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Planul calendaristic 

al cursurilor la «Chimie farmaceutică–II», semestrul VI, 

anul universitar 2020-2021 
 

 

Nr. d/r Data 
Nr. 

de ore 
Tema 

1. 01-05.02.21 2 
Medicamente  antibacteriene. Caracteristica, clasificarea. 

Corelarea dintre structura chimica şi acţiunea biologica. 

2. 08-12.02.21 2 Benzensulfanilamidele antibacteriene şi derivaţii lor. 

3. 15-19.02.21 2 
Medicamente antibacteriene din grupul derivaţilor furanului şi 

8-hidroxichinolinei. 

4-6. 22.02-12.03.21 6 

Caracteristica generală a antibioticelor. Antibiotice din grupul 

nitrofenilalchilaminei şi a tetraciclinelor. Betalactamide 

(peniciline şi cefalosporine  naturale şi de   semisinteză). 

7. 15-19.03.21 2 
Monobactame, carbapeneme. Antibiotice aminoglicozide, 

polipeptide, lincozamine. Caracteristica generală şi metode de 

analiză. 

8-9. 22.03-02.04.21 4 
Antibiotice macrolide. Antibiotice cumarinice. Caracteristica 

generală şi metode de analiză. 

10-13. 05-30.04.21 8 

Antimicotice din grupul grisanilor, macrolide polienice, 

antimicotice de sinteză (derivaţi de imidazol şi 1,2,4-triazol). 

Medicamente antivirale. 

14-15. 11-21.05.21 4 
Medicamente antimicobacteriene şi antimalarice. 

Caracteristica generală şi metode de analiză. 

16. 24 -28.05.21 2 
Medicamente antineoplazice. Caracteristica generală şi metode 

de analiză. 

17. 31.05-04.06.21 2 Medicamente radiofarmaceutice. 
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Planul calendaristic 

al lucrărilor de laborator la «Chimie farmaceutică–II», semestrul VI, 

anul universitar 2020-2021 

 
 

Conferențiar   universitar                                             Livia Uncu 

 

Nr. d/r Data 
Nr. 

de ore 
Tema 

1-2. 01-12.02.21 8 
Substanţe medicamentoase din grupul antiinflamatoarelor 

nesteroidiene. 

3. 15-19.02.21 4 
Substanţe medicamentoase din grupul  antiinflamatoare 

steroidiene: hormoni corticosteroizi. 

4. 22-26.02.21 4 
Substanţe medicamentoase  antibacteriene. 

Benzensulfanilamidele antibacteriene şi derivaţii lor. 

5. 01-05.03.21 4 
Substanţe medicamentoase antibacteriene din grupul derivaţilor 

furanului şi 8-hidroxichinolinei. 

6. 09-12.03.21 4 Lucrare practică de totalizare. 

7. 15-19.03.21 4 Antibiotice din grupul nitrofenilalchilaminei şi a tetraciclinelor.  

8. 22-26.03.21 4 
Antibioticebetalactamice: peniciline, cefalosporine 

monobactame, carbapeneme și inhibitorii β-lactamazei 

9. 29.03-02.04.21 4 
Antibiotice aminoglicozidice, macrolide, polipiptide, 

lincosamide, cumarinice. 

10. 05-09.04.21 4 Lucrare practică de totalizare. 

11. 12-16.04.21 4 
Antimicotice din grupul grisanilor, macrolide polienice, 

antimicotice de sinteză (derivaţi de imidazol şi 1,2,4-triazol).  

12. 19-23.04.21 4 Medicamente antivirale. 

13. 26-30.04.21 4 
Substanţe medicamentoase antimicobacteriene, antimalarice și 

antihelmintice. 

14. 11-14.05.21 4 Medicamente antineoplazice. 

15. 17-21.05.21 4 Lucrare practică de totalizare. 

16-17. 24.05-04.06.21 8 Atestarea deprinderilor practice 


