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FIŞA DISCIPLINEI 
ANALIZA BIOCHIMICĂ A COMPUȘILOR BIOLOGIC ACTIVI DIN EXTRACTELE 

FUNGICE ȘI VEGETALE 
2021-2022 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Scoala Doctorală  Interdisciplinară 

1.3 Domeniul de Doctorat Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Analiza biochimică a compușilor biologic activi din extractele fungice și 
vegetale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Liliana Cristina Soare 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Liliana Cristina Soare 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe 
saptămână 

2 3.2 din care curs 2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de 
inv. 

56 3.5 din care curs 28 3.6 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 

Tutoriat 17 

Examinări 17 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cursuri de Biochimie, Botanică, Citologie, Anatomia omului, Fiziologie animală, Fiziologie 
vegetală, Micologie, Parazitologie, Microbiologie, Imunologie, Genetică, Biologie celulară și 
moleculară etc. 

4.2 De competenţe 

Cunoașterea noțiunilor, conceptelor, legităților, principiilor, metodelor de lucru specifice 
disciplinelor Biochimie, Botanică, Citologie, Anatomia omului, Fiziologie animală, Fiziologie 
vegetală, Micologie, Parazitologie, Microbiologie, Imunologie, Genetică, Biologie celulară și 
moleculară etc. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă, videoproiector, retroproiector şi ecran 

5.2 De desfăşurare a seminarului Sală dotată cu tablă, videoproiector, retroproiector şi ecran 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 a) cunoştinţe avansate în domeniu; b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de 
cercetare; c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; d) abilităţi de documentare, elaborare şi 
valorificare a lucrărilor ştiinţifice; e) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională, 
necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice; 
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 a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; b) competenţe lingvistice avansate 
în limbi de circulaţie internaţională; c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; d) abilităţi de 
interrelaţionare şi de lucru în echipă; e) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală; f) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării 
ştiinţifice în domeniul respectiv. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competențe in domeniul compușilor biologic activi obținuți din extractele 
fungice și vegetale 

7.2 Obiectivele specifice 
Să cunoască noțiunile, conceptele, principiile și metodele de lucru specifice domeniului  
compușilor biologic activi obținuți din extractele fungice și vegetale  
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr.ore Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 Compusi biologic activi din extracte de origine vegetală  12 Prelegerea, 
Exemplificare, 

Descriere, 
Conversatia 

euristica 

Tabla, 
Retroproiector, 
Videoproiector 

2 Compusi biologic activi din extracte de origine fungică  8 

3 
Tehnici moderne de obținere și caracterizare a extractelor cu 
compuși biologic activi. 8 

Bibliografie 
Draganescu D., 2014. Extracția și caracterizarea unor compuși bioactivi din materiale vegetale utilizați în domeniu 
farmaceutic sau cosmetic. Teză de doctorat, Universitatea Tehnică, Gheorghe Asachi”din IASI 
Stănescu U., Miron A., Hăncianu M., Aprotosoaiei C., 2002. Bazele farmaceutice, farmacologice și clinic ale fitoterapiei. 
Ed. Gr.T. Popa, Iași, 
 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr.ore Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Bioactivitatea compușilor obținuți din surse vegetale și fungice - 
teste in vitro 14 

Experimentul 
de laborator, 

Exemplificarea 

Tabla, 
Videoproiector 

Bibliografie 
Drăghiceanu OA, Soare LC, Șuțan AN, Fierascu I, Fierascu RC, Dobrescu CM. The use of Triticum test in the 

evaluation of the materials’ phytotoxicity, In Development of plant extracts and innovative phytosynthesized 
nanostructures mixtures with phytotherapeutic applications, in order to reduce biocenotic stress in horticultural crops, 
87-116, Ruse Press 
Fierascu, I., Ditu, L.-M., Sutan, A.N., Drăghiceanu, O.A., Fierascu, R.C., Avramescu, S.M., Lungulescu, E.-M., Nicula, 
N., Soare, L.C. 2021. Influence of gamma irradiation on the biological properties of Asplenium scolopendrium L. 
hydroalcoholic extracts. Radiation Physics and Chemistry, Volume 181, April 2021, Article number 109175, DOI 
10.1016/j.radphyschem.2020.109175, Published APR 2021, WOS:000618757400001, ISSN 0969-806X, eISSN 1879-
0895 
Fierascu, I, Fierascu, RC, Ungureanu, C, Draghiceanu, OA, Soare, LC, 2021. Application of Polypodiopsida Class in 
Nanotechnology-Potential towards Development of More Effective Bioactive Solutions. ANTIOXIDANTS, 10(5), Article 
Number 748, DOI 10.3390/antiox10050748, WOS:000653342300001, PubMed ID 34066800, eISSN 2076-3921 
Soare L.C., Şuţan N.A. (2018) Current Trends in Pteridophyte Extracts: From Plant to Nanoparticles. In: Fernández 
H. (eds) Current Advances in Fern Research. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_16. 
Şuţan

 
A.N., Fierăscu

 
I., Fierăscu

 
R., Ionica

 
I., Soare L.C. 2019. Phytochemical analysis and in vitro assessment of 

Polystichum setiferum extracts for their in vitro cytotoxic and antimicrobial activities. Caryologia, 72(2): 53-61.doi: 
10.13128/cayologia-225 
Topală C.M., Păunescu A., Soare L.C., 2019. ATR-FTIR spectral analysis of ferns using as fingerprint for identification 
of fern species. REV DE CHIMIE, 70 (3), 875-880, WOS:000464911600026, ISSN: 0034-7752 
Şuţan AN, Şuţan C, Fierascu I, Fierascu RC, Drăghiceanu OA, Soare LC, 2021. Applications of the Allium test in the 
evaluation of cytogenotoxicity, In Development of plant extracts and innovative phytosynthesized nanostructures 
mixtures with phytotherapeutic applications, in order to reduce biocenotic stress in horticultural crops, 141-170, Ruse 
Press  

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu tematica cursurilor din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.  
Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti de la instituţiile de profil, absolventi, precum şi cu reprezentanţi ai 

mediului economic.  Continutul disciplinei este coroborat cu asteptarile institutelor sau centrelor de cercetare locale si 
regionale precum si cu cele ale institutiilor de profil si alti potentiali angajatori 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

Corectitudinea noţiunilor asimilate  
Înţelegere de ansamblu a importanţei disciplinei 
studiate şi a legăturii cu celelalte discipline  
Gradul de asimilare a limbajului de specialitate 

Test scris  
Test scris 

30% 
40% 

10.5 
Seminar  

Participarea la activități, tema de casă  
Prezentarea rezultatelor 
obținute și a temei de casă  

30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Prezentarea corectă a cel puțin două dintre temele de curs.  

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
24 septembrie 2021 Conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina         Conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina 
                     
Data aprobării în Școala doctorală,     Director de Școală doctorală, 
26 septembrie 2021       Prof.dr.ing. Stănescu Doru  
  
Data avizării în CSUD      Director CSUD  
28 septembrie 2021       Prof. Dr. rer. nat. Marius ENACHESCU 

https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro/wos/author/record/43538673
https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro/wos/author/record/452793
https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro/wos/author/record/43368888
https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro/wos/author/record/22277411
https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro/wos/author/record/30353954
https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_16

