
Descrierea postului Profesor universitar – Medicină Veterinară, Paraclinici 
 

Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  Paraclinici (III) 
Poziția în statul de 
funcții 

pozitia III B/2 

Funcție Profesor  universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Microbiologie 1,  Imunologie şi Microbiologie 2   

Domeniul știin țific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de profesor, poziţia III /B/2, are în componenţă 2 ore de curs pe 

săptămână şi 3 lucrări practice pe săptămană la disciplina de 
Microbiologie 1; La Microbiologie 2 are 2 ore de laborator pe 
săptămână; La Imunologie are 2 ore de curs şi 2 ore de laborator pe 
săptămână; 
Ȋn cazul cursului de Microbiologie 1 se urmărește însușirea 
cunoştintelor de microbiologie generală veterinară. 
Ȋn cazul cursului de Imunologie se urmărește însuşirea  
conceptelor de bază ale sistemului de aparare la animale, a bolilor cu 
mecanism autoimun, a produselor biologice de tratament si de 
diagnostic. La laboratorul de Microbiologie 2 se va face diagnosticul 
microbiologic de laborator al principalelor grupe de bacterii.  

Atribu țiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
cursurile cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile: 
Microbiologie 1,  Imunologie şi Microbiologie 2  ; 
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
Pregătirea activităţii didactice ;  
Verificări teste examene si verificari pe parcurs ; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   
Asistenţă la examene;  
Îndrumare lucrari de licenţă;  
Elaborare materiale didactice;  
Activitate de cercetare ştiinţifică;  
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
Participare la manifestări ştiinţifice;  
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă 
şi de cercetare ale colectivului; 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Microbiologie 
Obiectul şi evoluţia bacteriologiei, Istoricul bacteriologiei. Încadrarea 
taxonomică a microorganismelor şi criteriile taxonomice, categorii de 
taxoni. Caracterele generale ale bacteriilor 
Morfologia bacteriilor: formele de existenţă ale bacteriilor în natură, 
Constantele fizice şi morfologice ale celulei bacteriene : Dimensiunile 
bacteriilor, volumul celulelor bacteriene, densitatea, forma bacteriilor, 
gruparea bacteriilor. 
Structura celulei vegetative: învelişul celulei bacteriene, peretele 



celular,  membrana citoplasmatică, mezozomii,  capsula,  glicocalixul 
Constituenţii interni ai celulei bacteriene: citoplasma, ribozomii, 
materialul genetic, ncluziile şi granulaţiile 
Organitele celulare: cilii sau flagelii, pilii şi fimbriile, spinii,  
Sporul bacterian: formarea endosporilor, constantele morfologice şi 
fizice ale sporului, structura sporului, raporturile anatomice între spor 
şi sporangiu, proprietăţile biochimice, fiziologice şi biologice ale 
sporului,  rolul sporilor, germinarea sporului.  
Elemente de nutriţie şi metabolism bacterian: compoziţia chimică a 
bacteriilor, tipuri de nutriţie la bacterii, sursele nutritive pentru 
bacterii, accesul substanţelor nutritive în celula bacteriană,  
Fenomene  metabolice la bacterii; 
Respiraţia şi tipuri de respiraţie la bacterii: respiraţia aerobă, respiraţia 
anaerobă, tipuri de respiraţii la bacterii, fermentaţia. 
Creşterea şi multiplicarea bacteriilor:  modalităţi de creştere a 
bacteriilor multiplicarea bacteriilor, dinamica multiplicării bacteriilor 
în mediile de cultură. Caracterele culturale ale bacteriilor. 
Bazele genetice ale variabilităţii bacteriene: efectele mutaţiilor asupra 
fenotipului bacteriilor, transferul de material genetic între bacterii, 
mecanismele recombinării genetice, factorii determinanţi ai stabilităţii 
genetice a bacteriilor în natură, Variabilitatea bacteriană  
Noţiuni de ecologie bacteriană: microbiologia aerului,  microbiologia 
apei, microbiologia solului, microbiologia alimentelor, microbiologia 
produselor farmaceutice, microflora corpului animal, relaţiile 
ecologice dintre microorganisme. 
Acţiunea factorilor fizici şi chimici asupra bacteriilor: acţiunea 
factorilor fizici asupra bacteriilor, acţiunea factorilor chimici asupra 
bacteriilor, clasificarea substanţelor dezinfectante, antiseptice şi 
conservante în funcţie de mecanismul lor de acţiune. 
Patogenitatea bacteriilor: factorii de virulenţă,  colonizarea, factori de 
aderenţă, invazia, evitarea factorilor celulari de apărare ai gazdei,  
depăşirea factorilor umorali nespecifici de apărare ai gazdei, 
toxigeneza bacteriilor 
Caractere generale ale virusurilor. 
Constantele virionului: forma virionului,  dimensiunile virionului 
Structura virionului: capsida virală,  pericapsida (anvelopa, peplosul), 
genomul viral 
Particularitati structurale ale unor virusuri zoopatogene complexe. 
Particularitati structurale ale bacteriofagilor 
Tropismul virusurilor  
Multiplicarea virusurilor: multiplicarea virusurilor zoopatogene, 
pătrunderea virionilor în celulă, decapsidarea, multiplicarea propriu-
zisă. 
Multiplicarea virusurilor: replicarea genomului viral,  biosinteza 
materialului viral, asamblarea (morfogeneza) virionului, eliberarea 
virionilor din celulă, 
Caracterizarea tipurilor de interacţiuni virus-celula:  modificarile 
morfologice ale celulelor infectate cu virusuri: efectul citopatic, efectul 
litic, hemaglutinarea şi hemadsorbţia, efectul incluziogen, 
producerea de aberaţii cromozomiale.  
Prionii.  



Sterilizarea prin agenţi fizici: căldură umedă şi uscată 
Metode de examinare a bacteriilor (preparate native, preparate 
colorate) 
Tehnica efectuării frotiurilor din organe (etapele) 
Tehnici de colorare a bacteriilor (generalităţi, tipuri de coloraţii) 
Coloraţia simplă cu albastru de metilen 
Coloraţia Gram 
Aprecierea caracterelor morfologice şi tinctoriale comune ale 
bacteriilor (formă, grupare, aprecierea dimensiunilor, afinitate 
tinctorială) 
Cultivarea bacteriilor pe medii de cultură 
- medii uzuale de cultură pentru germeni aerobi şi anaerobi 
- tehnica însămânţării din diverse organe (ficat, os, splină) şi  cavităţi. 
Examenul caracterelor culturale ale bacteriilor aerobe şi anaerobe 
(medii lichide şi solide, exemplificări) 
Tehnica izolării bacteriilor în cultură pură (metode mecanice, fizico-
chimice, metode bazate pe unele particularităţi fiziologice) 
Evidenţierea unor structuri morfologice particulare 
Coloraţii speciale pentru spori, capsulă, cili 
Tehnici speciale de colorare: col. Ziehl-Neelsen, OMS, Tribondeau-
Fontana. 
Examinarea caracterelor biochimice ale bacteriilor (testul indolului, 
H2S, catalazei, oxidazei, O-F)  
Teste biochimice pe medii politrope (MIU, MILF, TSI) şi pe sistem 
multitest 
Utilizarea determinatoarelor folosite în bacteriologie 
Determinarea numărului de germeni din diferite materiale biologice şi 
culturi 
Determinarea sensibilităţii bacteriilor la antibiotice şi chimioterapice 
(metoda difuzimetrică – tehnica de lucru, interpretare) 
Noţiuni de tehnică micologică 
Generalităţi 
Examinarea în preparate native 
Examinarea în preparate colorate 
Cultivarea şi caracterele culturale 
Noţiuni de tehnica a cultivării virusurilor 
- recoltarea, conservarea şi transportul probelor 
- cultivarea pe culturi celulare şi pe ouă embrionate 
- cultivarea pe animale de experienţă 
Tehnica diagnosticării virusurilor 
Evidenţierea unor particularităţi structurale ale virusurilor (prezenţa 
hemaglutininelor, prezenţa incluziilor); Diagnostic serologic  
Grupa cocilor: genurile Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria 
Grupa bacililor Gram pozitivi nesporulaţi: genurile Listeria, 
Erisipelothrix şi Corynebacterium (Arcanobacterium) 
Grupa bacililor Gram pozitivi sporulaţi: B. anthracis, B. cereus, B. 
subtilis 
şi alţi antracoizii  
Grupa bacililor Gram pozitivi anaerobi sporulaţi: 
genul Clostridium: Cl. tetani, Cl. botulinum, Cl. perfringens 
 



Grupa bacililor acido-alcoolo rezistenţi:  
genul Mycobacterium: M. tuberculosis (tip bovin, tip aviar), M. 
paratuberculosis, M. phley 
Grupa bacililor acido-alcoolo rezistenţi:  
genul Mycobacterium: M. tuberculosis (tip bovin, tip aviar), M. 
paratuberculosis, M. phley 
Grupa bacililor Gram negativi lactozo-pozitivi 
genurile încadrate în grupul coliformilor: Escherichia, Klebsiella, 
Citrobacter, Enterobacter 
Grupa bacililor  Gram negativi lactozo-negativi: 
genurile Salmonella, Proteus, Yersinia 
Grupa bacteriilor Gram negative neintestinale: 
genurile Pasteurella, Manheymia, Brucella, Bordetella 
Grupa bacteriilor Gram negative neintestinale: genurile  
Pseudomonas, Actinobacillus, Moraxella 
Grupa bacililor Gram negativi încurbaţi: genurile  
Vibrio şi Campylobacter 
Grupa bacteriilor ondulate spiralate: genurile 
Brachispira, Leptospira, Borellia 
Grupa ciupercilor microscopice: miceţi şi levuri; Candida şi 
Malassezia 
Grupa algelor unicelulare: Prototheca 
Reacția de hemaglutinare și inhibarea hemaglutinării, testul de fixare a 
complementului, imunodifuzia în gel de  agar, reacția de hemadsorbție 
și inhibarea hemadsorbției, reacția de seroneutralizare 
Imunologie 
Sistemul imun. Introducere. Clasificarea stărilor de imunitate: 
umorală-celulară, sterilă-nesterilă, naturală-artificială.  
Factorii pasivi ai rezistenţei: pielea şi mucoasele. 
Factorii activi: factorii umorali (lizozimul, properdina, complementul, 
betalizina). Activarea complementului: calea clasică şi calea 
alternativă. Funcţiile biologice ale complementului.  
Factorii celulari ai rezistenţei naturale: neutrofilele, macrofagele, 
mastocitele.  
Fagocitoza: etapele fagocitozei. Importanţa fenomenului de fagocitoză. 
Elementele sistemului imun. Organele limfoide primare: măduva 
limfoide secundare: limfonodulii, splina, ţesuturile limfoide asociate 
mucoaselor şi glanda Harder. 
Baza celulară a răspunsului imun. Limfocitele T: subpopulaţiile de 
limfocite T (Th, Ta, Ts, Tc, Tdh); Limfocitele B şi plasmocitele. 
Celulele ucigaşe: celule K şi NK. Celulele prezentatoare de antigen: 
macrofagele, celulele dendritice, astrocitele, limfocitele B 
Imunitatea dobândită (inductibilă). Imunitatea dobândită activ 
(naturală şi artificială); imunitatea dobândită pasiv (artificială şi 
naturală - placentară, colostrală şi vitelină) 
Antigenul. Caracterizarea substanţelor cu funcţie antigenică (structura 
chimică, calitatea de non-self, persistenţa în organism); organizarea 
structurală a moleculei de antigen; valenţa antigenului; specificitatea 
antigenică; clasificarea şi categorii de antigene: după gradul de 
complexitate (a. complete şi a. incomplete); după structura chimică 
(a.proteice, a.polizaharidice, a.nucleinice şi a.lipidice); după modul de 



formare (a.naturale, a.artificiale şi a.sintetice); după capacitatea de a 
stimula limfocitele T sau B (a. T-dependente şi a, T-independente); 
principalele categorii de antigene naturale: antigene bacteriene (a. 
somatice O, a.flagelare H, a.fimbriale F şi antigene de înveliş K, 
antigene de suprafaţă Vi); a. virale, a. parazitare, a.heterofile, a. de 
grup sangvin şi Rh; AHC (MHC, mhc); antig. sechestrate, 
superantigenele 
Anticorpii (Imunoglobulinele). Caractere fizico-chimice ale 
anticorpilor; relaţiile dintre gamaglobuline şi anticorpi; modelul de 
structură al imunoglobulinelor; regiuni şi fragmente de Ig; clasele de 
imunoglobuline: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. 
Anticorpii: situsurile de combinare ale anticorpilor, valanţa şi 
afinitatea anticorpilor; izotipia, allotipia şi idiotipia; imunoglobulinele 
omogene (anticorpii cu eterogenitate restrânsă, proteinele 
mielomatoase); anticorpii monoclonali; tipuri de anticorpi; teoriile 
privind formarea anticorpilor (teoria selecţiei clonale). 
Recunoaşterea imunologică. Memoria imunologică; tipuri de receptori: 
receptorul pentru Ag, receptorul Fc, receptorul pentru C şi receptorul 
pentru lectine, alte tipuri de receptori.. Mecanismul recunoaşterii 
(activarea limfocitelor (specifică şi nespecifică) 
Răspunsul imun. Răspunsul imun umoral (primar şi secundar), 
răspunsul imun celular; cooperarea celulară în răspunsul imun; Reacţia 
anamnestică. Metabolizarea imunoglobulinelor 
Deviaţiile răspunsului imun. Toleranţa imunologică, paralizia 
imunologică, imunosupresia (factorii imuno-supresori) 
Modularea nespecifică a răspunsului imun. Tipuri de 
imunomodulatorii: de origine bacteriană; de origine animală; de 
origine vegetală; produşi sintetici (levamisolul şi muramil-dipeptida) 
Produsele biologice utilizate în imuno-profilaxie şi diagnostic.  
Vaccinurile: substanţe adjuvante (substanţe convenţionale şi substanţe 
moderne) şi revelatoare. Descrierea principalelor tipuri de vaccinuri: v. 
vii atenuate; v. inactivate; v. din toxine detoxifiate; controlul 
vaccinurilor; vaccinarea (v. preventivă şi de necesitate); vaccinurile 
moderne; 
Serurile imune: seruri hiperimune, imune şi de 
convalescent;serumizarea (preventivă şi curativă);  Gamaglobulinele şi 
produsele revelatoare: tuberculina, maleina, paratuberculina şi 
concentratele gamaglobulinice;  
Conservarea produselor biologice 
Imunopatologie. Reacţiile de hipersensibilitate 
Alergenii, mecanism de acţiune  
Hipersensibilitatea de tip I, II, III şi IV (hipersensibilitate de infecţie) 
Imunodeficitele primare. Deficite ale imunităţii mediate umoral: 
agamaglobulinemia ereditară, imunodeficitele selective, 
hipoglobulinemia tranzitorie  
Deficite ale imunităţii mediate celular: aplazia timică congenitală, 
disslazia timică, ataxia teleangiectazia, sindromul Wiscott –Aldrich 
Imunodefiecienţele mixte: disgenezia reticulară,, imunodeficienţa 
mixtă severă 
Deficite ale celulelor fagocitare: boala cronică granulomatoasă, boala 
Chediak–Higashi, sindromul Jobb  



Imunodeficitele secundare: malnutriţie, boli bacteriene, boli parazitare, 
boli virale, boala tumorală, deficienţa secundară a fagocitelor şi 
complementului 
Bolile autoimune. Principii generale privind patogeneza acestor 
afecţiuni 
Boli autoimune sistemice” lupusul eritematos, artrita reumatoidă, 
sclerodermia, dermatomiozita, sind. Sjogren, periarterita nodoasă, 
amiloidoza 
Boli autoimune organospecifice: afecţiuni respiratorii cu mecanism 
imun, boli ale aparatului locomotor, boli digestive cu mecanism imun, 
boli ale ficatului cu fenomene autoimune, boli renale cu componentă 
imună, boli ale sistemului nervos cu componentă imună, boli ale 
ochilor, boli hemolitice, boli imune cutanate. 
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