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Nr. credite transferabile 2
Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Conf. dr. Florin Daniel LIPŞA
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind
caracterele generale ale microorganismelor (virusuri, bacterii, diatomee, protozoare, ciuperci),
rolul acestora în circuitul materiei în natură, în fertilitatea solului şi producţia vegetală.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în
laboratoarele de microbiologie privind: aparatura de laborator, metodele de sterilizare, medii de
cultură, metode de însămânţare, tehnici de colorare, studii microscopice, metode de lucru pentru
evidenţierea şi identificarea microflorei solului, din aer, apă.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa microbiologiei. Caracteristicile celor 5 regnuri Structuri celulare.
Taxonomia, morfologia, fiziologia, ecologia şi rolul microbiotei solului (Virusuri, Bacterii,
Diatomee, Protozoare, Ciuperci).
Interrelaţiile ecologice între organisme: Interrelaţiile dintre populaţiile de microorganisme din
sol: metabioza, antagonismul, simbioza; Interrelaţiile dintre plantele superioare şi
microorganismele din sol: spermatosfera, rizosfera; Micorizele; Interrelaţiile între ciuperci şi
plante în cazul micorizelor.
Rolul microorganismelor în realizarea circuitelor biologice în natură (circuitul azotului,
circuitul carbonului).
Rolul microorganismelor în depoluare şi protecţia mediului. Biodegradarea si
biodeteriorarea microbiană. Influenţa substanţelor xenobiotice asupra microorganismelor.
Lucrări practice
Prezentarea laboratorului de Microbiologie generală; reguli de protecţia muncii; aparate şi
ustensile de laborator; practici corecte de lucru în laboratorul de microbiologie.
Microscopul optic Leica DM500.
Microscopul: Măsurători microscopice.
Sterilizarea: Metode de sterilizare în microbiologie;Sterilizarea prin agenţi fizici şi chimici.
Tehnica cultivării microorganismelor: însămânţarea cu pipeta Pasteur, cu ansa, prin înţepare,
însămânţarea în cutii Petri.
Conduita examenului microscopic: examinarea în preparate lamă-lamelă, în picătură
suspendată; Tehnica executării unui frotiu.

Morfologia bacteriilor: examinarea în preparate colorate după tehnica coloraţiei simplă;
Coloraţia Gram.
Morfologia ciupercilor: Examinarea în preparate lamă-lamelă sau în picătură suspendată.
Examinarea bacteriilor libere fixatoare de azot, aerobe şi anaerobe
Examenul bacteriilor simbiotice fixatoare de azot molecular
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor
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Evaluare finală
Forme de evaluare
Examen

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală

60%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
teste de verificare, colocviu de laborator.
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40%

