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Aprobată

la şedinţa Consiliului Facultăţii Farmacie
Proces verbal Nr. 4
din 12 iunie 2014

la şedinţa catedrei Farmacognozie și
Botanică farmaceutică
Proces verbal Nr.15, din 05 iunie 2014

Decanul Facultăţii Farmacie
Dr. șt. farm., conferenţiar universitar

Şef catedră,
Dr. șt. farm., profesor universitar

_______________________N. Ciobanu

_____________________A. Nistreanu

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU STUDENŢII
FACULTĂŢII FARMACIE, ANUL III

Denumirea cursului: FARMACOGNOZIE
Codul cursului: S05O048, S06O057, S06O065
Tipul cursului: Disciplină obligatorie
Numărul total de ore – 213 ore
inclusiv curs – 34 ore, ore practice - 119 ore, practica de studiu – 60 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs: 10, inclusiv, 4 – colocviu (sem.I); 4 –
examen (sem.II); 2 – colocviu (practica de studii, sem. II)

Numele autorilor care predau unităţile de curs: Cojocaru-Toma Maria, doctor în
științe farmaceutice, conferenţiar universitar

Chișinău, 2014
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I. Scopul disciplinei Farmacognozie:
Cunoaşterea produselor naturale de origine vegetală, rar animală, utilizate direct ca
medicament sau care servesc drept sursă la prepararea lor.
II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei:
 La nivel de cunoaştere şi înţelegere
să cunoască:
- plantele medicinale şi produsele vegetale cu diferite principii active;
- schema biosintezei pentru grupele de compuşi chimici cu voaloare terapeutică;
- caracterele macroscopice şi microscopice ale produselor vegetale, indicii numerici
care reglementează calitatea lor;
- metodele de analiză chimică a produselor vegetale cu conţinut de: poliholozide, vitamine,
uleiuri volatile, alcaloizi, heterozide cardiotonice, saponozide, derivaţii antracenului,
flavonoide, cumarine, substanţe tanante, compuşi fenolici;
- activitatea farmacologică şi indicaţii terapeutice a produselor vegetale şi a fitopreparatelor.
 La nivel de aplicare
- să poată efectua colectarea, uscarea, prelucrarea primară ş.a. a produselor vegetale;
- să efectueze păstrarea, ambalarea, marcarea, transportarea produselor vegetale;
- să identifice produsele vegetale după caracterele macroscopice, microscopice şi histochimice cu ajutorul determinatoarelor;
- să determine diferite impurităţi ale produselor vegetale;
- să efectueze analiza farmacognostică a produselor vegetale în conformitate cu cerinţele
documentaţiei analitice de normare în vigoare, prelucrarea statistică a rezultatelor.
 La nivel de integrare
- să aprecieze rolul studiului farmacognostic în contextul Farmaciei contemporane;
- să promoveze abilităţi şi să aplice cunoştinţele farmacognostice obţinute în disciplinile
farmaceutice;
- să fie apt de a evalua şi autoevalua obiectiv cunoştinţele în domeniu;
să fie apt de a asimila noile realizări în disciplinele farmaceutice
III. Condiţionări şi exigenţe prealabile:
Farmacognozia este o disciplină fundamentală, studierea căreia la etapa universitară va
permite viitorului farmacist să cunoască plantele medicinale şi produsele vegetale, compoziţia
chimică ale acestora şi întrebuinţarea lor în medicină.
Pentru însuşirea bună a disciplinei sunt necesare cunoştinţe temeinice în domeniul
Botanicii farmaceutice, Chimiei organice și analitice, Limbii latine, obţinute anterior.
IV. Conţinutul de bază a cursului:
Cursul de Farmacognozie este o disciplină obligatorie, iar materialul cursului permite studierea
plantelor medicinale, produselor vegetale, cât și a principiilor active responsabile de acțiune și
utilizate în industria farmaceutică. Deasemenea, studenții vor cunoaşte condiţiile de recoltare și
păstrare a produselor vegetale, spectru de fitopreparate, inclusiv cele înregistrate în Republica
Moldova.
A. Prelegeri
Nr.
Tema
Ore
1.
Farmacognozia ca disciplină de studiu. Definiţie. Sarcinile ei, relaţia cu alte 2
disciplini. Analiza produselor vegetale. Clasificarea plantelor medicinale (PM) şi
produselor vegetale (PV). Documentaţia Analitică de Normare a PV. Poliholozide.
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Definiţie. Răspândire. Biosinteza. Structura chimică. Clasificare. Plante şi PV cu
conţinut de poliholozide: alge brune, in, nalbă mare, nalbă de pădure, tei,
lumânărică, pătlagină mare, podbal.
Vitamine. Definiţie. Nomenclatură şi clasificare. Structura chimică, răspândire şi
întrebuinţări. Particularităţile uscării şi păstrării PV. Plante şi PV cu conţinut de
vitamine: gălbenele, dentiţă, scoruş, cătină, urzică, porumb, traista ciobanului, călin,
măcieş, coacăz.
Terpenoide. Definiţie. Clasificare. Biosinteză. Uleiuri volatile. Definiţie.
Clasificare. Răspândire, localizare. Obţinerea uleiurilor volatile şi analiza lor. Plante
şi PV cu conţinut de terpenoide aciclice: trandafir, coriandru, levănţică, roiniţă.
Plante şi PV cu conţinut de terpenoide monociclice: mentă, salvie, eucalipt, chimen,
lămâi, piretru. Plante şi PV cu conţinut de monoterpenoide biciclice: ienupăr,
vetrice, odolean, isop. Surse de camfor: pin.
Plante şi PV cu conţinut de sescuiterpenoide: obligeană, mesteacăn, iarbă- mare,
muşeţel, coada-şoricelului, arnică, plop negru. Plante şi PV cu conţinut de terpenoide
aromatice: anason, fenicul, cimbru, cimbrişor, sovârv, pochivnic, busuioc. Substanţe
rezinoase. Definiţie. Clasificare. Răspândire. Produse care conţin substanţe
rezinoase: terebentină, ulei de terebentină, colofoniu. Plante şi PV cu conţinut de
rezine: hamei, volbură. Substanţe amare. Definiţie. Răspândire. Compoziţia
chimică. Clasificare. Dozare. Întrebuinţări. PV cu conţinut de substanţe amare:
ghinţură, ţintaură, trifoi de baltă, păpădie, schinel, pelin, unguraş.
Alcaloizi. Definiţie. Istoricul. Clasificare. Răspândire. Biosinteza alcaloizilor
tropanici. Colectarea, uscarea şi păstrarea Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi.
Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi pirolizidinici: spălăcioasă, tătăneasă. Plante şi
PV cu conţinut de alcaloizi derivaţi ai coniinei: cucută. Plante şi PV cu conţinut de
alcaloizi derivaţi ai nicotinei: tutunul. Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi tropanici:
mătrăgună, măselariţă, mutulică, ciumăfaie, laur păros.
Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi chinolizidinici: soforă, linte lanceolată, nufăr.
Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi izochinolinici: mac de grădină, rostopască, mac
galben, drăcilă, macleia, ungernie. Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi indolici:
cornul secării, rauvolfie, catarant, pasifloră.
Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi purinici: ceai chinezesc, arbore de cacao, cafea;
alcaloizi terpenoidici: nemţişori de câmp, omag; alcaloizi steroidici: zârnă
australiană, strigoaie; alcaloizi aciclici: cârcel, ardei, brânduşă de toamnă.
Heterozide cardiotonice. Definiţie. Structura chimică. Clasificare. Răspândire.
Dinamica acumulării. Colectarea şi păstrarea PV. Standardizarea biologică.
Întrebuinţări. Plante şi PV cu conţinut de heterozide cardiotonice: degeţel roşu,
degeţel lânos, strofant, ruşcuţă de primăvară, lăcrămioară, mixandre.
Saponozide. Definiţie. Clasificare. Răspândire. Întrebuinţări. Plante şi PV cu
conţinut de saponozide: lemn dulce, scara domnului, ciuboţica cucului, sapunăriţă,
coada calului, castan, aralia, jen-şen, ortosifon, dioscoree, feciorică, scai vânăt.
Compuşi fenolici. Definiţie. Clasificare. Biosinteza. Fenoli simpli şi heterozidele
lor. Plante şi PV cu conţinut de fenolheterozide: strugurii ursului, merişor.
Floroglucide. Clasiificare. Plante şi PV cu conţinut de floroglucide: ferigă, rodiolă.
Lignane. Plante şi PV cu conţinut de lignane: lămâi chinezesc, podofil.
Derivaţii antracenului şi heterozidele lor. Definiţie. Clasificare. Răspândire,
localizare. Întrebuinţări. Plante şi PV cu conţinut de derivaţi ai antracenului: cruşin,
verigar, revent, ştevie, siminichie, aloe, roibă, sunătoare.
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Flavonoide. Definiţie. Clasificare. Răspândire. Întrebuinţări. Plante şi PV cu
conţinut de flavonoide: albăstriţă, păducel, salcâm galben, hrişcă, talpa gâştei,
piperul bălţii, iarbă roşie, troscot.
Plante şi PV cu conţinut de flavonoide: aronie, gura lupului, siminoc, osul iepurelui.
Specii medicinale. Nomenclatura speciilor oficinale. Analiză, întrebuinţări.
Cumarine şi cromone. Definiţie. Clasificare. Răspândire, localizare. Întrebuinţări.
Plante şi PV cu conţinut de cumarine şi cromone: sulfină, specii de ami, păstârnac,
angelică, mărar.
Substanţe tanante. Definiţie. Clasificare. Răspândire, acumulare. Întrebuinţări.
Plante şi PV cu conţinut de substanţe tanante: oţetar, scumpie, stejar, răculeţ,
sorbestrea, sclipeţ, crăciuniţă, arin, afin, mălin, hamamelis, cerenţel.
Plante şi PV cu diverse principii active. Vâsc, kalanhoe, zmeur, bujor, dovleac,
smochin, armurariu, creţuşcă, vinăriţă, fasole, frag de pădure.
Din istoricul folosirii şi studierii florei şi plantelor medicinale în Moldova. Protecţia
mediului inconjurător şi utilizarea raţională a resurselor naturale. Analiza
farmacognostică a produselor vegetale.
Total

2

2
2

2

2
2

34

B. Lucrări practice:
Nr.
Tema
1.
Însuşirea metodelor de analiză farmacognostică a produselor vegetale (PV) din
diferite grupuri morfologice.

Ore
3

2.
3.
4.
5.

Analiza chimică a produselor vegetale (PV) din diferite grupe de principii active.
Analiza PV cu conţinut de poliholozide.
Analiza morfologo-anatomică și chimică a PV cu conţinut de vitamine.
Lucrare de control: Plante şi PV cu conţinut de poliholozide şi vitamine.

3
3
3
3

6.
7.
8.

Analiza PV fărâmiţat după determinator.
Analiza PV cu conţinut de uleiuri volatile (monoterpenoide aciclice şi monociclice).
Analiza PV cu conţinut de uleiuri volatile (monoterpenoide biciclice şi
sesquiterpene).

3
3
3

9.
10.
11.
12.

3
3
3
3

13.

Analiza PV cu conţinut de uleiuri volatile (sesquiterpenoide şi compuşi aromatici).
Analiza chimică a PV cu conţinut de uleiuri volatile.
Analiza PV cu conţinut de substanţe amare şi rezinoase.
Lucrare de control: Plante şi PV cu conţinut de uleiuri volatile, substanţe amare şi
rezinoase.
Analiza PV cu conţinut de alcaloizi (pirolizidinici şi tropanici).

14.

Analiza PV cu conţinut de alcaloizi (chinolizidinici, izochinolinici şi indolici).

3

15.
16.

Analiza PV cu conţinut de alcaloizi (purinici, terpenoidici, steroidici şi aciclici).
Analiza chimică a PV cu conţinut de alcaloizi.

3
3

17.

Lucrare de control: Plante şi PV cu conţinut de alcaloizi.

3

18.
19.

Analiza PV cu conţinut de heterozide cardiotonice.

4
4

Analiza PV cu conţinut de saponozide.

3
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20.

Analiza chimică a produselor vegetale cu conţinut de heterozide cardiotonice şi
saponozide.

4

21.

Lucrare de control: Plante şi PV cu conţinut de heterozide cardiotonice şi
saponozide.

4

22.

Analiza PV cu conţinut de compuşi fenolici.

4

23.
24.

Analiza PV cu conţinut de derivaţi ai antracenului.

4
4

25.

Analiza chimică a PV cu conţinut de derivaţi ai antracenului.
Analiza PV cu conţinut de flavonoide.

26.

Analiza chimică a PV cu conţinut de flavonoide.

4

27.

Lucrare de control: Plante şi PV cu conţinut de compuşi fenolici, derivaţi ai
antracenului şi flavonoide.

4

28.

Analiza speciilor medicinale.

4

29.

Analiza morfologo-anatomică și chimică a PV cu conţinut de cumarine şi cromone.

4

30.

Analiza PV cu conţinut de substanţe tanante.

4

31.

Analiza chimică a PV cu conţinut de substanţe tanante.

4

32.

Analiza PV cu conţinut de diverse principii active.

4

33.

Lucrare de control: Plante şi PV cu conţinut de cumarine, substanţe tanante şi
diverse principii active.
Analiza farmacognostică.

4

34.

4

4
Total 119

Notă: În planurile calendaristice ale prelegerilor şi lucrărilor practice sunt prevăzute pentru
studiul sine stătător următoarele teme: Istoricul dezvoltării farmacognoziei, Compoziţia
chimică a plantelor medicinale, Lipidele vegetale, Produsele activităţii vitale ale albinilor,
PV cu conţinut de tio-, cianheterozide.
C. Practica de studii:
Scopul: Aprofundarea şi perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi normelor eticii
profesionale, acumulate de studenţi la cursuri şi lucrări de laborator, formarea deprinderilor
practice de identificare, colectare, prelucrare şi păstrare a produselor vegetale în baza
utilizării raţionale a resurselor plantelor medicinale.

Nr./
ord.

Conținutul și repartizarea activităţilor practice tematice pe zile
Activitatea practică tematică

Numărul de
zile

1.

Cunoştinţă cu baza practicii, planul calendaristic și programa-instrucţiune a
tehnicii securităţii.

3

2.

Cunoştintă cu plantele medicinale spontane din diverse biocenoze.

12

3.

Determinarea, descrierea morfologică şi herborizarea plantelor medicinale.

12
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4.

Determinarea resurselor plantelor medicinale spontane.

12

5.

Tehnici și metode de organizare a colectării produselor vegetale (recolectare,
uscare şi prelucrare primară).

6

6.

Metode și tehnologii de cultivare a plantelor medicinale.

6

7.

Norme, condiţii de păstrare şi prelucrare a produselor vegetale.

6

8.

Colocviu

3

Total

60

V. Bibliografia recomandată:
A.Bibliografia recomandată:
1. Farmacognozie. Nistreanu A.Chişinău, 2001.
2. Lucrări practice la farmacognozie. Dolgova, E. Ladâghina. Chişinău, Universitas, 1995.
3. Analiza chimică a plantelor medicinale. Chişinău, Universitas, 1993.
4. Фармакогнозия. Муравьева Д.А. Москва, «Медицина», 1991.
5. Фармакогнозия (атлас) под ред. Н.И. Гринкевич, Е. Ладыгиной. Москва.
«Медицина», 1989.
6. Химический анализ лекарственных растений. под ред. Гринкевич Н.И., Софронич Л.Н.
М., «Высшая школа», 1983.
7. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Долгова А.А., Ладыгина
Е. И. М., «Медицина», 1977.
B. Suplimentară:
Farmacopeea europeană. 2008, 2009.
Farmacopeea română, ediţia X. Editura medicală, Bucureşti, 1993.
Ghid farmacoterapeutic. Matcovschi C., Safta V. Editura „Vector”. Chişinău, 2010.
Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie. Istudor V. Vol. I, II, III. Editura Medicală,
Bucureşti, 1998, 2001, 2005.
5. Государственная Фармакопея. XI издание. Москва. «Медицина», том 1, 1987 и том 2,
1990.
6. Государственная Фармакопея Республики Беларусь. Том II, 2007, Том III, 2009.
7. Лекарственные средства. Машковский М.Д. Москва. «Новая волна», 2005.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C. Bibliografie pentru practica de studii:
Farmacognozie. Grigorescu E., Stănescu U. Iași, Volum I; II; III.
Cartea Roşie a Republicii Moldova. Plante. Chişinău: Ştiinţa. 2001. ed. II.
Negru A., Şabanova G., Cantemir V., Gânju Gh., Ghendov V., Baclanov V. Plantele rare
din flora spontană a Republicii Moldova. Chişinău. 2002.
Negru A., Ştefârţă A., Cantemir V. et al. Lumea vegetală a Moldovei Vol. I-III, Chişinău,
Ed. Ştiinţa. 2005, 2006.
Teleuță A., Colțun M., Plante medicinale, Chișinău, 2010.
WHO Monographs on medicinal plants commonly used in the Newly Independent States
(NIS), World Health Organization, Geneva, 2010.

VI. Metode de prеdare şi învăţare utilizate:
Disciplina Farmacognozie este predată în manieră clasică: cu prelegeri şi lucrări practice.
La prelegeri va fi citit cursul teoretic de către titularii de curs. La lucrările practice studenţii
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vor studia preparatele anatomice la microscopul Biolam, vor efectua analiza morfologică şi
chimică la diverse produse vegetale, vor completa albumurile de lucrări practice.
VII. Sugestii pentru activitate individuală:
În procesul de studiu în instituţia superioară studenţii însuşesc deseori aşa operaţiuni, care
înainte nu le îndeplineau ori capătă deprinderi practice: învaţă sistematic să lucreze, să
gândească ştiinţific, să analizeze, să recapituleze, să găsească legătura dintre teorie şi practică.
Într-o măsură considerabilă aceasta are loc în procesul de sine stătător.
Iată de ce, o deosebită atenţie se acordă lucrului individual al studentului, conţinutului şi
organizării lui, greutăţii specifice în volumul general de studiu.
Cauzele sunt multe, numim doar două:
1. mărirea volumului de informaţie îl obligă pe profesor o parte din material să-l dee
studenţilor pentru pregătirea sine stătătoare, lăsând după sine funcţiile de control;
2. încrederea în aceea că lucrul individual al studenţilor duce la dezvoltarea atârnării
creatoare faţă de cunoştinţe şi posibilitatea de a obţine cunoştinţe de sine stătător.
Metodele de efectuare a lucrului de sine stătător la Farmacognozie sunt: în auditoriu
(studierea macro- şi microscopică a modelelor de produs vegetal din programă, ce nu sunt
incluse în planul lucrărilor practice, analiza produsului vegetal necunoscut tăiat ori în formă de
pulbere, speciilor ş.a.) şi în afară de auditoriu (pregătirea către efectuarea lucrărilor practice,
însușirea materialului de la prelegere, pregătirea către lucrările de control (totalizări) şi a
referatelor pe unele teme).
VIII. Metode de evaluare:
La disciplina Farmacognozie, pe parcursul anului de studiu, sunt 6 lucrări de evaluare a
cunoștințelor teoretice și abilităților practice:
- Lucrare de totalizare Nr. l:”PV cu conținut de poliholozide și vitamine” ;
- Lucrare de totalizare Nr.2:”PV cu conținut de uleiuri volatile și substanțe amare”;
- Lucrare de totalizare Nr 3: ”PV cu conținut de alcaloizi”;
- Lucrare de totalizare Nr.4: ”PV cu conținut de heterozide cardiotonice și saponozide”;
- Lucrare de totalizare Nr..5:”PV cu conținut de derivația ai antracenului, flavonozide și
cumarine”.
-Lucrare de totalizare Nr. 6 PV cu conținut de substanțe tanante, cumarine,

compuși fenoloci și diverse principii active”:
Modalitatea și volumul materialului pentru evaluarea cunoștințelor teoretice și
deprinderilor practice se depermină la ședința catedrei la începutul anului
univiversitar în așa mod ca să fie îmbinate difetite procede е și metode de evaluare.
Cunoștințele teoretice se vor evalua prin 2 lucrări scris pe subiecte; 2 lucrări –
răspuns oral și 2 lucrări pe teste. P entru evaluarea abilităților practice fiecare student trebuie sa
indentifice 5 coli de herbar, 5 produse vegetale și să descrie 2 fitopreparate, pentru fiecare
lucrare de totalizare.
Examenul la disciplina Farmacognozie (evaluarea sumativă) este unul combinat, alcătuit
din proba test-grilă (varianta „Test Editor" USMF „Nicolae Testemiţanu"), nota anuală, reieşind din
6 lucrări de control, deprinderi practice – trebuie să determine 5 ierbare şi 5 produse vegetale în
limbile română şi latină şi proba orală – 2 întrebări din bilet (o întrebare generală despre un grup
de principii active şi o întrebare pe 4 plante medicinale). Studentul are la dispoziţie 30 minute
pentru a se pregăti de răspuns la proba orală. Proba se notează cu note de la 0 până la 10.
Proba test-grilă constă din variante a câte 100 teste fiecare din toate temele cursului de
Farmacognozie, dintre care 40 de teste sunt compliment simplu, 60 de teste compliment multiplu.
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Studentul are la dispoziţie în total 2 ore pentru a răspunde la test. Proba se notează cu note de la 0
până la 10.
Subiectele pentru examene (testele, întrebările, lista formulelor şi lista produselor vegetale)
se aprobă la şedinţa catedrei şi se aduc la cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună până la sesiune.
Nota finală constă din 4 componente: nota medie anuală (coeficientul 0,3), proba orală
(coeficientul 0,3), test-grilă (coeficientul 0,2) şi deprinderi practice (coeficientul 0,2).
Evaluarea cunoştinţelor se apreciază cu note de la 10 la 1 fără zecimale, după cum
urmează:
- Nota 10 sau „excelent" (echivalent ECTS - A) va fi acordată pentru însuşirea 91100% din material;
- Nota 9 sau „foarte bine" (echivalent ECTS - B) va fi acordată pentru însuşirea 81-90%
din material;
- Nota 8 sau „bine" (echivalent ECTS - C) va fi acordată pentru însuşirea 71 - 80% din
material;
- Notele 6 şi 7 sau „satisfăcător" (echivalent ECTS - D) vor fi acordate pentru însuşirea
respectiv a 61-65% şi 66-70% din material;
- Nota 5 sau „slab" (echivalent ECTS - E) va fi acordată pentru însuşirea 51- 60% din
material;
- Notele 3 şi 4 (echivalent ECTS - FX) vor fi acordate pentru însuşirea 31-40% şi
respectiv 41-50% din material;
- Notele 1 şi 2 sau „nesatisfăcător" (echivalent ECTS - F) vor fi acordate pentru
însuşirea 0- 30% din material.
Modalitatea de rotunjire a notelor
Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0
7,1-7,5
7,6-8,0
8,1-8,5
8,6-9,0
9,1-9,5
9,6-10

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca "absent" şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero).
Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenului nepromovat
IX. Limba de predare:
Română.

