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Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof.univ.dr. Mihai CARP CĂRARE 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: Transmiterea cunoştinţelor de microbiologie, indispensabile pentru înţelegerea 
rolului microorganismelor în natură,  biotehnologiilor, etiologiei bolilor infecţioase şi a mijloacelor de 
prevenire şi combatere a acestora. 
Obiective specifice: Iniţierea în activităţile specifice unui laborator de microbiologie: sterilizarea, 
cultivarea microorganismelor ,,in vitro,, determinarea sensibilităţii acestora faţă de antibiotice 
(antibiograma), determinarea numărului total de germeni dintr-un produs (furaje, apă, alimente) etc. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Noțiuni introductive.  Definiţia şi obiectul de studiu al microbiologiei. Caracterizarea 
generală a principalelor grupe de microorganisme. Taxonomie. 
Virusologie generală.  
Bacteriologie generală.  
Micologie generală 
Genetică microbiană  
Noţiuni de ecologie microbiană.  
Biotehnologii microbiene cu implicaţii în zootehnie. Aspecte ale folosirii probioticelor şi 
prebioticelor în hrana animalelor 
 

Lucrări practice 

1 Norme de protecţie a muncii  în laboratorul de microbiologie Metodele de sterilizare prin agenţi 
fizici şi chimici. 
2. Conduita diagnosticului bacteriologic.  
Norme privind recoltarea, păstrarea şi transportul materialelor patologice Examenul bacterioscopic 
direct: tehnica efectuării frotiului ,  coloraţia Gram. 
3. Alte metode de colorare a frotiurilor: colorarea cu albastru de metilen, coloraţia Ziehl – Neelsen, 
coloraţia Giemsa. 
4. Examenul bacteriologic propriu-zis: tehnici de însămânţare.  
Mediile de cultură pentru bacterii.  
5. Identificarea culturilor bacteriene.  

1.Examenul caracterelor culturale. 
2. Examenul caracterelor morfologice în frotiuri din culturi. 

6. Metode de separare în culturi pure a bacteriilor din amestecuri.. 
7. Examinarea caracterelor metabolice sau biochimice. 
8.Examinarea caracterelor metabolice sau biochimice: utilizarea mediilor politrope şi a sistemelor 
multitest API.  



9.Determinarea numărului total de germeni dintr-un produs (N:T:G:). 
10. Determinarea sensibilității bacteriilor față  de  substanțe antimicrobiene. 
11. Elemente generale privind identificarea micetilor  
Medii de cultura pentru miceti ( fungi si levuri). 
Cultivarea micetilor. 
12. Examinarea macroscopică și microscopică a miceților. 
13. Elemente generale privind identificarea virusurilor: recoltare, transport si prelucrarea probelor. 
14. Metode clasice si de ultimă generație utilizate pentru identificarea virusurilor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scris  80% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Teste de verificare 20% 
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