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Nr. 
ctr. 

Propuneri  Lucrări de licenţă şi disertaţie 2014-2015 

Nume şi 
prenume 

Lucrări de licenţă Lucrări de disertaţie 

1  Lect. Dr. Dana 
Dascălu 

1.Proprietăţile coligative ale 
soluţiilor. 
2.Studii privind îndepărtarea 
metalelor prin adsorbţie 
pe materiale naturale. 
3.Evaluarea nivelului de poluare 
chimică. 
 

1.Studii privind îndepărtarea 
coloranţilor prin adsorbţie 
pe materiale naturale. 
2.Implicaţiile agentilor poluanţi 
asupra factorilor de mediu. 
  
 

2 Lect. Dr. Vlad 
- Oros Beatrice 

1. Studiul imobilizării enzimelor în 
hidrogeluri de chitosan. 
2. Aplicaţii ale hidrogelurilor pe 
bază de chitosan. 
3. Microsfere pe bază de chitosan – 
sisteme de eliberare controlată a 
proteinelor. 
 

 

3 Prof. Dr. 
Ciucanu Ionel 

1.Separarea cromatografica de 
hidrocarburi aromatice. 2.Separarea 
cromatografica de hidrocarburi 
alifatice. 
 3. Separarea cromatografica de 
acizi dintr-o serie omoloaga. 

1.Analiza cromatografica a 
unor poluanti halogenati. 
 2.Analiza cromatografica a unor 
uleiuri volatile din plante. 

4 Conf. Dr. 
Vlase Gabriela 

1.Sinteza si caracterizarea unor 
combinatii complexe cu ligand de 
tip acid metilendisalicilic. 2.Metode 
de obtinere si caracterizare a 
izomerilor unor combinatii 
complexe. 

1.Studiul comparativ a unor 
combinatii complexe cu liganzi de 
tip ortofenilendiamine. 
2.Obtinerea si caracterizarea unor 
biomateriale cu diverse aplicatii. 

5 Conf. Dr.Vlase 
Titus 

1.Studiul fizico-chimic al formarii 
si descompunerii termice a unor 
combinatii complexe. 
2.Stabilitatea termica a unpor 
compusi cu actiune farmaceutica. 

1.Studiul interactiei induse termic 
intre substante farmaceutice si 
excipienti.  
2.Studiul stabilitatii termice si a 
proprietatilor termomecanice in 
cazul unor biomateriale. 

6 Lect. Dr. 
Popovici Horia 

1.Metode de determinare a 
concentraţiei critice micelare. 
2.Obţinerea nano particulelor în 
microemulsii inverse.    
3.Efectul diferiţilor factori asupra 
retenţiei metalelor grele în sol. 
4.Metode de determinare a 

1.Determinarea substanţei active în 
medicamente folosind titrarea în 
două faze. 
2.Titrarea bazelor slabe în acid 
acetic. 
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 nutrienţilor din sol.  
 

7 Prof. Dr. 
Isvoran 
Adriana 

1.Studii de andocare moleculara a 
porteinelor cu liganzi specifici si 
nespecifici.(Chimie) 
1.Studiul experimental al 
schimburilor de caldura dintre 
organsimele vii si mediul 
inconjurator (Biologie). 
2.Studiu  bioinformatic asupra unor 
enzime din sol (Biochimie). 

1.Determinarea pofilului 
ADMETOX al unor molecule cu 
potential terapeutic (TA). 
1.Studiul computational al 
interactiunii unor ezime cu 
pesticide (Biologia Dezvoltării – 2 
lucrari). 

8 Conf. Dr. 
Preda Gabriela 

1. Nanoparticule de argint, sinteză 
şi aplicaţii. 
2. Eliminarea metalelor de grele din 
apele poluate cu biopolimeri. 
3. Polizaharide din alge - obţinere 
şi aplicaţii4. Sinteza acidului 3,5-
dinitrosalicilic şi aplicaţiile sale 
analitice. 

1. Eliberarea controlată de 
anestezice locale din reţele 
polimerice. 

9 Lect. Dr. 
Albulescu 
Mariana 

1.Valorificarea deseurilor 
alimentare. 

1. Plante din Romania cu actiune 
antitumorala. 
2. Tratarea apelor poluate cu 
produse petroliere. 
 

10 Lect. Dr. 
Modra Dorina 

1. Studiul unor esteri utilizaţi în 
compoziţii de odorizanţi pentru 
parfumerie sau compoziţii de 
arome. 
2. Sinteza unor compuşi organici 
utilizaţi în industria farmaceuticã. 

1.Studiul efectelor diferiţilor 
parametrii asupra reacţiilor de 
obţinere a unor compuşi organici 
utilizaţi în compoziţii de odorizanţi 
sau aromatizanţi. 

11 Conf. Dr. 
Mihai V. Putz 

1.Orbitalii Atomilor 
Multielectronici. Reprezentări 
computaţionale cu implicaţii în 
modelarea legăturii chimice 
asubstanţelor anorganice. 
2.Simetria Orbitalilor Moleculari. 
Reprezentări computaţionale cu 
implicaţii în modelarea legăturii 
chimice a substanţelor organice. 
3.Legătura chimică în solide. 
Compuşii cristalini ai gazelor 
inerte.   

1.Ecotoxicologie computaţională. 
Metode de screening toxicologic cu  
principiile ReBiAc (Reactivity 
Biology Activity). 
2.Modelul VSEPR (Valence Shell 
Electron Pair Repulsion) al 
LegătturiiChimice. De la teoria 
Lewis, la hibridizare, la densitatea 
electronică. 

12 Conf. Dr. 
Bolcu 
Constantin 

1.Materiale compozite obţinute pe 
bază de poliuretani. 
2.Reciclarea deşeurilor 
poliuretanice. 

1.Compuşi chimici organici folosiţi 
în chimia criminalistică. 
2.Produse cosmetice pentru nou 
născuţi. 

13 Lect. Dr. 1. Prepararea unor produse din 1.Preparate farmaceutice din 
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 Corina Duda -
Seiman 

ciocolată şi analiza fizico-chimică 
şi sanitară a acestora. 
2.Forme farmaceutice din produse 
fitoterapeutice. 
3.Antibiotice naturale: obţinere, 
caracterizare, eficacitate, rol 
farmacologic. 

produse vegetale. 
2.Caracterizarea si proprietatile 
farmacologice ale unor noi produse 
farmaceutice. 
 

14 Conf. Dr. 
Chiriac Vlad 

1.Sinteza de compuşi complecşi cu 
liganzi obţinuţi prin reacţie 
chimică. 

1.Caracterizarea structurii unor 
combinaţii complexe cu proprietăţi 
magnetice. 

15 Conf. Dr. Dana 
Vlascici 

1.Determinarea unor aditivi 
alimentari din produsele de carne. 
2.Determinarea unor aditivi 
alimentari din produsele din 
produsele lactate. 

1.Senzori potenţiometrici cu 
aplicaţii în analiza produselor 
alimentare. 
2.Senzori potenţiometrici cu 
aplicaţii în analiza medicamentelor. 
3.Senzori potenţiometrici cu 
aplicaţii în analize de mediu. 

16 Conf. Dr. 
Bizerea Otilia 

1.Adsorpţia pe diferite materiale ca 
metodă de depoluare a apelor uzate 
cu conţinut de metale grele. 
2.Adsorpţia pe diferite materiale ca 
metodă de depoluare a apelor 
contaminate cu compuşi organici. 
3.Adsorpţia pe diferite materiale ca 
metodă de depoluare a apelor 
contaminate cu anioni poluanti. 
4.Îmbunătăţirea calităţii apelor 
uzate cu ajutorul energiei solare. 

1.Adsorpţia pe diferite materiale ca 
metodă de depoluare a apelor uzate. 
2.Potenţiometria utilizată ca metodă 
analitică în studiul adsorpţiei 
metalelor grele din apele reziduale. 
 

17 Prof. Dr. 
Ostafe Vasile 

1.Metode de cuantificare a chitinei 
şi chitozanului. 
2.Studiul schimbărilor structurale 
ale chitinei în mediu alcalin. 
3.Metode de determinare a gradului 
de deacetilare a chitosanului. 
4.Identificarea şi cuantificarea prin 
UPLC-MS a unor pesticide în 
produse alimentare. 
5.Realizarea unei biblioteci cu 
spectre MS ale unor substanţe 
chimice ce pot fi găsite în produse 
alimentare. 
6.Studiul unor vectori de clonare / 
expresie utilizaţi în recombinarea 
genetică.  
7.Metode moderne de transformare 
a bacteriilor şi drojdiilor. 
 

1.Extracţia chitinei şi chitozanului 
din organisme acvatice. 
2.Purificarea şi caracterizarea 
chitinazelor produse de 
actinomicete / Studiul chitinazelor 
şi a altor enzime ce acţionează 
asupra chitinei. 
3.Realizarea de filme 
biodegradabile din chitina – 
chitosan (şi aplicaţii). 
4.Extracţia în fază lichidă versus 
extracţia în fază solidă – metode 
moderne de pregătire a probelor 
pentru UPLC. 
5.Studiul unor enzime folosite în 
tehnologia ADN recombinat. 
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 18 Lect. Dr. Laura 
Pitulice 

1.Monitorizarea apelor de adâncime 
din judeţul Timiş. 
2.Studiul unor materiale adsorbante 
pentru metalele din ape. 
3.Analiza cineticii chimice în medii 
aglomerate. 

 

19 Lect. Dr. 
Lucian 
Pârvulescu 

Filogeografia unei specii noi de 
amfipod din familia Gammaridae. 

Analiza biologiei şi ecologiei 
viermelui merelor în condiţiile 
climatice ale judeţului Hunedoara. 

20 Lect. 
Dr.Selegean 
Mircea 

1.Efectul vitaminelor asupra 
formarii trufelor de vara (Tuber 
aestivum). 
2. Micoriza la hribul pucios 
(Boletus aereus). 
3.Cresterea si dezvoltarea la 
zbarciog (Morchella esculenta). 
4.  Cultura in vitor la Inonotus sp. 
 

 

21 Lect. Dr. 
Torok – Oance 
Rodica 

1.Modificări hematologice în 
anemia feripriv. 
2.Factori de risc şi tipuri de calculi 
în litiaza biliară. 
3.Studiul sensibilităţii cutanate la 
om. 
4.Studiul morfometric  al 
cartilajelor laringiene la porc. 

1.Studiul comportamentului de 
învăţare la şoarecele de laborator. 
2.Studiul comportamentului  
larvelor de amfibieni. 

22 Lect. Dr. Ioan 
Duma 

1.Taxonomia speciilor endemice de 
Nesticus din Carpaţii Meridionali. 
2.Dinamica populaţională la 
Dryomys nitedula (Mammalia, 
Rodentia, Gliridae). 
3.Ecologia şi distribuţia speciilor de 
dysderiide din Munţii Cernei şi 
Mehedinţi.  
4.Eficienţa estimărilor pe bază de 
transecte şi a celor cu staţii 
odorante în estimarea populaţiilor 
de carnivore mari.  
 

1.Influenţa factorilor exogeni 
asupra dezvoltării postembrionare 
la amfibieni. 
 

23 Lect. Dr. Milca 
Petrovici 

1.Diversitatea şi dinamica lunară a 
comunităţilor de amfibieni şi reptile 
din Pădurea Verde – Timişoara. 
2.Diversitatea şi dinamica lunară a 
comunităţilor de amfibieni şi reptile 
din Pădurea Bistra – canalul Bega 
amonte Timişoara. 
3.Studiul diversităţii heteropterelor 

1.Influenţa unor substanţe din 
categoria insecticidelor asupra 
dezvoltării la heteroptere. 
2.Efectul microhidrocentralelor 
asupra comunitatilor 
macrozoobentonice. 
3.Impactul poluării asupra 
dinamicii comunităţilor 
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 acvatice şi semiacvatice din zona 
Timişoara. 
4.Diversitatea herpetofaunei din 
Parcul Natural Porţile de Fier. 
 

macrozoobentonice.  
4.Suprapunerea niselor trofice ale 
comunitatilor de pesti. 
 

24 Lect. Dr. 
Adrian 
Sinitean 

1. Studiul comunităţilor de 
diatomee bentonice din diverse 
corpuri de apă. 
2. Flora şi vegetaţia diverselor 
zone. 
3. Studiul populaţiilor de ciuperci 
macromicete din diferite 
ecosisteme. 
4. Studiul populaţiilor de ferigi din 
diferite ecosisteme. 
5. Studiul populaţiilor de licheni 
din diverse ecosisteme. 
6. Studiul unor categorii de plante  
cu un anume statut (ocrotite, 
invazive, economice, medicinale, 
tinctoriale, etc) din diferite zone. 

 

25 Lect. Dr. 
Marioara 
Nicoleta 
Filimon 

1.Testarea efectului antibacterian al 
extractului de Allium ursinum. 
2.Testarea efectului antibacterian al 
compuşilor biologici activi din 
unguente uzuale. 
3.Testarea efectului antibacterian al 
extractului de Viscum album 
4.Evidenţierea ratei de metabolizare 
a difeconazolului de către fungi din 
sol 
5.Identificarea principalelor specii 
de mucegai cu rol în metabolismul 
difeconazolului. 
 
 
 

1.Identificarea microorganismelor 

din sol cu rol in biodegradarea 

subsnatelor xenobiotice   

2.Testarea efectului unor extracte 

de plante pe linii celulare tumorale. 

3.Influenta unei substante 

xenobiotice asupra dezvoltarii unor 

comunitati de bacterii şi mucegaiuri 

din sol. 

4.Influenta unei substante 
xenobiotice asupra germinarii si 
dezvoltarii unor plante. 
 

26 Lect. Dr. 
Nicoleta 
Ianovici 

1.Cercetări histoanatomice asupra 
plantelor invazive si anemofile cu 
potenţial alergen.  
2.Studii privind impactul poluării 
atmosferice asupra structurii 
histoanatomice la pinofite şi 
magnoliofite. 
3.Bioindicatori  ambientali într-un 
ecosistem urban testati prin metode 

1.Cercetări aeromicologice si 
aeropalinologice în Vestul 
României. 
2. Cercetări asupra micorizelor 
vezicular – arbuscularel. 
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 ecofiziologice. 
27 Lect. Dr. 

Hutanu Delia 
1.Investigaţii privind efectul 
hipoxiei asupra dezvoltării precoce 
la embrionul de pasăre. 
2.Investigaţii cu privire la posibilul 
efect teratogen al unor produse 
medicamentoase,la embrionul de 
pasăre. 
3.Studiul privind relaţia doză-cale 
de administrare a unui agent 
teratogen cunoscut, la embrionul de 
pasăre. 

 

28 Mituletu Mihai Incrucisari experimentale la 
Drosophila melanogaster pentru 
obtinerea de noi mutanti.)(2 lucrari 
pe acesta tema) 
 

 

29 Pirvu Malina Impactul factorilor fizico-chimici 
asupra structurii şi diversităţii 
speciilor de trichoptere (Insecta: 
Trichoptera) 
Impactul factorilor de natură 
antropogenă asupra 
macronevertebratelor bentonice 

 

 


