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1. Statul în economia de piaţă

2. Piața mondială

3. Integrarea economică

4.

Anexa XI-8.    B.I – Biologie I – Biologie vegetală și animală 

1. DIVERSITATEA LUMII VII

1.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, 

gen, specie) nomenclatură binară, procariot, eucariot; 

o VIRUSURI: caractere generale, clasificare: adenovirusuri, ribovirusuri,

exemple la om;

o REGNURI: clasificare, caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă

caractere de regn, încrengătură, clasă, legate de mediul și modul de viață,

morfologie, tipul de locomoție, de nutriție, de respirație, de reproducere

(fără cicluri evolutive), importanță şi exemple reprezentative;

- Monera:

- Bacterii: eubacterii; 

- Protiste:  

- Sporozoare; 

- Alge unicelulare, euglene; 

- Fungi:  

- Ascomicete; 

- Bazidiomicete; 

- Plante: 

- Alge pluricelulare; 

- Briofite: briate; 

- Pteridofite: filicate; 

- Gimnosperme: conifere; 

- Angiosperme: dicotiledonate, monocotiledonate; 

- Animale: 

- Celenterate: hidrozoare, scifozoare; 

- Platelminți (trematode, cestode), nematelminți (nematode), anelide 

(oligochete, hirudinee); 

Moluște: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode; 

Artropode: arahnide, crustacei, insecte; 

Cordate: - Vertebrate: pești osoși, amfibieni (anure, urodele), reptile, 

păsări, mamifere placentare. 

2.CELULA - UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII

2.1. STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR 

CELULEI (enunțarea funcției fără descrierea mecanismelor): 

o procariote: structură;

o eucariote:

- învelișul celulei:

- membrană celulară (model mozaic fluid); 

- perete celular; 

- citoplasmă: 
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- fundamentală; 

- structurată - organite celulare: reticul endoplasmatic, ribozomi, 

mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom, plastide, vacuole; 

- nucleu 

- membrană nucleară, nucleoli, carioplasmă-cromatină (acizii nucleici - 

tipuri și rol). 

2.2.  DIVIZIUNE CELULARĂ: - Importanță, clasificare: 

- ciclul celular; 

- indirectă (cariochinetică);  

- cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol; 

- mitoză ( faze, importanță); 

- meioză (etape, faze, importanță).  

3. EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII

3.1. CONCEPTE: ereditate, variabilitate. 

3.2. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE 

o Legile mendeliene ale eredității:

- legea purității gameților;

- legea segregării independente a perechilor de caractere;

- abateri de la segregarea mendeliană: codominanța.

3.3. RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 

3.4. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutații, clasificare, 

factori mutageni); 

3.5. GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare - clasificare şi exemple. 

4 ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: CLASIFICARE, STRUCTURĂ, ROL. 

4.1. ŢESUTURI VEGETALE 

- embrionare primare - apicale, intercalare; 

- definitive: de apărare - epidermă; fundamentale - asimilatoare, de depozitare;  

conducătoare, secretoare. 

4.2. ŢESUTURI ANIMALE 

- epiteliale: de acoperire, secretoare - tipuri de glande; senzoriale; 

- conjunctive: moi, semidure, dure (osos compact, osos spongios); sângele; 

- muscular: striat, neted; 

- nervos: neuronul, celula glială. 

5. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII

5.1. FUNCŢII DE NUTRIŢIE 

o Nutriția autotrofă

- fotosinteza: ecuație chimică, etape (fără mecanismul intim al fotosintezei),

evidențiere (după CO2 absorbit, după substanță organică produsă, după O2

produs), importanță; rolul pigmenților asimilatori (clorofila a şi clorofila b).

o Nutriția heterotrofă

- heterotrofia la fungi: saprofită, parazită, exemple, importanţă;

- heterotrofia la plante: parazită;

- nutriția simbiontă (licheni);

- digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară, extracelulară);

- sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente - localizare,

morfologie, fără structura peretelui) și glande anexe (glande salivare, ficat,

pancreas exocrin) – localizare, rolul lor în digestia chimică a alimentelor;
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- boli ale sistemului digestiv la om (gastrită, ulcer gastroduodenal, toxiinfecții 

alimentare, hepatită virală acută) - manifestări, cauze și prevenire. 

o Respirația

- aerobă: ecuație chimică, localizare (fără mecanismul respirației celulare);

- respirația anaerobă: ecuație chimică, localizare, exemple; fermentații

(exemple de fermentație  alcoolică, lactică, acetică, importanță);

- respirația la plante: evidențiere (după consumul de substanță organică, după

consumul de O2 și după CO2 produs);

- respirația la animale:

- sistem respirator la mamifere: căi respiratorii, plămâni - localizare, 

structură, mecanismul ventilației pulmonare - inspirație, expirație; 

- boli ale sistemului respirator la om (bronșită, laringită, astm bronșic, 

pneumonie, TBC) - manifestări, cauze şi prevenire. 

o Circulația

- Circulația la plante:

- absorbția apei și a sărurilor minerale: localizare, mecanismele 

absorbției; 

- circulația sevelor: forțe care contribuie la circulația sevelor. 

- Circulația la animale: 

- mediul intern la mamifere (sângele - compoziție, rol); 

- sistem circulator la mamifere: inimă (localizare, structura 

macroscopică, rol), vase de sânge (artere, vene, capilare, rol);  

- boli ale sistemului circulator la om (varice, ateroscleroză, 

hipertensiune arterială, infarct miocardic, accident vascular cerebral) - 

manifestări, cauze şi prevenire. 

o Excreția

- Excreția la plante:

- transpirația - prezentare generală, localizare; 

- Excreția la animale: 

- sistem excretor la mamifere: căi urinare și rinichi (localizare, 

structură și rol - fără mecanismul formării urinei); 

- boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară, insuficiență renală 

cronică) - manifestări, cauze și prevenire. 

5.2. FUNCŢII DE RELAŢIE 

o Sensibilitatea

- Sensibilitatea și mișcarea la plante

- Sensibilitatea la animale:

- organe de simț la mamifere (ochiul, urechea, nasul, limba, pielea) - 

structură și rol; 

- deficiențe senzoriale la om: (miopie, hipermetropie, strabism, 

astigmatism, surditate) - manifestări, cauze și remedii; 

- sistem nervos la mamifere - SNC (măduva spinării, encefal - locali-

zare, componente, rol); 

- boli ale SNC la om (boala Parkinson, paralizie, epilepsie, scleroză în 

plăci) - manifestări, cauze, prevenire și factori de risc (consum de 

droguri, alcool, cafea, tutun). 

o Locomoția la animale

- Sistem locomotor la mamifere (scheletul și musculatura membrelor).
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5.3. FUNCŢIA DE REPRODUCERE 

o Reproducerea la plante

- Reproducerea asexuată la plante: specializată și vegetativă;

- Reproducerea sexuată la angiosperme: floare - structură; fecundație;

sămânță - alcătuire; fruct - tipuri reprezentative de fructe.

o Reproducerea la om

- Sistemul reproducător femel și sistemul reproducător mascul (localizare,

structură și rol);

- Boli cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree, candidoză, SIDA) - manifestări,

cauze și prevenire.

Notă. Ca bibliografie se vor utiliza manualele alternative aprobate de Ministerul Educației 

Naționale. 

Programa de examen valabilă pentru anul 2021, urmează programa de la examenul de 

bacalaureat stabilită prin Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010 
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Anexa XI-9.    B.II – Biologie II – Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie 

umană 

1. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN

-  topografia organelor și a sistemelor de organe - planuri și raporturi anatomice; 

2. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN

2.1. FUNCŢIILE DE RELAŢIE 

o Sistemul nervos

- clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic și funcțional;

- sistemul nervos somatic: funcția reflexă - actul reflex, funcția de conducere -

clasificarea căilor de conducere si rolul acestora;

- sistemul nervos vegetativ - clasificare, efecte ale stimulării simpaticului şi

parasimpaticului;

- noțiuni elementare de igienă și de patologie: meningită, comă, hemoragii

cerebrale.

o Analizatorii

- segmentele unui analizator;

- fiziologia analizatorilor: vizual, auditiv, vestibular, cutanat;

- noțiuni elementare de igienă și patologie: herpes, cataractă, glaucom,

conjunctivită, otită.

o Glandele endocrine

- topografie, hormoni – efecte definitorii: hipofiză, tiroidă, pancreas,

suprarenale, gonade;

- disfuncții (nanism hipofizar, gigantism, acromegalie, diabet insipid, boala

Basedow-Graves, mixedem, nanism tiroidian, gușă endemică, diabet zaharat).

o Sistemul osos

- scheletul - alcătuire, rol, creșterea în lungime și în grosime a oaselor;

- noțiuni elementare de igienă și patologie: deformări, fracturi, entorse, luxații.

o Sistemul muscular

- mușchi scheletici: principalele grupe, tipuri de contracții;

- noțiuni elementare de igienă și de patologie: oboseală musculară, întinderi și

rupturi musculare.

2.2. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE 

o Digestia și absorbția

- transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv;

- absorbția intestinală;

- fiziologia intestinului gros;

- noțiuni elementare de igienă și patologie: carii dentare, stomatită,

enterocolite, ciroză hepatică, litiază biliară, pancreatită.

o Circulația

- grupe sanguine, imunitate;

- activitatea cardiacă, parametri funcționali - frecvență cardiacă, debit cardiac,

tensiune arterială, puls arterial;

- circulația mare și mică;

- noțiuni elementare de igienă și patologie: cardiopatie ischemică, hemoragii

interne și externe, leucemii, anemii.
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