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şi botanică farmaceutică,  

dr.hab.șt.biol., profesor universitar  

                

                    Tatiana Calalb 
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P L A N U L 

ședinţelor cercului ştiinţific studenţesc la Catedra de farmacognozie și botanică 

farmaceutică USMF “Nicolae Testemițanu” (anul de studiu 2022-2023)  

 Tematica cercului ,,Studiul biologic și farmacognostic al plantelor din CȘCPM al  

USMF  N. Testemițanu și flora R. Moldova” 
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Numele 

Prenumele 

studentului, 

Grupa 

Adresa 

e-mail 
Responsabil 

O
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o
m

b
ri

e 

 

Plante medicinale transgenice – o nouă 

oportunitate pentru farmacia 

contemporană 

Racioc Speranța 

Gr. F1805 

racioc99@mail.ru Calalb Tatiana, dr. hab. 

șt.biol., prof. univ. 

Dozarea carotenoidelor în produsele 

vegetale ale speciei Cassia 

occidentalis (l.) Link 

Lișan Maria,  

Gr. F1806 

marialisan199@gm

ail.com 

Calalb Tatiana, dr. hab. 

șt.biol., prof. univ. 

Turița și cicoarea – surse de 

saponozide 

Moraru Ana,  

Gr. F1907 

vilcuana@ 

gmail.com 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Identificarea compușilor fenolici din 

diferite grupe chimice în unele plante 

din flora Republicii Moldova 

Șram Olga,  

Gr. F1804 

olia99n@ 

gmail.com 

Benea Anna, asist.univ. 

Compoziția chimică și capacitatea de 

chelare a metalelor de către plante 

medicinale 

Bozbei Iulia,  

Gr. F1804 

bozbei99@mail.ru Benea Anna, asist.univ. 

N
o
ie

m
b

ri
e 

Antioxidanți în protejarea organismului 

împotriva stresului oxidativ 

Andoni Tatiana,  

Gr. F1901 

andonitanya01@g

mail.com 

Benea Anna, 

asist.univ. 

Speciile genului Atriplex –surse de 

vitamine 

Lungu Corina  

Gr. 2004 

welsielew@gmail

.com 

Benea Anna, 

asist.univ. 

Polenizarea și fertilizarea. Tipuri de 

polenizare și rolul biologic 

Golban Daniela, 

Gr. F2202 

golbandaniela03@g

mail.com 

Angelica Ohidovschi, 

 asist. univ 

F
eb

ru
ar

ie
 

Studiul fitochimic comparativ la specii 

din g. Urtica din flora R. Moldova 

 Popa Adriana,  

 Gr. F1907 
adriancic26@gmail.

com 

Calalb Tatiana, 

dr.hab.șt.biol. prof. univ. 

  Studiul fitochimic al frunzelor și 

pericarpului de nuc la sp. Juglans 

regia 

Uzun Cristina,  

Gr. F1901 
kristina.uzun.99@li

st.ru 

Calalb Tatiana, dr.hab. 

șt.biol., prof. univ. 

Activitatea bacteriostatica, 

bactericida și antifungica a extractelor 

din Agrimonia eupatoria L. și 

Cichorium intybus L. 

Lazari Crina, 

Gr. F1907 

podubniicrina@mai

l.ru 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Mecanisme de acțiune a produselor Cazacu-Stratu  Stela Grăjdieru, 

mailto:podubniicrina@mail.ru
mailto:podubniicrina@mail.ru
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vegetale cu conținut de saponozide Camelia, Gr.  

F2001 

assist.univ. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

M
ar

ti
e 

Plante medicinale transgenice în 

alimentație și farmacie 

  Racioc Speranța, 

Gr. F1805 

racioc99@mail.ru Calalb Tatiana, dr.hab. 

șt.biol., prof. univ. 

Studiul farmacognostic al speciei 

Cassia occidentalis L. (Senna 

occidentalis (L.) Link) 

Lișan Maria,  

Gr. F1806 

marialisan199@gm

ail.com 

Calalb Tatiana, dr.hab. 

șt.biol., prof. univ. 

Plante medicinale si produse 

fitoterapeutice utilizate in anxietate 

Rahlea Ilinca, 

Gr.F1803 

ilinca.bejenari@mai

l.ru 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Compoziția chimică și proprietățile 

farmacologice ale speciei Galium 

aparine 

Ciobanu Daniela 

Gr. F2104 

daniela.dana11169

@gmail.com 

Angelica Ohidovschi, 

 asist. univ 

Capacitatea extractelor uscate cu 

conținut de compuși fenolici de 

chelare a metelelor 

Bozbei Iulia,  

Gr.F1804 

bozbei99@mail.ru Benea Anna, assist.univ. 

A
p
ri

li
e 

Studiul biologic și fitochimic al 

plantelor speciei Oenothera biennis L. 

Sircheli Diana,  

Gr. F1805 

dianas4454@gmail.

com 

Calalb Tatiana, 

dr.hab.șt.biol., prof. univ 

Determinarea activitatii antioxidante a 

extractelor din turita si cicoare prin 

metode complementare 

Pascal Ionela, 

F1805 

ionela.capita1@gm

ail.com 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

   Abordari fitoterapeutice in dermatita 

atopica 

Amer Laura, 

Gr.F1803 

amerlaura8@ 

gmail.com 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Plante – surse de compuși chimici cu 

proprietăți antibacteriene 

Șram Olga, 

Gr. F1804 

olia99n@ 

gmail.com 

Benea Anna, assist univ. 

M
ai

 Raportul activității cercului științific Benea anna, assist. univ. 

 

Discutat și aprobat la ședința catedrei din 28 septembrie 2022 , proces verbal Nr 4 

 

 

 

Responsabil de activitatea  

cercului ştiinţific studințesc,  

asistent universitar                                         Benea Anna                                                                                      
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