
Microbiologie generală (Anul II, Semestrul III) 
 
Nr. credite transferabile: 5 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Conf. univ. dr. LAZĂR Roxana 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul cursului se urmărește însușirea de către studenți a cunoştiinţelor privind descrierea 
caracterelor morfo-fiziologice ale principalelor grupe de microorganisme cu implicații în 
prelucrarea şi conservarea produselor agro-alimentare şi a factorilor ce controlează creşterea 
microbiană. De asemenea, vor studia rolul culturilor starter în biotehnologiile agro-alimentare; 
microorganisme fitopatogene şi patogene pentru om şi animale, importanța controlului 
microbiologic.  

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în 
laboratoarele de microbiologie şi cunoaşterea noţiunilor generale referitoare la taxonomia, 
morfologia, fiziologia şi particularităţile de reproducere ale principalelor grupe de 
microorganisme cu implicații în ştiinţa alimentelor şi biotehnologie. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere: Obiectul de studiu şi importanţa microbiologiei. Relaţia microbiologiei cu alte 
ştiinţe. Caracterizarea principalelor grupe de microorganisme importante pentru microbiologia 
alimentelor. 
Bacterii: Morfologia bacteriilor. Structura celulei bacteriene. Creșterea și multiplicarea 
bacteriilor. Nutriția bacteriilor. Taxonomia bacteriilor. Ecologia bacteriilor. Factori care 
influențează răspândirea şi numărul bacteriilor. Clasificare şi descriere. 
Micologie: Aspecte generale. Morfologie. Nutriția ciupercilor. Înmulțirea ciupercilor. 
Taxonomia. Clasificare şi descriere 
Virusuri: Caracteristici generale ale virusurilor. Taxonomia. Compoziția chimică a virusurilor. 
Relaţia virus-gazdă. Bacteriofagi. Cianofagi.  Microvirusuri. 
Factori care influențează microorganismele din alimente: Factori de mediu. Factori intrinseci. 
Compoziția chimică şi structurală a alimentului. Constituenți antimicrobieni naturali. Valoarea 
aw. Aciditate şi pH. Factori de prelucrare. Factori extrinseci. Microclimatul din spațiile de 
depozitare. Efectele acțiunii combinate a factorilor de mediu. 

Lucrări practice 
Norme de protecția muncii în laboratoarele de microbiologie. 
Dotarea laboratorului de microbiologie (microscop, ultramicroscop, lupă, sticlărie de laborator 
etc.). 
Metode de sterilizare: Sterilizarea prin agenţi fizici. Sterilizarea prin căldură umedă/uscată. 
Sterilizarea prin raze ultraviolete. Sterilizarea prin agenţi chimici. Filtrarea. 
Tehnici de cultivare a microorganismelor. Clasificarea mediilor de cultură. Mediile de cultură. 
Ajustarea pH-ului. Tehnica preparării mediilor. 
Tehnica examinării caracterelor culturale ale microorganismelor dezvoltate pe medii de 
cultură. Caracterele microorganismelor în medii dense. Caracterele microorganismelor în 
medii lichide. 
Tehnica dimensionării şi numărării microorganismelor. Dimensionarea în plan orizontal al 
celulelor. Tehnica diluțiilor decimale. Metode directe de numărare cu ajutorul camerelor de 
numărat. Metode indirecte (metoda Koch). Metoda titrului. 



Tehnici de izolare, cultivare şi conservare a culturilor pure de microorganisme. Izolare în 
culturi pure. Metode mecanice. Metode fizice. Metode chimie. Cultivarea. Metode statice. 
Metode prin agitare. Metode submerse. Conservarea. 
Studiul activității metabolice a microorganismelor şi determinarea produselor rezultate: 
Fermentația alcoolică. Fermentația lactică. Fermentaţia butirică. Fermentaţia acetică. 
Tehnica examinării caracterelor metabolice şi biochimice, evidențierea proprietăților. 
Zaharolitice. Proteolitice. Reducătoare. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă și orală 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
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