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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lucian Baia 

Adresă(e) M. Kogalniceanu 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania 

Telefon(oane) 004 0264 405300   

Fax(uri) 004 0264 591906 

E-mail(uri) lucian.baia@phys.ubbcluj.ro  

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 12.04.1971 

Sex masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada 08.2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific gradul I 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-

Nano-Stiinte, T. Laurian, nr. 42, 400271 Cluj-Napoca, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Invatamant universitar 

Perioada 03.2008-prezent    

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

cursuri, seminarii si laboratoare, 

activitati de cercetare,  

conducator de doctorat, lucrari de diploma si masterat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Fizica 

M. Kogalniceanu 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Invatamant universitar 

Perioada 10.2003-02.2008     

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

cursuri, seminarii si laboratoare, 

activitati de cercetare, 

conducator de lucrari de diploma 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Fizica 

M. Kogalniceanu 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Invatamant universitar 

mailto:lucian.baia@phys.ubbcluj.ro
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Perioada 10.1999-02.2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Practica cu studentii in laboratoarele de fizica-chimie ale institutului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Julius Maximilians Würzburg, Germania, Institutul de 

Chimie-Fizica 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Invatamant universitar 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 17.04.2014  

Calificarea / diploma obţinută Conducator de doctorat in domeniul fizica / Atestat de abilitare 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Morphological and structural properties of materials with potential in 

optoelectronics, tissue engineering and photocatalysis 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizica 

 

Perioada 01.10.2005-30.06.2006 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu post-doctoral  

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Caracterizarea structurala si morfologica a unor materiale utilizate in 

aplicatii de mediu si biomedicale  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Friedrich-Schiller din Jena, Germania, Institutul de Chimie-

Fizica 

Perioada 01.10.1999-28.02.2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  

Diploma de doctor in Stiintele naturii 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Theory and applications of confocal micro-Raman spectroscopy on hybrid 

polymer coatings and PDMS membranes and spectroscopic 

studies of doped B2O3-Bi2O3 

glass systems 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Julius Maximilians din Würzburg, Germania, Institutul de 

Chimie-Fizica. 

 

Perioada 10.1998-06.1999 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent de studii aprofundate  

Diploma de studii aprofundate 

Profilul Fizica, Specializarea Materiale oxidice 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Fizica materialelor oxidice 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizica 

 

Perioada 10.1994-06.1998 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in fizica  

Diploma de licenta 

Profilul fizica, specializarea matematica-fizica 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Analiza matematica, Algebra si geometrie, Mecanica, fizica si acustica, 

Electricitate si magnetism, Fizica moleculara, Prelucrarea automata a 

datelor fizice, Optica, Electronica, Mecanica teoretica, Fizica atomului si 

moleculei, Fizica nucleara, Fizica corpului solid, Electrodinamica si teoria 

relativitatii, Spectroscopia optica, Termodinamica si fizica statistica, Fizica 

starii lichide, Fizica plasmei, competenţe profesionale dobândite utilizare 

computer, capacitate de sinteza si de analiza, predare.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizica 

 

Perioada 10.1990-06.1995 

Calificarea / diploma obţinută Inginer constructii de masini  

Diploma de licenta 

Profilul constructii de masini, specializarea masini-unelte 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Analiza matematica, Algebra si geometrie, Mecanica, Electronica, 

Automatizari, proiectare masini-unelte, masini cu comanda numerica, 

competenţe profesionale dobândite: capacitate de sinteza si de analiza, etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de masini 

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleza  
B

1 

Utilizator 

indepen 

dent 

B

1 

Utilizator 

indepen 

dent 

B

2 

Utilizator 

indepen 

dent 

B2 

Utilizator 

indepen 

dent 

B

2 

Utilizator 

independent 

Limba germana  
B

2 

Utilizator 

indepen 

dent 

B

2 

Utilizator 

indepen 

dent 

B

2 

Utilizator 

indepen 

dent 

B2 

Utilizator 

indepen 

dent 

B

2 

Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Munca in echipă, capacitate de sinteza si de analiza, capacitate decizionala, 

coordonare de lucrari de licenta, dizertatie si doctorat precum si proiecte de 

cercetare.  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Prelucrare date (ex. Origin, Excel), procesare text si imagine, simulari 

utilizand Mathematica. 

 

 



4 

 

Alte mentiuni 

Activitati didactice: Cursuri si laboratoare (Nivel licenta: Introducere in nanotehnologii, Materiale 

heterogene. Aplicatii tehnolgice; Nivel master: Metode spectroscopice aplicate in studiul materialelor 

avansate, Nanotehnologii pentru energie; Nivel doctorat: Nanostructuri şi sisteme macromoleculare). 

Activitati de cercetare:  

Investigatii ale materialelor cu morfologii si structuri controlabile pentru aplicatii de protectia mediului 

(fotocataliza) si biomedicale (inginerie tisulara)  

- Publicatii in jurnale peer-review: 115 articole ISI citate de 1981 ori (cf. Scopus, la 27.08.2019); h-

index: 24 

- Autor sau co-autor a 3 carti si 5 capitole de carti 

- Cerere de brevet European - Processes for obtaining nanocomposite food packages (EP3078275 A1/ 

12.10.2016)  

- Cererede brevet national: Sticle bioactive silicatice poroase dopate cu nanoparticule de aur (No. A 

00514/20.07.2016). 

- Brevete nationale: Procedura de obtinere a unor compozitelor pe baza de aerogel cu metale nobile cu 

dubla functionalitate, Brevet nr. 129023, 2017; Procedura de obtinere a unor material pe baza de grafena 

prin exfoliere, Brevet nr. 131216 B1, 2017. 

- Reviewer la peste 20 de jurnale ISI (de ex. J. Am. Chem. Soc., Scientific Reports, Materials Today 

Energy, Applied Materials Today, Catalysis Today etc.)  

- Guest Editor al unui volum special intitulat Molecular Spectroscopy – An Interdisciplinary Approach 

al jurnalului Journal of Molecular Structure, Volume 1073, Pages 1-202, 2014,  

- Guest Editor al unui volum special intitulat Shape Tailored Nanocrystals in Catalysis al jurnalului 

Journal of Nanosciece and Nanotechnology, Volume 19, Number 1, Pages 280-515, 2019.  

- Expert evaluator al UEFISCDI, Research Czech Agency (GAČR) si Hungarian Scientific Res. Fund 

(OTKA) 

- Premiul Comenius (2011) al Universitatii Babeș-Bolyai 

- Premiul pentru Excelenta Stiintifica (2014) al Universitatii Babeş-Bolyai  

- Premiul pentru Excelenta Stiintifica (2014 si 2017) al Universitatii Babeş-Bolyai  

- Premiul “Constantin Miculescu” al Academiei Romane (2017) 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 20.05.2019      Conf. Univ. Dr. habil. Lucian Baia 

 

          


