
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timișoara   

1.2 Facultatea 2 / Departamentul3 Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului / Dep. CAICON  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Inginerie Chimică / 10.30.20   

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) 
 Produse de Sinteză Organică Fină, Semisinteză și Naturale/ / master în 
ing. chimică  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5  Produşi bioactivi / Disciplină complementară (DC)  

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Ing. Daniel I. HĂDĂRUGĂ  

2.3 Titularul activităţilor aplicative6  Conf. Dr. Ing. Daniel I. HĂDĂRUGĂ  

2.4 Anul de studiu7  I  2.5 Semestrul  1  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Tipul disciplinei8  DC  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate9) 

3.1 Număr de ore asistate 

integral/săptămână 
 3.5  , din care:    3.2 ore curs  2  3.3 ore seminar/laborator/proiect  1.5  

3.1* Număr total de ore asistate 

integral/sem. 
 49  , din care:    3.2* ore curs 28  3.3* ore seminar/laborator/proiect  21  

3.4 Număr de ore asistate 

parțial/saptămână 
   , din care:  

3.5 ore proiect, 

cercetare 
   

3.6 ore 

practică 
   

3.7 ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 

semestru 
   , din care:  

3.5* ore proiect 

cercetare 
   

3.6* ore 

practică 
   

3.7* ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 

săptămână 
 2  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
 0.5  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

0.5  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

1  

3.8* Număr total de ore activități 

neasistate/ semestru 
 28  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
 7  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 7  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

 14  

3.9 Total ore/săptămână10  5.5  

3.9* Total ore/semestru  77  

3.10 Număr de credite  5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Chimie organică; Chimie analitică instrumentală; Biochimie; Metode 
spectroscopice şi cromatografice / Analiză şi control, Chimia compuşilor naturali, 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 
data de 1 iunie 2018. 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studii căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Categoriile formative ale disciplinelor (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate. 
6 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
8 Tipurile de disciplină (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: disciplină de aprofundare / disciplină de cunoaștere avansată și disciplină de sinteză (DA / 
DCAV și DS) sau pct.4.1.2 b) disciplină complementară (DC)). 
9 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9.  
10 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

Produse de bio/semisinteză, Medicamente, Tehnologii fermentative şi extractive  

4.2 de competenţe     

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 

  Participarea studenților la orele de curs şi la prelegeri se va efectua conform 
regulamentului din ANEXA LA H.S. NR. 233 din 15.09.2016, ANEXA nr. 4 la Carta 
UPT în vigoare. Cursul se desfăşoară în locaţia: Timişoara, Carol Telbisz 6, Sala 
302 / ACD. Studenţii vor asista activ la prelegeri fără a avea acces la  telefoane 
mobile, gadget-uri etc. Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs întrucât 
aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

  Participarea studenților la lucrările practice, precum și recuperările acestora, se va 
efectua conform regulamentului din ANEXA LA H.S. NR. 233 din 15.09.2016, 
ANEXA nr. 4 la Carta UPT în vigoare, cu (1) respectarea normelor şi instrucţiunilor 
de protecţie a muncii în laborator, (2) utilizarea echipamentului individual de 
protecţie, (3) elaborarea și susținerea unui proiect pe o temă acordată la prima 
ședință de laborator, (4) efectuarea lucrărilor practice de laborator de către studenți 
este condiționată de însușirea unor minime cunoștințe prezentate în referatul de 
laborator. În acest sens studenții vor susține teste de laborator înainte de fiecare 
lucrare practică iar nota minimă pentru efectuarea practică a lucrării trebuie să fie 
5,00. În caz contrar studentul la cunoștință ca nu poate participa la lucrarea 
practică, aceasta urmând să fie recuperată în sedințele separate conform 
regulamentului din ANEXA LA H.S. NR. 233 din 15.09.2016, ANEXA nr. 4 la Carta 
UPT în vigoare. Activităţile practice se desfăşoară în locaţia: Timişoara, Carol 
Telbisz 6, Laborator „Produşi bioactivi”. Termenul predării referatului aferent lucrării 
de laborator este stabilit de titular de comun acord cu studenţii. Nu se vor accepta 
cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate.  

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

  Competenţele specifice asigurate de programul de studii din care face parte disciplina sunt de cunoaştere, 
înţelegere a conceptelor, teoriilor şi metodelor din aria produşilor bioactivi, respectiv de utilizare în 
comunicarea profesională în ceea ce priveşte aspectele fundamentale şi cu caracter practic-aplicativ de 
chimia şi biochimia produşilor amintiţi, a modalităţilor de separare, purificare şi analiză a acestora în scop 
aplicativ şi de identificare a unor posibile modificări structurale prin semisinteză în scopul descoperirii de noi 
structuri cu activitate biologică. Absolventul va avea abilitatea de aplicare a principiilor şi metodelor de bază 
pentru rezolvarea problemelor/situaţiilor din domeniul produşilor bioactivi, de utilizare adecvată a criteriilor şi 
metodelor standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, 
proiecte, concepte, metode şi teorii, respectiv de elaborare de proiecte profesionale cu utilizarea unor 
principii şi metode consacrate în domeniu. Disciplina contribuie cu aproximativ o zecime  la cultivarea liniilor 
de competenţă ale domeniului.  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 Dobândirea de cunoștințe noi și avansate în domeniul specializării 

 Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză noilor cunoștințe, creșterea capacității de identificare a 
unor direcții noi de dezvoltare a domeniului și a posibilităților proprii de evoluție profesională 

 Însușirea și aplicarea creativă a principiilor și tehnicilor de cercetare și proiectare specifice   

 Dezvoltarea capacităților de lucru individuale și în echipă în domeniul cercetării și proiectării   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 Executarea sarcinilor profesionale complexe, cu respectarea normelor de etică profesională și de 
conduita morală, urmând un plan de lucru propriu, stabilit pe baza studiului individual. 

 Planificarea, monitorizarea și asumarea sarcinilor profesionale ale uni grup profesional subordonat. 

 Informarea și documentarea permanentă în domeniul său de activitate și domenii conexe, în corelație 
cu nevoile pieței muncii  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

  Obiectivul general al disciplinei este de a aduce contributii din domeniul produşilor 
bioactivi la cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza din 
ingineria chimica, cu precadere în ceea ce priveste produsele naturale cu activitate 
biologică, de sinteză enzimatică şi de semisinteza, si utilizarea lor adecvata în 
comunicarea profesionala, respectiv la utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea 
si interpretarea unor variate tipuri de concepte, situatii, procese, proiecte etc. asociate 



 

domeniului.  

7.2 Obiectivele specifice 

  Obiectivele specifice asigurate de programul de studii din care face parte disciplina sunt 
de cunoastere, întelegere a conceptelor, teoriilor si metodelor din domeniul produşilor 
bioactivi, respectiv de utilizare în comunicarea profesionala în ceea ce priveste aspectele 
fundamentale si cu caracter practic-aplicativ a modalitatilor de separare, purificare si 
analiza a produşilor bioactivi în scop aplicativ si de identificare a unor posibile modificari 
structurale prin bio şi semisinteza în scopul descoperirii de noi structuri cu activitate 
biologica. Absolventul va avea abilitatea de aplicare a principiilor si metodelor de baza 
pentru rezolvarea problemelor/situatiilor din domeniul produşilor bioactivi, de utilizare 
adecvata a criteriilor si metodelor standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, 
valoarea si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii, 
respectiv de elaborare de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii si metode 
consacrate în domeniu.  

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 1. Metode de screening biologic pentru descoperirea de 
compuşi biologic activi  

 2   Prelegere, inclusiv cu 
utilizarea metodelor 
moderne de prezentare 
(videoproiectie, resurse 
în format electronic 
etc.). Abordari 
interactive ale unor 
aspecte exemplificative   

 2. Relaţii structură chimică-activitate biologică (SAR/QSAR)   4  

 3. Metode moderne de analiză a produşilor biologic activi   2  

 4. Acţiunea biologică a compuşilor organici: tipuri, otrăvuri şi 

toxine, produse farmaceutice biogene, mod de acţiune  
 4  

 5. Izoprenoide (terpene, terpenoizi şi steroizi): Definiţie, structură, 

biosinteză, stare naturală; Terpene şi terpenoizi (mono-, sesqui-, 
di-, tri- şi politerpene); Steroizi (nomenclatură, stereochimie, 
steroli-hormoni, acizi biliari, cardenolizi şi bufadenolizi  

 6  

 6. Compuşi esenţiali cu activitate biologică (vitamine, hormoni, 

tetrapiroli): Definiţie, clasificare, prezentare generală a acţiunii 
biologice; Vitamine liposolubile (vitaminele A, D, E); Vitamine 
hidrosolubile (vitaminele B, C); Coloranţi naturali tetrapirolici 
(hemoglobine şi clorofila); Hormoni ai mamiferelor; Hormoni ai 
nevertebratelor; Feromoni; Fitohormoni şi regulatori de creştere 
ai plantelor  

 6  

 7. Compuşi cu structură aromatică cu activitate biologică: 

Definiţie, clasificare, prezentare generală, biosinteză; Derivaţi 
fenilpropanici (cumarine, lignani, lignine); Flavonoide şi 
antocianine (coloranţi naturali); Alţi compuşi naturali aromatici 
(derivaţi antracenici, alfatoxine, canabinoizi, melanine)  

 4  

      

      

      

      

      

      

      

Bibliografie11   

1. Hădărugă, D.I., Produşi bioactivi, Note de curs, Electronic Release, 2017. 

2. Hădărugă, D.I.; Hădărugă, N.G., Compuşi odoranţi şi aromatizanţi, Ed. Politehnica, Timişoara, 2003. 

3. Badea, V., Chimia compuşilor naturali: noţiuni teoretice şi aplicaţii experimentale, Ed. Politehnica, Timişoara, 2011. 

4. Dewick, P.M., Medicinal natural products, John Wiley&Sons, Ltd., Chichester, 2002. 

5. *** Natural Food Colorants, G.A.F. Hendry and J.D. Houghton (eds.), Blackie Academic & Professional, London, 1996. 

6. Kaufman, P.B.; Cseke, L.J.; Warber, S., Natural products from plants, CRC Press, Boca Raton, 1999. 

7. Bhat, S.V.; Nagasampagi, B.A.; Sivakumar, M.N., Chemistry of natural products, Narosa, New Delhi, 2005 

8. *** Bioactive molecules and medicinal plant, Kishan Gopal Ramawat, Kishan Gopal Ramawat 

Jean-Michel Mérillon (Eds.), Springer, Berlin, 2008. 

9. Hansch, C.; Leo, A., Exploring QSAR. Fundamentals and Applications in Chemistry and Biology, American Chemical Society, 
Washington DC, 1995. 

10. *** Bioactive Volatile Compounds from Plants, ed. R. Teranishi; R.G. Buttery; H. Sugisawa. Vol. 525, American Chemical 
Society, Washington DC, 1993.   

 

 

 

 

 

                                                           

11 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 



 

 

 

 

 

8.2 Activităţi aplicative12 Număr de ore Metode de predare 

 1. Screening virtual (VHTS) şi aplicaţii QSAR pentru descoperirea 
şî/sau evaluarea produşilor bioactivi  

 4   Prezentarea problemei 
aplicative, discuţii 
privind activitatea 
aplicativă (lucrare 
experimentală) şi NTS-
PSI. Efectuarea lucrării 
propriu-zise. Calcul, 
discuţii şi concluzii.  

 2. Antocianidine, flavonoide: separare, dozare, analiză fizico-chimică 
şi evaluare biologică  

 4  

 3. Terpenoide cu activitate biologică specifică: separare din surse 
vegetale, analiză, evaluare biologică  

 4  

 4. Vitamine hidrosolubile şi liposolubile: separare, dozare, evaluare 
biologică  

 9  

         

         

         

         

         

Bibliografie13    

1. Hădărugă, D.I.; Hădărugă, N.G., Compuşi odoranţi şi aromatizanţi, Ed. Politehnica, Timişoara, 2003. 

2. Hădărugă, D.I., Produşi bioactivi, Lucrări experimentale, Electronic Release, 2017. 

3. Dăescu, C., Compuşi bioactivi, Centrul de Multiplicare al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, 1997 

4. Badea, V., Chimia compuşilor naturali: noţiuni teoretice şi aplicaţii experimentale, Ed. Politehnica, Timişoara, 2011. 

5. Ikan, R., Natural products: a laboratory guide, Academic Press, San Diego, 1991.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinutul disciplinei este in concordanţă cu nivelul aşteptărilor şi cercetărilor actuale din domeniul produşilor bioactivi, atât 
a comunităţii ştiinţifice internaţionale (studii în domeniul produşilor bioactivi, în care sunt implicaţi studenţi, sunt prezentate la 
conferinţe sau sunt publicate în jurnale specifice, unele cu vizibilitate internaţională), cât şi a asociaţiilor profesionale şi a 
angajatorilor reprezentativi (s-au organizat întâlniri comune prin intermediul Comitetului Director al Universităţii Politehnica 
Timişoara, din care fac parte reprezentanţi importanţi ai mediului de afaceri din România şi Europa; colaboratorii şi 
angajatorii din domeniu au un interes deosebit pentru studenţii/absolvenţii care au competenţele date şi de această 
disciplină).  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare14 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

  Verificarea finală a 
cunoştinţelor se face prin 
evaluare distribuită (cel puţin 
trei teste a câte o oră, cu un 
număr de minimum cinci 
întrebări/subiecte pentru 
fiecare test, care să acopere 
părţile teoretice/aplicative în 
raport egal, prin care se 
verifică competenţele şi 
abilităţile dobândite), în urma 
căreia se obţine nota la 
evaluare distribuită, ca 
medie aritmetică a testelor. 
Nota maximă se obţine la 
rezolvarea tuturor 
întrebărilor.subiectelor, iar 
nota minimă de promovare,   

Promovarea evaluării distribuite la disciplină 
presupune rezolvarea a minimum jumătate 
din fiecare set de subiecte: teoretice şi 
aplicative. Conform regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a procesului de 
învăţământ de formare iniţială din 
Universitatea Politehnica Timişoara, nota 
finală se stabileşte cu formula: 

Nota finală = parte întreagă din (k1•e + k2•p + 
0.5) 

unde: e – nota la evaluarea distribuită; 

         p – nota pentru activitatea pe parcurs; 

k1, k2 – coeficienţi de ponderare cu 
proprietăţile: k1 + k2 = 1 si k2 >= (k1)/2. 

Pentru disciplina de Produşi bioactivi 
coeficienţii k1 şi k2 sunt: k1 = 0.66, k2 = 0.34 

 66%  

                                                           

12 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 6. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau „Practică:”. 
13 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
14 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 






