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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 2021-2022)  

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

USMF  N. Testemițanu și flora R. Moldova” 

 

Luna 

 
TEMA  

Numele Prenumele 

studentului, Grupa 

Adresa 

e-mail 
Responsabil 

O
ct

o
m

b
ri

e 
 

Sudii biologice si 

farmacognostice asupra speciei 

Oenothera biennis. 

Диана 

Сиркилий 

Gr. F 1805 

dianas4454@ 

gmail.com 

 

Calalb Tatiana, dr. hab. 

șt.biol., prof. univ. 

   Abordări fitoterapeutice în 

păractica dermatologică  

Amer Laura, 

Gr.F1803 

amerlaura8@ 

gmail.com 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Plante medicinale în terapia și 

reabilitarea post covid 19 

Nicolușca Olga, 

F1804 

Olia99n@ 

gmail.com 

Benea Anna, asist.univ. 

Brândușa- de toamnă –plantă cu 

potential toxic 

Migaevschi 

Alexandra, F1901 

migaevschis

@mail.ru 

Benea Anna, asist.univ. 

Obținerea uleiurilor volatile prin 

metoda distilării 

Bocan Sandrina, 

1902 

sandrina.boca

n@mail.ru 

Stela Grăjdieru, asist.  

N
o
ie

m
b

ri
e 

Profilul chimic al speciilor 

genului Cassia în baza reviului 

bibliografic 

Lișan Maria 

F1806 

marialisan199

@ gmail.com 

Calalb Tatiana, dr.hab. 

șt.biol., prof. univ. 

 Plante și produse  vegetale cu 

proprietăți sedative,  mecanisme 

de acțiune. 

Rahlea Ilinca, 

Gr.F1803 

ilinca.bejenari

@mail.ru 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Particularități și restricții în 

administrarea PV cu conținut de 

saponozide 

Moraru Ana, 

F1907 

vilcuana@ 

gmail.com 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Compoziția chimică și 

capacitatea de chelare a 

metalelor de către plante 

medicinale cu conținut de 

compuși fenolici, alcaloizi și 

ulei volatil. 

Bozbei Iulia, 

F1804 

Bozbei99@m

ail.ru 

Benea Anna, asist.univ. 

Țesuturi senzitive: structură, 

funcții, exemple la plante 

medicinale. 

Ciobanu Daniela 

F2104 

daniela.dana1

1169@gmail.

com 

Angelica Ohidovschi, 

 asist. univ 
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F
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ru
ar

ie
 

Plante medicinale transgenice 

cu aplicare în farmacie 

Racioc Speranța racioc99@ma

il.ru 

Calalb Tatiana, dr.hab. 

șt.biol., prof. univ. 

Studiul biometric si profilulul 

alcaloidic al speciilor g. Galan-

thus, multiplicate in vitro. 

Țărnă Carmelia 

F1702 

carmelia.baso

c@gmail.com 

Calalb Tatiana, dr.hab. 

șt.biol., prof. univ. 

Antioxidanți vegetali, 

mecanisme  sinergice de acțiune 

Pascal Ionela, 

F1805 

ionela.capita1

@gmail.com 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 
Produse vegetale și plante medici-

nale cu conținut de ulei volatile cu 

aplicare în industria alimentară 

Meleca Daniela melecadaniela

@gmail.com 

Stela Grăjdieru, 

assist.univ. 

Rolul ecologic, biologic și 

aplicativ (industria parfumeriei, 

farmaceutică, alimentară) a 

lichenilor. 

Belescu Cornelia  

F2101 

belescucorneli

a05@gmail.c

om 

Ohindovschi Angelica  

asist. univ. 

M
ar

ti
e 

Profilul fitochimic la specii din 

genul Actinidia 

Bejenaru Mihaela 

F1703 

mihaela.bejen

aru10@gmail.

com 

Calalb Tatiana, 

dr.hab.șt.biol. prof. 

univ. 

Caracteristici și particularități în 

utilizarea produselor vegetale și 

fitopreparatelor cu conținut de 

alcaloizi  

Pogornila Elena, 

Gr. F1703 

 

 

elena.pogornil

a@gmail.com 

 

 Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ 

Studii farmaceutice ale speciilor 

genului Galium 

Pleșco Maria, Gr. 

F1705 

mariamna_95

@mail.ru 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Genotipurile de Origanum 

vulgare ssp. vulgare L. şi O. 

vulgare  L. ssp.   hirtum (Link)  

- surse de compuși fenolici 

Babina Iulia, Gr. 

F1705 

yulia_babina2

012@mail.ru 

Benea Anna, asist.univ. 

 

 

A
p
ri

li
e 

Biologia și studiul fitochimic al 

alcaloizilor la specii din g. 

Galanathus 

Țărnă Carmelia carmelia.baso

c@gmail.com 

Calalb Tatiana, 

dr.hab.șt.biol., prof. 

univ 

Conținutul compușilor fenolici 

și acțiunea antioxidantă a rezidu 

ului de Lavandula angustifolia.  

Vameș Mariana, 

Gr. F17 

 

mariana.vame

s28@gmail.co

m 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

Produse vegetale și 

fitopreparate cu proprietăți 

fotosensibilizante 

Suhenco Marina, 

Gr. F1701 

marinasuhenc

o124@mail.ru 

 

Cojocaru-Toma Maria, 

dr.șt.farm., conf. univ. 

 Studiul fitochimic al unor 

genotipuri noi de levănțică 

Stici Ana-Suzana 

F1703 

stici.anna@g

mail.com 

Calalb Tatiana, dr.hab. 

șt.biol., prof. univ. 

M
ai

 Raport pe activitatea cercului 

științific studințesc 

  Benea Anna, asist.univ.   

 

Discutat și aprobat la ședința catedrei din 4 octombrie 2021 , proces verbal N5 

 

 

Responsabil de activitatea  

cercului ştiinţific studințesc,  

asistent universitar             Benea Anna                                                                                      
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