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Nr crt Lucrări practice Metode de predare Nr ore 

1 

Norme de protecție si tehnica securității muncii în laboratorul de 
Botanică farmaceutică.  
- Aparate optice utilizate în studiul morfologic și anatomic al plantelor 
medicinale. 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

2. 

Studiul celulei vegetale  
- celula vegetală din tunica bulbului de Allium cepa  
- studiul plastidomului celular: grăuncioarelor de clorofilă din 
Vallisneria spiralis.  
- cromoplaste din rădăcina de Daucus carota şi petalele de Calendula 
officinalis. 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

3. 

Incluziunile ergastice 
- Incluziunile ergastice solide: amidonul din: Solanum tuberosum, 
Triticum aestivum, Zea mays.  
 - Incluziunile ergastice solide, cristaline. Identificarea histochimică a 
oxalatului de calciu:  
- rafidele de oxalat de calciu din peţiolul frunzei de Begonia rex;  
- macle de oxalat de calciu din catafilele bulbului de Allium cepa;  
- sferocristale de inulină în rădăcina tuberizată de la Dahlia variabilis. 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

4. 

Tesuturile de apărare. Formatiuni epidermice:  
- perii tectori unicelulari de pe frunzele de: Althaea officinalis, Urtica 
dioica;  
- peri tectori pluricelulari ramificati de pe frunzele de Verbascum 
phlomoides , Elaeagnus angustifolia;  
- stomatele de tip dicotiledonat: Brassica oleracea;  
- stomatele de tip monocotiledonat: Tradescantia sp. 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

5. 

Țesuturi mecanice: colenchimul şi sclerenchimul  
- colenchimul angular din tulpina de Lamium album;  
- colenchimul tabular din ramura de Sambucus nigra;  
- sclerenchimul scleros: brahisclereidele din Pyrus communis, 
macrosclereidele şi osteosclereidele din Pisum sativum;  
- sclerenchimul fibros din tulpina de Asparagus officinalis 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

6. 

Țesuturi fundamentale:  
- țesutul acvifer din frunzele de Aloe sp.  
- Ţesutul aerifer din tulpina de Juncus effusus  
- Tesuturi conducătoare: tesutul conducător din tulpina de Cucurbita 
pepo (sectiune transversală şi longitudinală). 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

7. 

Țesuturi secretoare  
- papilele secretoare de pe petalele de Viola wittrockiana;  
- perii secretori de pe frunzele de Pelargonium zonale, Mentha x 
piperita, Humulus lupulus. 
 - buzunarele secretoare din pericarpul fructului de Citrus 
aurantiacum;  
- canalele secretoare din frunzele de Pinus sylvestris 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 
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8. 
Structura primară și secundară a rădăcinii  
- structura primară a rădăcinii de Ranunculus acris, Iris germanica. 
- structura secundară a rădăcinii de Saponaria officinalis. 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

9. 
Structura primară si secundară a tulpinii  
- structura primară a tulpinii de Ranunculus acris, Zea mays.  
- structura secundară a tulpinii de Pynus sylvestris 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

10. 

Morfologia frunzei: părtile componente ale unei frunze simple; 
formele limbului; baza limbului; vârful limbului; marginea limbului; 
frunze compuse; nervatiunea frunzei; părozitatea limbului; anexele 
foliare. 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

11. 

Structura anatomică a frunzei  
- structura ecvifacială, centric heterogenă a limbului frunzei de 
Dianthus carthusianorum; 
 - structura heterofaciala a limbului frunzei de Eryngium planum,  
- structura ecvifacială intermediară a limbului frunzei de Nerium 
oleander;  
- structura ecvifacială, centric omogenă la frunza de Convalaria 
majalis. 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

12. 

Morfologia si anatomia organelor de reproducere  
- morfologia florii la gimnosperme (Pinus sylvestris);  
- morfologia florii la angiosperme.  
Dispoziția florilor  
- inflorescențe racemoase  
- inflorescențe cimoase 
- inflorescențe compuse 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

13. 

Morfologia si anatomia fructului  
- clasificarea fructelor: fructe simple, cărnoase, indehiscente; fructe 
simple, cărnoase, dehiscente; fructe simple, uscate, indehiscente; 
fructe simple, uscate, dehiscente; fructe multiple; fructe false; fructe 
compuse. Morfologia si anatomia semintei 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

14. Examen practic 

Demonstraţii practice; utilizarea 
materialului didactic ilustrativ existent 
în laborator şi a preparatelor 
microscopice; utilizarea unor programe 
interactive 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Tanase C., Oroian S., Domokos E., 2017 - Botanică Farmaceutică – Îndrumător de lucrări practice, Vol.II, Ed. 
University Press, Tîrgu Mureş. 

 

Șef disciplină, 

Data, 01.10.2018                                                                                                                 Conf.dr. Corneliu Tanase 


