director 

Coordonatorul proiectului național de cercetare: Rapid determination of quality 

and authenticity of food products rich in active antioxidant compounds by Raman 

and IR spectroscopic methods, TD_353/CNCSIS, 2006-2008 

 Coordonator proiect national de cercetare: FTIR and Raman spectroscopy as new  
molecular tools in the targeted action of nano and microstructures for fibrosis 
UEFISCDI PN-II-RU-PD-2012-3-0283, 2013-2015 

 

Responsabil proiect component, Assessment of bioaccumulation, biodistribution 

and toxicity of titanium oxide, zinc oxide and silver nanoparticles in soybean plant 

din cadrul consortiului de proiecte Model de colaborare functional intre organizatii 

publice de cercetare si mediul economic cu scopul acordarii de servicii stiintifice si 

tehnologice de inalt nivel in domeniul bioeconomiei, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-

0056; 2PCCDI/2018, 2018-2020 

Cercetător postdoctoral la Institutul de Biotehnologii Aplicate în Diagnostic și 

Terapie Moleculară, Centru de Cercetări și Dezvoltare Tehnologică, Proplanta Srl 

Cluj-Napoca, coordonator proiect, grant-UEFISCDI PN-II-RU-PD-2012-3-0283, 

FTIR and Raman spectroscopy as new molecular tools in the targeted action of 

nano and microstructures for fibrosis 

Contract/Grant  2006 - prezent 
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 Membru in proiectul: MENDOS/ EU FP6/ coordonat de „Institut für Theoretische 

und Physikalische Chemie“, Universitatea Tübingen, Germania 

Membru in proiectul: QUALIJUICE/ EU/ Quality assurance and Development of an 

early warning system for microbial contaminations for the European fruit juice 

industry 

Membru in proiect CEEX tip ET 5895/2006: Noi senzori optici pentru determinarea 

ionilor metalelor grele  

Membru in proiect: CEEX modul I Nr. 65/1/2006: Metode fototermice si tehnici 

complemetare pentru studiul calitatii, autenticitatii, degradarii si contrafacerii  a 

uleiurilor vegetale (CALULVE) 

Membru in proiect: CEEX modul III Nr. 195/2006:Retea tematica de promovare a 

parteneriatului european in microtehnologii de bioincapsulare cu inplicatii in nutritie, 

biofarmacie si nanomedicina (BRGRONET) 

Membru in proiect: FWF coordonat de Universitatea BOKU Viena : Naked Barley – 

a rediscovered source for functional foods! 

Membru in proiect: CEEX modul IV Nr. 109/2006: Extinderea laboratoarelor Agrial 

pentru evaluarea si certificarea autenticitatii, calitatii si conformitatii unor produse 

alimentare functionale, conform normelor UE (AGRICERT) 

Membru in proiect: PN II, Nr. 51049/2007: Metodologii avansate (chemometrice si 

instrumentale) aplicate pentru evaluarea amprentei specifice de calitate si 

autenticitate a unor alimente functionale (AMPRENTAL) 

PNII-RU-TE-2011-3-0154, 2011-2015, "Instrumente nanobiotehnologice cu aplicații 

în medicina moleculară: sinteză, caracterizare şi studii in vitro". director proiect Dr. 

Cristina Coman, USAMV, Cluj-Napoca. 

PNII-RU-TE- 2014-4-2211, 2015-2017, “Nanoparticule plasmonice incapsulate 

pentru eliberarea controlata de molecule bioactive”. director proiect Dr. Cristina 

Coman, USAMV, Cluj-Napoca. 

PNII-TE-168, 2010-2012, Contract 109, “Testarea proprietăţilor antioxidante, 

antiproliferative şi proapoptotice al extractului polifenolic din afine pe culturi celulare 

tumorale”, Dr. Bunea Andrea, USAMV, Cluj-Napoca. 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0743, 2014-2016, “O nouă generaţie de băuturi probiotice 

funcţionale cu impact asupra sănătăţii gastrointestinale”, director proiect Dr. Dan 

Vodnar, USAMV, Cluj-Napoca. 

PN-III-P2- 2.1-PED-2016-1237. 2017-2019 “Utilizarea eficientă a glicerolului brut de 

biodiesel în producția de acid lactic” director proiect. Dr. Dan Vodnar, USAMV, Cluj-

Napoca. 

PN II-RU-TE-2009-1 Nr. 323/2010: „Noi abordari in detectia reziduurilor chimice din 

matrici complexe folosind cuplajul TLC-SERS: detectia melaminei, antibioticelor si a 

pesticidelor in lapte si lapte praf.”, director proiect Conf. Dr. Leopold Nicolae, UBB 

Cluj-Napoca  

PN-II-RU-TE-16, 2015-2017, “Sisteme de livrare ţintită prin liposomi a antocianilor şi 

implicarea acestora în semnalizarea moleculară în bolile dermatologice”, director 

proiect Dr. Diaconeasa Zoriţa Maria, USAMV, Cluj-Napoca. 

PN-III-P2-2.1-PED-2016-1002, 2017-2018 “Extracte bogate in antociani şi 

implicarea acestora în studiile biologice: ingrediente bioactive pentru nutraceutice” 

director proiect Dr. Diaconeasa Zoriţa Maria, USAMV, Cluj-Napoca. 

PN-II-RU-TE-2014-4-1255, 2015-2017, “Bioconversia reziduurilor agro¬alimentare 

în metaboliţi fungici cu valoare adăugată”, director proiect Dr. Francisc Dulf, 

USAMV, Cluj-Napoca. 

POC, P-37_637/2016. 2016-2020, “Dezvoltarea si modelarea bioproceselor pentru 
obtinerea de 1,3 Propandiol si acid citric din glicerol brut, cu aplicatii in industria 
alimentara.” director proiect Dr. Trif Monica 
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Lucrări publicate 3 capitole științifice în cărți internaționale  

1 carte științifică publicată la editură națională  

1 îndrumătoar de lucrări practice  

1 manual didactic 

40 articole ştiinţifice publicate în reviste ISI 

>20 articole ştiinţifice publicate în reviste BDI (prim-autor / co-autor) 

>20 scurte comunicări în volumele unor conferinţe internaţionale  

   Citări în reviste ISI: 475 

 Hirsch index: 14 (cf Web of Science) 
 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, 

vezi instrucţiunile) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizare 

independent 

Germană   C

1 

Utilizator 

experimentat 

C

1 

Utilizator 

experimentat 

C

1 

Utilizator 

experimentat 

C

1 

Utilizator 

experimentat 

C

1 

Utilizator 

experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare, spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de lucru în echipă şi coordonare a activităţilor de cercetare; flexibilitate, 
disponibilitate, capacitate de adaptare, gândire şi evaluare critică a rezultatelor, 
punctualitate, perseverenţă, seriozitate 

Competenţe şi aptitudini tehnice Domenii de interes: pectroscopie moleculară, separare cromatografică, biotehnologii vegetale 

și alimentare, analiza fitochimicalelor, biotehnologii celulare, sinteza și caracterizarea 

nanoparticulelor metalice. 

Domenii de competență: spectroscopie optică (IR, Raman, SERS, UV-VIS, Fluorescență), 

Analiză statistică multivariată (Chemometrie), Cromatografie (TLC, HPLC), Biochimie celulară, 

evaluarea activității antioxidante (DPPH, TEAC, FRAP, ORAC, Folin Ciocâlteu). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft office ( Word, Excel, Power Point), Unscrambler, GraphPad, Origin 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

