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I. Preliminarii 

Curriculumul unităţii de curs  „Microbiologia mediului” reprezintă un act normativ axat pe formarea 

şi dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul specialităţii 52 110 Ecologia şi protecţia 

mediului, având calificarea tehnician protecţia mediului. El are ca scop orientarea şi  monitorizarea 

procesului de proiectare, organizare şi desfăşurare eficientă a demersului didactic la cursul  

„Microbiologia mediului”. 

Unitatea de curs  „Microbiologia mediului” este o componentă fundamentală din planul de studii şi 

se bazează pe construirea unor concepţii  despre viaţa microorganismelor şi utilitatea acestora 

pentru mediul ambiant şi pentru activităţile umane. 

Obiectivul general al cursului „Microbiologia mediului” este cunoaşterea clasificării 

microorganismelor, a funcţiilor şi a importanţei lor în ecosistemele naturale şi antropizate, în scopul 

familiarizării elevilor cu aspectele practice ale identificării, evaluării şi limitării situaţiilor de risc 

cauzate de microorganisme, precum şi pentru conservarea şi utilizarea durabilă a microorganismelor 

folositoare, pentru susţinerea procesului de dezvoltare durabilă a mediului şi societăţii 

contemporane.  

„Microbiologia mediului” oferă cunoştinţe pentru: 

 însuşirea unor noţiuni generale legate de microorganismele din sol şi alte medii de viaţă; 

delimitarea principalelor grupe de microorganisme;  

 cunoaşterea morfologiei şi structurii celulare a microorganismelor;  

 cunoaşterea nutriţiei, respiraţiei şi multiplicării microorganismelor, cunoaşterea 

microorganismelor implicate în ciclurile biogeochimice ale elementelor (C, N, P, S, Fe); 

 identificarea relaţiilor ecologice între microorganisme şi macroorganisme la nivelul 

microbiotei solului, apei, aerului.  

Prezentarea aspectelor practice are ca scop însuşirea unor metode generale de studiere a 

microorganismelor şi a unor tehnici de lucru specifice laboratorului de microbiologie (sterilizarea 

materialelor, inocularea microorganismelor, prepararea mediilor nutritive de cultură folosite pentru 

izolarea şi cultivarea microorganismelor, efectuarea preparatelor microscopice, colorarea frotiurilor, 

examinarea microscopică),  studierea microflorei solului, apei, aerului etc. 

Importanţa cunoaşterii legităţilor vieţii şi dezvoltării microorganismelor  este determinantă atât 

pentru asigurarea calităţii vieţii umane  cât şi pentru siguranţa mediului.  

Pentru realizarea obiectivelor trasate în cadrul unităţii de curs „Microbiologia mediului” elevul 

trebuie să posede cunoştinţe din cadrul cursurilor studiate anterior de teorie la biologie, chimie, 

fizică, ecologie generală, ecologie umană etc. 

Disciplina se studiază în anul III, sem. I şi cuprinde   60 de ore, dintre care 20 de ore teoretice; 10 ore  

practice şi 30 de ore studiu individual ghidat.  

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Microorganismele sunt vieţuitoare care nu se pot vedea cu ochiul liber, dar sunt parte din viaţa 

noastră. Ele reprezintă o componenta biocenotică fundamentala a ecosistemelor, se întâlnesc 

pretutindeni în toate componentele mediului  apă, aer, sol  dar şi în organismele vii.                                                                                                                                              
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Cunoaşterea răspândirii şi importanţei microorganismelor în ecosisteme, a impactului lor asupra 

sănătăţii populaţiei; cunoaşterea celor mai importanţi agenţi bacterieni care provoacă boli cu mare 

impact la scară mondială va determina formarea  unui comportament şi atitudine adecvata orientata 

atât spre protecţia mediului ambiant cât şi utilizarea proprietăţilor microorganismelor în activitatea 

practică. De asemenea, studierea cursului „Microbiologia mediului” va contribui la formarea 

competenţelor viitorilor  specialişti tehnicieni ecologi prin înţelegerea  conceptelor şi  legităţilor de 

bază ale vieţii microorganismelor în raport cu mediul ambiant, aprecierea importanţei  

microorganismelor în structura şi funcţionarea  componentelor mediului, identificarea riscurilor de 

mediu ca rezultat al activităţilor microorganismelor dar şi rolul lor în dezvoltarea agriculturii 

durabile,  aprecierea adecvată a condiţiilor de activitate, riscurilor pentru sănătatea şi securitatea 

personală şi/sau comunitară. 

Acest curs va motiva elevul prin responsabilizarea întru luarea de decizii; dezvoltarea competenţelor 

de învăţare; dezvoltarea gândirii critice; crearea condiţiilor pentru aplicarea cunoştinţelor în practică; 

contribuind şi la dezvoltarea intelectuală, emoţională şi socioculturală a elevului. 

Curriculumul „Microbiologia mediului” serveşte ca bază teoretică pentru studierea unităţilor de curs 

„Analiza microbiologică a mediului”, „Igiena mediului”,  „Managemenul ecologic” şi „Dezvoltarea 

durabilă a mediului”, „Protecţia mediului şi resurselor naturale”. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 Cunoaşterea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor, conceptelor şi legităţilor specifice 

microbiologiei. 

 Stabilirea caracterelor morfobiologice ale microorganismelor. 

 Identificarea, înţelegerea  şi interpretarea relaţiilor dintre factorii de mediu și activitatea 

microorganismelor. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază ale unităţii de curs „Microbiologia mediului” pentru 

explicarea unor procese şi fenomene de mediu. 

 Utilizarea adecvată a unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare 

specifice microbiologiei şi asigurarea sănătății și securităţii muncii. 

 Aprecierea rolului microorganismelor în ecosferă şi utilizarea, aplicarea proprietăţilor lor în 

sistemele de diminuare a impactului de mediu. 

IV. Administrarea disciplinei 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Unitatea de învăţare 1 

Noţiuni generale de microbiologie. Bazele clasificării microorganismelor. 

UC 1 . Descrierea şi utilizarea  conceptelor şi 

legităţilor specifice microbiologiei. 

 Identificarea poziţiei  microorganismelor în 

lumea vie. 

 Stabilirea relaţiilor dintre  diverse ramuri 

ale microbiologiei. 

 Descrierea particularităţilor de structură a 

unor grupe de microorganisme. 

1.1 Microbiologia ca ştiinţă. Noţiuni generale de 

microbiologie. Principalele ramuri subordonate  

microbiologiei. 

 

1.2  Poziţia microorganismelor în lumea vie. 

Bacteriile. Morfologia bacteriilor. Structura 

celulei bacteriene. 

 

1.3 Virusurile. Morfologia virusurilor. Modelul 

general de structura virala. 

 

 

Unitatea de învăţare 2 

Fiziologia microorganismelor 

UC 2. Stabilirea  caracterelor biologice ale 

microorganismelor. 

 Descrierea proceselor fiziologice ale 

microorganismelor. 

 Identificarea factorilor ce influenţează 

procesele fiziologice ale  

microorganismelor. 

 

 

2.1. Compoziţia chimica a bacteriilor. 

Nutriţia bacteriana. Necesităţi nutritive de baza.  

Mediile de cultura. Cerinţele faţă de mediile de 

cultură. 

 

2.2 Respiraţia microorganismelor. Tipuri de 

respiraţie. 

 

2.3 Creşterea şi înmulţirea bacteriilor. Dinamica 

multiplicării bacteriilor. 

 

Unitatea de învăţare 3 

Ecologia microorganismelor 

UC 3. Aprecierea rolului microorganismelor în 

ecosferă şi utilizarea, aplicarea proprietăţilor lor în 

sistemele de diminuare a impactului de mediu. 

 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru 

explicarea unor procese şi fenomene de 

mediu. 

 Utilizarea  unor metode, tehnici şi 

instrumente de investigare şi de aplicare a 

acţiunii factorilor fizici asupra 

microorganismelor. 

4.1. Acţiunea factorilor de mediu asupra 

microorganismelor. Influenţa factorilor fizici şi 

chimici. 

 

4.2 Ecologia microorganismelor. 

Structura şi dinamica populaţiilor de 

microorganisme în mediu ambiant. 

 

4.3 Relaţiile ecologice ale bacteriilor.  

Relaţii ecologice interbacteriene şi ale 

bacteriilor cu alte organisme. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

 Identificarea şi  înţelegerea  relaţiilor dintre 

acţiunea factorilor de mediu și activitatea 

microorganismelor. 

  Identificarea diversităţii comunităţilor de 

microorganisme şi intracţiunea dintre 

populaţiile bacteriene. 

 Aprecierea rolului microorganismelor  în 

natură şi în procesele de diminuare a 

impactului de mediu. 

 

 

4.4 Rolul microorganismelor în procesele de 

biodegradare. 

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Noţiuni generale de microbiologie. 
Bazele clasificării microorganismelor 
  

 
20 

 
6 

 
6 

 
8 

2. Fiziologia microorganismelor  
14 

 
6 

 
2 
 

 
6 

3. Ecologia microorganismelor  
26 

 

 
8 

 
2 

 
16 

 Total 60 20 10 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Unitatea de învăţare 1 
Noţiuni generale de microbiologie. Bazele clasificării microorganismelor. 

 

1.1 Istoricul dezvoltării microbiologiei. 

Etapele istorice  de dezvoltare. 

 

Grafic cronologic 
Tabel cronologic 
 
 

Prezentarea 
graficului 
cronologic şi 
comunicarea 

 
Săptămâna 1 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

 
1.2 Poziţia microorganismelor în lumea vie.                           
Principalele grupe de microorganisme. 
Particularităţile distinctive.  
 
 
1.3 Structuri facultative ale bacteriilor. 

Semnificaţia biologică. 

 

 

1.4  Echipamente din dotarea laboratorului 

microbiologic. Principiile de lucru. 

                                      

 

 
Harta conceptuală 
Poster 
 
 
 
Prezentare Power Point 
 
 
 
 
Imagini cu aparate din 
laborator. Explicaţii ale 
principiilor de lucru. 
 

informaţiei 
Prezentarea şi  
comunicarea 
informaţiei 
 
 
Prezentare 
Power Point 
şi comunicarea 
informaţiei 
 
Prezentarea şi 
comunicarea 
informaţiei 

 
Săptămâna 2 
 
 
 
 
Săptămâna 3 
 
 
 
 
Săptămâna 4 
 

Unitatea de învăţare 2 
Fiziologia microorganismelor 

2.1 Compoziţia chimică a celulei 
bacteriene. Rolul compuşilor chimici în 
celulă. 
 
2.2 Medii de cultura. Criterii de clasificare. 

 

2.3 Rolul microorganismelor în procesele 

fermentative și în biotehnologie.  

Tabel  
 
 
 
Harta conceptuală 
 
 
Referat, Prezentare 
Power Point 
 

Prezentarea şi 
comunicarea 
informaţiei din 
tabel 
 
Prezentare 
 
 
Prezentarea şi 
comunicarea 
informaţiei 
 

Săptămâna 7 
 
 
 
Săptămâna 8 
 
 
Săptămâna 9 
 
 

Unitatea de învăţare 3 
Ecologia microorganismelor  

3.1 Importanţa practică a acţiunii factorilor 

fizici ţi chimici asupra microorganismelor. 

 
3.2 Microbiologia apelor. Structura şi 
dinamica populaţiilor de microorganisme 
din ape. 
 
3.3 Rolul microorganismelor în procesele 
de epurare a apelor. Microorganismele 
nămolului activ. 
 
3.4 Solul ca mediu natural pentru 
microorganisme. Microbiota  solului. 
Relaţii microbiene în sol. 
 
3.5 Rolul microorganismelor în circuitul 
global al materiei în natură. 
 
 

Studiu de caz 
 
 
 
Referat, prezentare PPT 
 
 
 
Studiu de caz 
Prezentare PPT 
 
Desen, imagini cu 
explicaţii  
 
 
Schema circuitului unor 
substanţe în natură; 
Referat 
 

Prezentarea 
studiului de caz 
 
Prezenarea şi 
comunicarea 
informaţei 
 
Prezentarea şi 
comunicarea 
informaţiei 
Prezentarea 
imaginilor şi 
informaţiilor 
 
Prezentarea 
schemei şi 
explicarea ei 
Prezentarea şi 
comunicarea 

Săptămâna 11 
 
 
 
Săptămâna 12 
 
 
Săptămâna 12 
 
 
 
Săptămâna 13 
 
 
 
Săptămâna 13 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

 
 
3.6 Atmo-ecosfera ca habitat şi mediu 
major pentru răspândirea 
microorganismelor în natură. Microflora 
aerului. Rolul aerului în transmiterea 
bolilor infecţioase. 
 
3.7 Microbiota normala si patogena a 
organismului uman. Rolul ei. 
 

 
 
 
 Prezentare electronică 
Studiu de caz 
 
 
 
Prezentare electronică 
Studiu de caz 

referatului 
 
Prezentarea şi 
comunicarea 
informaţiei 
 
 
 
Prezentarea şi 
comunicarea 
informaţiei 
 

 
 
Săptămâna 14 
Săptămâna 14 
 
 
 
 
 
Săptămâna 15 
 
 
 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr. Conţinutul tematic Nr. ore 

1 

 

Laboratorul de microbiologie. Organizarea şi funcţionarea lui. Norme de 
protecţie a muncii.  

2 

2 Metode  şi tehnici de cercetare a microorganismelor. Metode microscopice de 
cercetare.  

2 

3 Pregătirea materialelor necesare  pentru cercetările microbiologice. Aplicarea 
etapelor de lucru în pregătirea, dezinfectarea şi sterilizarea materialelor, 
ustensilelor în laborator.              

2 

4 Pregătirea mediilor de cultura microbiana. Etapele de pregatire a gelozei pe 
medii înclinate  şi în cutiile Petri. Însămânţarea culturii microbiene. 

2 

 

5 

Biodegradarea microbiană. Factorii ce favorizează procesele de biodegradare. 

Studiu de caz. 

2 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

În învăţământul  profesional tehnic postsecundar finalităţile procesului de instruire sunt realizate 

prin competenţele formate prin cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Strategiile, metodele şi tehnicile 

utilizate în formarea acestor competenţe  pot fi valorificate în cele mai variate moduri  de către 

profesor pentru a asigura un  proces  didactic eficient.  Ele vor orienta elevii spre activităţi de 

investigare a fenomenelor şi proceselor desfăşurate în mediul ambiant, spre cunoaşterea impactului 

asupra  omului şi a mediului.  

Se recomandă adaptarea procesului instructiv-educativ la potenţialităţile individuale, la ritmul şi 

stilul de învăţare al elevului, la interesele şi abilităţile fiecăruia. 



10 / 9 

Astfel, în elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii 

ale educaţiei:  

 elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;   

 elevii au stiluri diferite de învăţare;  

 elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior.  

Metodele şi tehnicile utilizate în cadrul lecţiilor de “Microbiologia mediului”  corespund obiectivelor 

şi competenţelor vizate. Competenţele specifice vor fi concretizate în cadrul fiecărei ore prin 

activităţi de învăţare selectate potrivit conţinutului şi opţiunilor profesorului asupra tipului de lecţie. 

Se va valorifica activitatea individuală şi activitatea în echipă, pentru asigurarea unor parcursuri de 

învăţare diferenţiată. O atenţie deosebită se acordă tehnicilor şi metodelor interactive: 

brainstormingului, situaţiilor de comunicare, diverselor tipuri de dialog, referatelor, proiectelor de 

grup , studiu de caz, problematizare etc. Utilizînd aceste metode, profesorul motivează elevii să-şi 

expună opinia în baza analizei, sintezei şi evaluării. Toate acestea contribuie la dezvoltarea 

multilaterală a individului. Cele mai efective metode sînt acelea ce trezesc la elevi interesul faţă de 

instruire. Caracterul aplicativ presupune formarea la elevi a unor abilităţi şi comportamente specifice 

de lucru în laborator. Astfel,  cele mai captivante tehnici se observă în cadrul orelor practice când 

elevii vin în contact direct cu utilaje, tehnici, aparataj , activităţile demonstrative cu microscopul, 

pregătirea mediilor de cultură, aplicarea metodelor de sterilizare în laborator, tehnicile de pregătire  

a frotiului microscopic etc.  

Organizarea lecţiei în funcţie de tematică poate avea un caracter de lucru individual sau în grup. 

Adesea formele de organizare în grup sunt mai eficiente prin  încurajarea elevilor să se  ajute unii pe 

alţii, să înveţe, împărtăşindu-şi ideile, învaţă cum să înveţe, se exprimă liber, experimentează. 

Situaţiile de învăţare  prin metode interactive de grup dezvoltă elevilor gândirea critică şi  

democratică. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ pentru formarea unui 

specialist competent. Rezultatele şcolare sunt obiectivate în cunoştinţe acumulate, priceperi şi 

deprinderi, capacităţi intelectuale şi  trăsături de personalitate. Evaluarea este eficientă atunci când 

programul de instruire a fost bine întocmit şi desfăşurat într-o concepţie metodologică modernă, 

vizând nivelul de cunoştinţe, când capacităţile, abilităţile şi trăsăturile de personalitate ce urmează a 

fi dezvoltate, când verificarea şi aprecierea sunt centrate pe obiective/competenţe, folosindu-se 

evaluări iniţiale, formative şi sumative, criterii de notare şi când sunt utilizate metode şi tehnici 

variate. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-învăţare-evaluare, evaluarea ne 

informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare, dar în acelaşi timp asupra 

corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele 

şcolare. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze 

elevul. În acest scop elevul va fi apreciat pe tot parcursul semestrului prin evaluarea continuă, ce are 

ca obiectiv cunoaşterea sistematică şi continuă a rezultatelor zilnice şi a progresului elevilor. Ea ofera 

posibilitatea intervenţiei imediate a profesorului, se recomandă urmatoarele metode alternative de 

evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, 

atitudinile faţa de o sarcina dată şi a comunicării,  coevaluarea,  harta conceptuală, investigaţia, 

proiectul etc. Prin evaluarea periodică la sfârsitul  unităţilor de învăţare se   verifică gradul de 

structurare a unui sistem mare de informaţii.  

Probele practice din cadrul unităţii de curs  „Microbiologia mediului” evaluează deprinderile şi 

priceperile formate pe parcurul orelor de studiu, capacităţi ale elevilor de a aplica anumite 



11 / 9 

cunoştinţe teoretice, permit identificarea aptitudinilor şi talentelor elevilor. Pentru evaluarea 

probelor practice elevii trebuie să fie informaţi din timp în legătură cu tematica lucrărilor practice, cu 

baremele de notare, cu condiţiile pe care le au pentru a realiza aceste probe (aparate, utilaje sau alte 

resurse).  Pentru fiecare unitate de învăţare sunt prevăzute evaluări sumative în formă scrisă în care 

elevul va elabora şi  va exprima idei  în scris, fără intervenţia profesorului. Criteriile de apreciere a 

probelor scrise vizează: conţinutul lucrării, forma acesteia (stil, ortografie, prezentare grafică) şi 

factorul personal (originalitate, impact). 

Studiul individual ghidat se va evalua în baza prezentării şi comunicării referatelor,  portofoliilor, 

studiilor de caz, hărţilor conceptuale,  prezentărilor Power Point, proiectelor etc. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
 

           Pentru asigurarea demersului didactic,  în cadrul unităţii de curs  „Microbiologia mediului”  se 

vor utiliza resursele disponibile în instituţie pentru procesul de studiu  şi se va depune eforturi 

constante pentru îmbunătăţirea, diversificarea, modernizarea şi adaptarea acestora la necesităţile 

didactice. 

Procesul de studiu se va desfăşura în sălile de studiu dotate cu  tabla, calculator, proiector la 

necesitate şi în  laborator dotat cu utilaje necesare ( aparataj, ustensile, materiale de lucru).  Pentru 

a îndeplini sarcinile propuse se vor utiliza  resurse materiale: manuale disponibile în biblioteca 

instituţiei şi în format electronic, surse accesibile on line, texte auxiliare, planşe, fişe,  pliante, 

fotografii, secvenţe de film etc. 

Resurse procedurale se referă la forma de organizare a clasei, modalităţi de organizare a activităţii, 

metode de învăţare, metode de predare şi alocare de timp care sunt planificate de profesor. 

 

XIII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 
 

Nr. 
crt
. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1 
1.  
2.  

Cerkes F., Bogoiavlenskaia  L, Belskaia N 
Microbiologie. Chișinău._ Ştiinţa 1994 

Biblioteca instituţiei 1 

2 Galetchi P., Buiuc D., Plugaru Ş. Ghid practic 
de microbiologie medicală. Ch.: 1997. 
 

Biblioteca instituţiei 15 

3 Zarnea G., Tratat de microbiologie generala, 
v.V, Editura Academiei Române, 1994 

Biblioteca Naţională  

 4 
http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/ma
lschi2.pdf 
 

Resurse web 
 

 

 5 
http://biologylib.ru/books/item/f00/s00/z00
00015/  

Resurse web 
 

 

 

http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/malschi2.pdf
http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/malschi2.pdf
http://biologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000015/
http://biologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000015/

