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Statutul disciplinei
Disciplină  fundamentală(obligatorie)
Titular disciplină
Conf. dr. Eleonora Guguianu
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Însuşirea  cunoştinţelor  privind:
poziţia  microorganismelor  în  sistematica  lumii  vii;;
caracterele
distinctive
ale
principalelor
grupe
de
microorganisme;
morfologia  şi  fiziologia bacteriilor;
ereditatea  şi  variabilitatea  la  bacterii;;
influenţa   factorilor   de   mediu   fizici   şi   chimici   asupra  
microorganismelor;
relaţiile  ecologice  ale  microorganismelor  
mecanismele  patogenităţii  bacteriilor
conduita diagnosticului bacteriologic.
Conținutul  disciplinei  (programa  analitică)  
Curs (capitole/subcapitole)

Nr.
ore

1. Noţiuni  introductive
1.1  Definiţia  şi  obiectul    de  studiu  al  microbiologiei.
1.2 Istoricul microbiologiei..

2

2. Bacteriologie    generală
2.1 Conceptul de bacterie
2.2 Noţiuni  de  taxonomie  şi  nomenclatură  microbiană

2

2.3  .Morfologia  şi  biologia  bacteriilor.
2.3.1. Morfologia celulei vegetative

2

2.3.2. Fiziologia bacteriilor :  nutriţia,  metabolismul,  creşterea  şi  multiplicarea  
bacteriilor.

4

2.3.3.  Morfologia  şi  biologia  sporului  bacterian  

2

2.3.4.  Grupe  de  bacterii  cu  particularităţi  morfofiziologice: rickettsiile,

2

chlamidiile, micoplasmele, formele L, spirochetele, actinomicetele.
2  3.5  Noţiuni  de  genetică  microbiană
2.3.5.1 Ereditatea la  microorganisme  şi  mecanismele  ei
2.3.5.2  Variabilitatea  la  microorganisme  şi  mecanismele  ei

6

2.3.6  Influenţa  factorilor  de  mediu  asupra  bacteriilor
2.3.6.1    Acţiunea  factorilor  fizici  (temperatura,  gradul  de  ionizare,  presiunea  
osmotică  şi  hidrostatică,  radiaţiile,  factorii  mecanici,  ultrasunetele)
2.3.6.2  Acţiunea  factorilor  chimici

2

2.3.7  Noţiuni  de  ecologia  microbiană
2.3.7.1  Răspândirea  microorganismelor  în  natură  (microbiota    solului,  apei,  
aerului,  organismului  animal  şi  a  unor  alimente  de  origine  animală  ).
2.3.7.2  Relaţiile  ecologice  ale    bacteriilor.
2.3.7.2.1  Relaţii  ecologice  interbacteriene  şi  ale  bacteriilor  cu  alte  microorganisme
2.3.7.2.2  Relaţii  ecologice  între  microorganisme  şi  macroorganisme.

6

Lucrări  practice

Nr.
ore

Noţiuni privind  instalarea  şi  dotarea  laboratoarelor  de  microbiologie.
Norme  de  protecţie  a  muncii  în  laboratorul  de  microbiologie..

2

Metode de sterilizare.

2

Norme   privind   recoltarea,   păstrarea   şi   transportul   materialelor   patologice.  
Examenul bacterioscopic direct:   metode   simple   şi   complexe   de   colorare   a  
bacteriilor   (coloraţia   cu   albastru   de   metilen,   coloraţia   Gram,   Coloraţia   Giemsa,  
coloraţia  Ziehl-Neelsen).

6

Mediile  de  cultură  pentru  bacterii  şi  tehnicile  de  însămânţare.  Tehnici  de  izolare  a  
bacteriilor  în  cultură  pură.  

2

Identificarea   culturilor   bacteriene   pe   baza      caracterelor   culturale,   morfologice   şi  
biochimice..

6

Examenul   patogenităţii   bacteriilor:   testul   hemolizei,   testul   coagulării   plasmei  
citratate,  infecţia  experimentală,    DLM  şi  DL50.

2

Determinarea  numărului  total  de  germeni  dintr-un produs (N:T:G:).

2

Tehnici  de  testare  a  sensibilităţii  bacteriilor  faţă  de  antibiotic  (antibiograma).  

2

Diagnostic bacteriologic.

4
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