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Conf. Dr. BOLCU CONSTANTIN
Pesticide 

organoclorurate

Aspecte toxicologice ale 

pesticidelor

Conf. dr. CHIRIAC VLAD  
Materiale anorganice 

utilizate in medicina

Lect. Dr. DASCALU DANIELA  

Aspecte privind poluarea 

apei si consecinţe

asupra sănătăţii 

populaţiei

Influenţa antropică 

asupra mediului în zona 

Moldova Nouă

Metode eficiente 

utilizate pentru 

depoluare

Conf. Dr. FILIMON MARIOARA NICOLETA

Variatii sezoniere ale 

contaminarii cu virusul 

SARSCOV2

Studiul microaeroflorei 

din spatii destinate 

producerii de substante 

utilizate in medicina

Analize fizico-chimice si 

microbiologice la probe 

de apa destinate 

consumului populatiei de 

pe teritoriul judetului 

Caras-Severin

Variatii ale parametrilor 

hemoleucogramei asociate 

diverselor patologii

Microroganisme din 

cavitatea bucala cu 

implicatii in diverse 

patologii

Analize microbiologice de 

impact in determinarea 

standardelor de calitate in 

laboratoarele din sitemul 

sanitar

Lect. Dr. HUTANU DELIA

Investigatii preliminare 

privind efectele 

obezitatii asupra 

valorilor spermogamei 

Efectul aglomerarii 

reticolului endoplasmatic 

neted la nivelul 

ovocitelor umane

Prof. Dr. habil. IANOVICI NICOLETA  

Monitorizarea calitatii 

habitatului urban prin 

metode invazive si 

noninvazive

Evaluarea calitatii 

habitatului urban prin 

determinarea 

concentratiilor de 

pigmenti clorofilieni si 

antociani

Spectrul alergenilor 

identificati intr-un 

laborator clinic

Prof. Dr. habil. ISVORAN ADRIANA  

Efectele xenobioticelor 

asupra mediului

Analiza si clasificarea 

proteinelor bazat pe B-

factor

Metode computationale 

de studiu a efectelor 

unor xenobiotice

Conf. Dr. PARVULESCU LUCIAN
Genetica populatiilor de 

raci din Romania

Studii de comportament 

la raci

Lect. dr. PETROVICI MILCA

Evoluția și tipurile de 

infecții dezvoltate la 

nivelul sistemului nervos 

și distribuția globală a 

acestora

Lect. Dr. PIRVU MALINA

Studii comparative ale 

niselor trofice la diverse 

grupe

Lect. Dr. PITULICE LAURA  

Determinarea 

formaldehidei din 

produsele cosmetice

Analiza reziduurilor 

armelor de foc si analiza 

prafului de pusca in 

identificarea tragatorului

Conf. Dr. PREDA GABRIELA  
Derivati de aminoacizi - 

aplicatii biomedicale

Spectroscopia IR si 

aplicatiile sale in chimia 

criminalistica

Metode spectroscopice 

de analiza a alcoolilor

Metode de valorificare ale 

deseurilor de biomasa

Prof. Dr. habil. PUTZ MIHAI  
Modelarea Toxicitatii cu 

Metode Post-QSAR

Lect. Dr. ROMAN DIANA 

Evaluarea 

computațională a 

interacțiunii unor 

fungicide triazolice cu 

enzime prezente în sol

Lect. Dr. SEIMAN CORINA

Conceperea si reactiile 

unui parfum: de la 

sinteza la 

bodisponibilitate asupra 

pielii

Nicotina si implocatii 

biochimice in patologia 

ORL

CADRU DIDACTIC
TEME PROPUSE



Lect. Dr. SIMULESCU VASILE

Sinteza prin metoda sol-

gel a unor hibrizi organici-

anorganici

Lect. Dr. SINITEAN ADRIAN

Comunități de diatomee 

bentonice din diverse 

râuri, în corelație cu 

factorii abiotici

Populații de ciuperci 

macromicete din diferite 

ecosisteme, în corelație 

cu factorii abiotici

Populații de licheni din 

diverse ecosisteme, în 

corelație cu factorii 

abiotici

Populații de ciuperci 

patogene din diferite 

ecosisteme, în corelație cu 

factorii abiotici

Lect. dr. TOROK-OANCE RODICA  
Studiul cresterii si 

dezvoltarii la copii si 

adolescenti

Conf. Dr. VLASCICI DANA
Senzori pentru detectia 

unor medicamente

Senzori pentru detectia 

metalelor

Senzori pentru detectia 

unor aditivi alimentari

Senzori pentru detectia 

anionilor

Prof. Dr. habil. VLASE GABRIELA

Metale in alimente de 

origine vegetala

Determinarea Fe din 

diferite tipuri de probe

Noi formulari 

farmaceutice in 

tratamentul unor boli 

cronice la varsnici

Determinarea unor metale 

din produse alimentare

Obtinerea si 

caracterizarea unor 

plasturi cu scop 

antiinflamator pe baza de 

biopolimeri

Obtinerea unor noi produse 

farmaceutice

Obtinerea unor 

materiale absorbante 

pentru retinerea 

nitritilor.nitratilor din 

ape uzate

Prof. dr. habil. VLASE TITUS 

Sisteme de eliberare 

controlata a principiilor 

active de tip anestezic

Substante periculoase in 

sucuri si bauturi gazoase

Investigarea materialelor 

supuse la conditii 

extreme(explozii, 

incendii)

Studiul interactiunilor 

induse termic in noi 

formulari farmaceutice

Analiza materialelor din 

cadrul accidentelor 

rutiere

Studiul fiz-ch al unor 

formulari farmaceutice

Studiul fizico-chimic al 

unor obiecte de 

patrimoniu

Analiza termica si 

spectrala a unor 

compusi polimerici

Studiul fico-chimic al 

unor probe materiale  

in criminalistica

Utilizarea tehnicilor 

hifenate in 

criminalistica

Prof. Dr. Medeanu Tiberiu

Profilul criminalului in 

serie, investigarea 

acestor fapte

Lect. Dr. Neghina Cristian

Expertiza criminalistica a 

documentelor

Cercetarea criminalistica 

a documentelor care 

atesta identitatea 

persoanelor


