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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 
 Obiectivul general al disciplinei: Cunoașterea caracterelor morfo-fiziologice ale 

principalelor grupe de microorganisme cu implicații în prelucrarea şi conservarea produselor 

agro-alimentare şi a factorilor ce controlează creşterea microbiană, rolul culturilor starter în 

biotehnologiile agro-alimentare, microorganisme fitopatogene şi patogene pentru om şi animale, 

importanța controlului microbiologic. 

� Obiectivele specifice: Cunoașterea noțiunilor generale referitoare la taxonomia, 

morfologia şi fiziologia şi particularitățile de reproducere ale principalelor grupe de 

microorganisme cu implicații în știința alimentelor şi biotehnologie. Studiul factorilor extrinseci, 

intrinseci şi implicarea asupra dezvoltării şi activității fiziologice a microorganismelor. Nutriția 

microorganismelor şi analiza principalelor tipuri de procese metabolice cu implicații practice 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Microbiologia alimentatelor, tendințe actuale şi perspective. Considerații generale privind 
microbiota alimentelor. Grupe de microorganisme cu incidență în industria alimentară. 
Surse de contaminare cu microorganisme. 
Microbiota specifică a alimentelor. Microorganisme nonstarter. Culturi starter: proprietăți 
biotehnologice generale, principii generale de preparare, conservare şi controlul calităţii. 
Metaboliți sintetizați de microorganisme cu rol tehnologic şi conservant (enzime, 
bioconservanti). 
Microbiota nespecifică a alimentelor. Particularități ale microorganismelor contaminante, 
condiţii de acțiune, efecte. Microorganisme agenți de alterare. Implicațiile enzimelor în 
alterarea alimentelor. Microorganisme toxicogene (mucegaiuri şi bacterii). Microorganisme 
agenți ai toxiinfecțiilor alimentare. Microorganisme patogene (bacterii patogene, fungi 
fitopatogeni, virusuri). Alte microorganisme şi produse ale metabolismului microbian, care 
induc risc biologic (bacterii patogene oportuniste, protozoare, amine biogene, toxine produse 
de alge). 
Principii moderne aplicate în controlul microbiologic al alimentelor. Metode de evaluare a 
numărului de microorganisme (metode clasice şi metode rapide). Microorganisme indicatori ai 
calităţii microbiologice a alimentelor. Microorganisme indicatori ai siguranței alimentelor. 
Aspecte legislative privind calitatea microbiologică a alimentelor. Definirea şi aplicarea 
criteriilor microbiologice. Tipuri generale de risc microbiologic. Principii generale de evaluare 
şi monitorizare a riscurilor microbiologice. 

 
 
 



Lucrări practice 
Noţiuni privind dotarea laboratoarelor de microbiologie. 
Metode de sterilizare: Sterilizarea prin agenţi fizici. Sterilizarea prin căldură umedă/uscată. 
Sterilizarea prin raze ultraviolete. Sterilizarea prin agenţi chimici. Filtrarea. 
Recoltarea, transportul şi procesarea primară a probelor. 
Etapele examenului microbiologic al alimentelor. 
Etapele examenului bacteriologic. 
Determinarea numărului total de germeni (NTG). 
Determinarea numărului total de bacterii anaerobe. 
Bacteriile lactice. 
Tehnici de apreciere a calităţii igienice a produselor alimentare. 
Determinarea prezenței şi numărului de bacterii coliforme şi a speciei E.Coli. 
Determinarea prezenței bacteriilor din Genul Salmonella. 
Determinarea prezenței şi numărului de stafilococi coagulazo pozitivi. 
Determinarea prezenței şi numărului de bacterii din specia Bacillus. 
Drojdii utilizate în biotehnologii alimentare. 
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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, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 
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