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I. PRELIMINARII 

Cursul de fizică împreună cu cel de matematică superioară constituie fundamentul pregătirii 

teoretice a inginerilor ce asigură o bază fizico-matematică fără de care este imposibilă activitatea 

inginerilor de orice profil. 

Cursul de fizică trebuie să asigure viitorului inginer o astfel de pregătire teoretică şi practică în 

diferite compartimente ale fizicii, care i-ar permite acestuia să se orienteze în fluxul crescând de 

informaţii tehnico-ştiinţifice caracteristic pentru perioada actuală de dezvoltare a societăţii. În prezent 

se atestă o dezvoltare vertiginoasă a unei direcţii noi în diferite ramuri ale tehnicii care este dirijarea 

computerizată a proceselor tehnologice, precum şi diagnostica computerizată a diferitor agregate şi 

instalaţii tehnice. Inginerii ce utilizează, dar mai ales, cei ce elaborează softuri în aceste scopuri trebuie 

să cunoască şi să înţeleagă procesele fizice ce se produc în instalaţiile vizate în toate amănuntele, 

întrucât nimeni nu poate programa ceea ce nu ştie şi nu înţelege. Rezultă, deci, din acest punct de 

vedere necesitatea unei pregătiri mai profunde, atât teoretice cât, mai ales, practice a viitorilor ingineri 

în domeniul fizicii clasice şi moderne.  

Scopul principal al catedrei de Fizică constă în asigurarea unei predări consecvente şi integrale a 

cursului de Fizică, utilizând toate formele de lecţii: prelegeri, seminare şi lucrări de laborator. 

Studenţilor li se vor explica legăturile dintre fizica clasică şi cea modernă, limitele de aplicabilitate a 

diferitor teorii şi legi fizice, legătura lor cu diferite ramuri ale tehnicii.  

Pentru însuşirea profundă a cursului de Fizică este importantă menţinerea pe parcursul întregului 

curs a interesului studenţilor faţă de Fizică. În acest scop se vor utiliza demonstraţiile, mijloacele 

audio-vizuale. Menţinerea interesului studenţilor faţă de Fizică se poate asigura, de asemenea, 

propunând lucrări de laborator cu instalaţii interfaţate calculatorului, în care experimentul fizic este 

real, iar datele experimentale se procesează urmând programe speciale la calculator. În menţinerea 

interesului faţă de însuşirea fizicii un rol important îl au şi incursiunile istorice ce au şi menirea să 

arate etapele principale de dezvoltare a Fizicii, precum şi însuşirea metodei ştiinţifice de cunoaştere. 

Predarea Fizicii trebuie să fie strict ştiinţifică, exactă şi clară. În procesul predării se vor combina 

raţional metodele inductivă şi deductivă, atrăgând o atenţie deosebită explicării esenţei proceselor 

fizice, sensului fizic al mărimilor şi legilor fizice ce descriu aceste procese. Stricteţea ştiinţifică şi 

caracterul exact al predării materialului se referă şi la aparatul matematic utilizat în cursul de fizică. 

Aici este foarte importantă analiza sensului fizic al relaţiilor obţinute, a limitelor de aplicabilitate ale 

acestora, care sunt determinate de aproximaţiile făcute la formularea problemelor concrete. Un astfel 

de stil al predării asigură o însuşire profundă a cursului de Fizică şi ridică nivelul culturii matematice a 

viitorilor ingineri. 

Cursul de Fizică Generală, indiferent de facultate şi specialitate trebuie să conţină anumite 

compartimente de bază. Aceste compartimente trebuie privite ca un tot întreg. Ele au, pe lângă 

importanţa caracteristică lor, şi importanţa de a lega compartimentele, creând ceea ce se numeşte curs 

de Fizică Generală. Aceste compartimente sunt:  

1. Bazele fizice ale mecanicii clasice 

2. Elemente ale teoriei relativităţii restrânse 

3. Bazele fizicii moleculare şi termodinamicii 

4. Electrostatica  

5. Curentul electric continuu 

6. Electromagnetismul  

7. Oscilaţii şi unde 

8. Optica ondulatorie 

9. Natura cuantică a radiaţiei 

10. Elemente de fizică atomică şi mecanică cuantică 

11. Elemente de fizică statistică şi fizică a corpului solid 

12. Elemente de fizică a nucleului şi a particulelor elementare 
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Obiectivele cursului de fizică sunt: 

1. Studierea principalelor fenomene fizice, însuşirea noţiunilor, legilor şi teoriilor fundamentale din 

fizica clasică şi modernă, precum şi a metodelor de cercetare fizică. 

2. Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume şi a gândirii fizice moderne. 

3. Însuşirea procedeelor şi metodelor de rezolvare a problemelor din diverse domenii ale fizicii. 

4. Formarea deprinderilor de efectuare a experimentelor fizice, precum şi însuşirea metodelor 

fundamentale de cercetare experimentală în fizică. 

5. Formarea capacităţilor de a delimita conţinutul fizic în problemele aplicative din cadrul viitoarei 

specialităţi. 

 

II. PRECONDIŢII DE ACCES LA UNITATEA DE CURS/MODUL: 
 

Conform planului de 

învăţământ 

Cursul liceal de Fizică pentru profilul real, Cursul liceal de Matematică 

pentru profilul real, Analiza matematică, Algebra liniară, Geometria 

analitică, Teoria probabilităţilor. 

Conform competenţelor Cunoaşterea satisfăcătoare a cursurilor liceale şi universitare 

enumerate. 

 
 

III. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE 

 
Competenţe 

profesionale 

 Demonstrarea cunoaşterii terminologiei utilizate în fizica clasică şi modernă, a 

principalelor fenomene fizice, a legilor şi teoriilor fundamentale din fizica clasică şi 

modernă ce va contribui la: 

- 1P-L (D1) înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi 

ale ariei de specializare , precum şi utilizării lor adecvate în comunicarea 

profesională. 

- C1. utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, 

sistemele, instrumentarul şi tehnologiile electronică şi optoelectronică. 

Competenţe 

profesionale 

 Demonstrarea capacităţii de utilizare adecvată a noţiunilor din fizica clasică şi modernă, a 

capacităţii de analiză şi interpretare a diferitor situaţii fizice ce va contribui la: 

- 2P-L (D2) utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea 

diferitor tipuri de concepte, situaţii, procese şi proiecte asociate domeniului. 

- C2. aplicarea metodelor de bază pentru achiziţia si prelucrarea semnalelor şi datelor. 

 Demonstrarea capacităţii de utilizare a procedeelor şi metodelor de rezolvare a 

problemelor din diverse domenii ale fizicii, a capacităţii de efectuare a experimentelor 

fizice cu aplicarea tehnologiilor informaţionale (ca exemplu de transfer tehnologic) ce va 

contribui la: 

- 3P-L (D3) aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea problemelor 

(situaţiilor) bine definite, tipice domeniului.   

- C3. aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de baza privind arhitectura 

sistemelor de calcul, microprocesoarelor, microcontrolerelor, dispozitivelor 

optoelectronice, limbajelor şi tehnicilor de programare. 

- CPL-6 dezvoltării capacităţii de realizare eficientă a inovaţiilor şi a transferului 

tehnologic. 

 Demonstrarea capacităţii de utilizare adecvată a metodelor de cercetare fizică, a capacităţii 

de utilizare a metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică ce va contribui 

la: 

- 4P-L (D4) utilizarea adecvată a criteriilor şi metodelor standard de evaluare a calităţii 

şi a limitelor de aplicabilitate a unor procese, proiecte, programe, metode şi teorii. 

- C4.Conceperea, implementarea si operarea serviciilor, multimedia, bazate pe 

înţelegerea si aplicarea principiilor fundamentale din domeniul comunicaţiilor si 
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transmisiunii informaţiei 

- CPL-9 aprecierea gradului de complexitate a problemelor inginereşti.  

- CPL-11 realizarea independentă a experimentelor, descrierea, analiza şi evaluarea 

critică a rezultatelor. 

 Demonstrarea capacităţii de gândire fizică modernă şi de modelare a situaţiilor fizice, a 

capacităţilor de a delimita conţinutul fizic în problemele aplicative din cadrul viitoarei 

specialităţi ce va contribui la: 

- 5P-L (D5) elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 

consacrate în domeniu. 

- C5. selectarea, instalarea, configurarea şi exploatarea echipamentelor de 

telecomunicaţii fixe sau mobile şi echiparea unui amplasament cu reţele uzuale de 

telecomunicaţii. 

- C6. soluţionarea problemelor specifice pentru reţele de comunicaţii de banda larga: 

propagarea semnalelor în diferite medii de transmisiune, circuite şi echipamente la 

frecvenţe înalte (gamele de microunde şi unde optice). 

 
Competenţe 

transversale 

 Demonstrarea capacităţii de realizare independentă a sarcinilor individuale primite la 

lecţiile de curs, practice şi de laborator ce va contribui la: 

- 1T-L (D6) executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie 

restrânsă şi asistenţă calificată 

- CT1.  Analiza metodica a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele 

pentru care există soluţii definite, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale. 

 Demonstrarea capacităţii de realizare a lucrărilor de laborator în echipă din câte 2-3 studenţi 

ce va contribui la: 

- 2T-L (D7) familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu 

distribuirea sarcinilor pe nivelurile subordonate.  

- CT2. definirea activităţilor pe etape si repartizarea acestora subordonaţilor cu 

explicarea completă a îndatoririlor, în funcţie de nivelurile ierarhice, asigurând 

schimbul eficient de informaţii si comunicarea interumană 

 Înţelegerea necesităţii de perfecţionare permanentă în domeniul fizicii clasice şi 

moderne  prin antrenarea abilităţilor de gândire critică în vederea: 
- 3T-L (D8) conştientizării nevoii de formare continuă, utilizării eficiente a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

- CT3. adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesionala şi personala, prin formare 

continua utilizînd surse de documentare, software specializat si resurse electronice în 

limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul 

disciplinei 

Anul 

predării 
Semestrul 

Numărul de ore Evaluarea 

Prelegeri Seminare 

Lucrări 

de 

laborator 

Lucrul 

individual 
Credite 

Periodică, curentă, 

lucrul individual 
Finală 

 

F.01.O.003 

 

Învăţământ cu frecvenţă 

I I 30 30 30 90 6 

2evaluări periodice, 8 

evaluări curente, 15 

verificări a lucrului 

individual. 

examen 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 

I I 14 6 12 148 6  examen 
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V. METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 
 

Pentru prelegeri: expunerea (povestirea, explicarea raţională, expunerea didactică), prelegere-dezbatere, conversaţia didactică 

(conversaţia euristică, conversaţia examinatoare, conversaţie-dezbatere), învăţarea prin cercetare, învăţarea prin cooperare, 

modelarea prin similitudine, modelarea prin analogie, problematizarea, demonstraţia, algoritmizarea, metoda exerciţiului, metoda 

instruirii programate. 

 

Pentru lecţii practice: explicarea raţională, conversaţia didactică (conversaţia euristică, conversaţia examinatoare, conversaţie-

dezbatere), învăţarea prin cercetare, învăţarea prin cooperare, modelarea prin similitudine, modelarea prin analogie, 

problematizarea, algoritmizarea, metoda exerciţiului, metoda instruirii programate. 

 

Pentru lucrări de laborator: învăţarea prin cercetare, conversaţia didactică (conversaţia euristică, conversaţia examinatoare, 

conversaţie-dezbatere), învăţarea prin cooperare, modelarea prin similitudine, modelarea prin analogie, problematizarea, 

demonstraţia, algoritmizarea, metoda exerciţiului, metoda instruirii programate. 
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VI. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII, CONŢINUTURI ŞI REPARTIZAREA ORELOR 
 

Obiective de referinţă, 

rezultatul învăţării,  

studentul trebuie să  

cunoască şi să fie capabil 

 

Activităţi didactice 

Prelegeri 
Denumirea subunităţilor de curs (paragrafelor), 

literatura de baza recomandată   

* pentru studierea independentă; 

** pentru  studierea în cadrul seminarelor; 

*** pentru studierea în cadrul lucrărilor de laborator 

Ore 

zi 

(fr) 

Lecţii 

practice 
Nr. 

problemel

or 

pentru 

rezolvare 

Ore 

zi 

(fr) 

Lucrări 

de 

laborator 
Tipuri de 

activităţi de 

învăţare 

Ore 

zi 

(fr) 

1 2 3 4 5 6 7 

- să cunoască obiectul fizicii, noţiuni despre formele de existenţă a 

materiei şi despre proprietăţile spaţiului şi timpului, metodele 

fundamentale de cercetare fizică, noţiunile de ipoteză şi teorie 

ştiinţifică, să conştientizeze rolul fizicii în formarea concepţiei 

ştiinţifice despre lume şi în procesul de pregătire a inginerilor; 

- să cunoască obiectul studiului: mişcarea mecanică; 

- să definească şi să explice noţiunile de sistem de referinţă, punct 

material, vector de poziţie, deplasare, viteză medie, viteză 

instantanee, acceleraţie, acceleraţie tangenţială şi normală, 

acceleraţie totală, noţiunea de stare în mecanica clasică;  

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi lucrările 

de laborator aceste noţiuni,  raţionamentele utilizate la rezolvarea 

problemei fundamentale a mecanicii;  

- să respecte regulile tehnicii de securitate în laborator; 

- să cunoască şi să aplice noţiunile de măsurări directe şi indirecte, de 

erori sistematice şi întâmplătoare, de erori absolută şi relativă, de 

eroare medie pătratică, de eroare standard, de nivel şi interval de 

încredere, metodele de prelucrare a datelor experimentale. 

Tema 1: Introducere în Fizică. Cinematica 

punctului material. 

Definiţia Fizicii. Formele de existenţă a 

materiei. Metodele generale de cercetare fizică. 

Fizica ca ştiinţă fundamentală. Legătura fizicii 

cu alte ştiinţe şi tehnica. Rolul fizicii în 

pregătirea inginerilor. Structura şi obiectivele 

cursului de fizică. Mişcarea mecanică ca cea 

mai simplă formă de mişcare a materiei. 

Noţiune despre proprietăţile spaţiului şi 

timpului în mecanica clasică (Newtoniană). 

Modelul punctului material. Noţiune de stare 

în mecanica clasică. Problema fundamentală a 

mecanicii şi soluţionarea ei în cazul mişcării 

curbilinii. Vectorul de poziţie. Viteza medie şi 

viteza instantanee a punctului material ca 

derivata vectorului de poziţie a acestuia. 

Acceleraţia ca derivata vectorului vitezei. 

Acceleraţia normală, tangenţială şi totală. [1] 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

1, 2, 7, 

8, 11, 

12, 13, 

16 

2 
(0,5) 

Lecţie 

introductiv

ă 

 Scopul 

lucrărilor 

de 

laborator 

la fizică; 

 tehnica 

de 

securitate 

în 

laborator; 

 metodele 

de 

prelucrar

e a 

datelor 

experime

ntale 

 

2 

(3) 
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- să cunoască obiectul studiului: mişcarea şi variaţia mişcării 

corpurilor, inerţia şi interacţiunea corpurilor;  

- să definească noţiunile de sistem inerţial de referinţă, masă, forţă, 

impuls al unui corp, sistem izolat de puncte materiale, impuls al 

unui sistem de puncte materiale, forţe interne şi externe, centru 

de masă; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi 

lucrările de laborator aceste noţiuni, principiile I, II şi III ale 

dinamicii, legile experimentale de acţiune a forţelor de 

elasticitate, de frecare statică şi dinamică, de rezistenţă, de 

greutate, legea mişcării centrului de masă, legea conservării 

impulsului unui sistem închis de puncte materiale, precum şi 

raţionamentele utilizate la stabilirea lor;  

- să colecteze date experimentale la efectuarea lucrării de laborator 

de iniţiere, să proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea 

efectuată şi să formuleze concluzii în urma investigaţiilor 

experimentale. 

Tema 2: Dinamica punctului material şi al 

sistemului de puncte materiale. Legea 

conservării impulsului. 

Legea inerţiei. Sisteme inerţiale de referinţă. 

Sistem izolat de puncte materiale. Masa şi 

impulsul corpului. Legea conservării impulsului 

pentru un sistem izolat din 2 puncte materiale. 

Forţa. Legea a doua a lui Newton ca lege 

fundamentală a mecanicii. Legea a treia a lui 

Newton. Forţe interne şi externe. Centrul de masă 

şi legea mişcării lui. Legea conservării impulsului 

pentru un sistem izolat de puncte materiale şi 

legătura ei cu omogenitatea spaţiului. Exemple de 

legi de acţiune a forţelor. [1] 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

19, 20 

,21, 23, 

24, 31, 

32, 33, 

34 

2 
(0,5) 

 Lucrare 

de 

laborator 

de 

iniţiere; 

 Repartiz

area 

lucrărilo

r de 

laborator 

pe 

semestru

l I.  

 

2 

(2) 

- să cunoască obiectul studiului: mişcarea şi interacţiunea 

corpurilor; 

- să definească noţiunile de energie cinetică, lucru mecanic, putere, 

câmp fizic, câmp omogen şi neomogen, staţionar şi nestaţionar, 

forţe conservative şi neconservative (disipative), câmpuri 

potenţiale şi nepotenţiale, energie potenţială, forţe centrale, 

gradient al energiei potenţiale, suprafaţă echipotenţială, energie 

mecanică, groapă şi barieră de potenţial; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi 

lucrările de laborator aceste noţiuni, teorema despre variaţia 

energiei cinetice, formulele pentru lucrul forţei variabile, energiei 

cinetice, energiei potenţiale a corpului aflat în câmpul forţelor de 

greutate, forţelor de elasticitate, forţelor centrale, formula de 

legătură dintre forţă şi energia potenţială, legea conservării 

energiei mecanice la mişcarea unui punct material sau a unui 

Tema 3: Energia şi lucrul mecanic. 

Energia cinetică şi lucrul mecanic. Lucrul forţei 

variabile. Puterea. Teorema despre variaţia 

energiei cinetice. Câmpul fizic ca formă de 

existenţă a materiei. Interacţiunea la distanţă şi 

prin contact direct. Energia potenţială. Câmpul 

forţelor de greutate, de elasticitate, de frecare. 

Câmpul forţelor centrale. Forţe conservative şi 

neconservative (disipative). Legătura dintre forţă 

şi energia potenţială. Gradientul energiei 

potenţiale. Legea conservării energiei mecanice 

pentru un punct material şi pentru un sistem de 

puncte materiale. Limitele mişcării punctului 

material într-un câmp potenţial. Groapa şi bariera 

de potenţial. Conservarea energiei mecanice şi 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

36, 37, 

38, 39, 

40, 41, 

42, 43, 

44, 45, 

46, 47, 

48 

2 
(0,5) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată  

2 

(2) 
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sistem de puncte materiale într-un câmp potenţial de forţe.  

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale; 

omogenitatea timpului. Ciocnirea corpurilor 

absolut elastice şi ne elastice.(**) [1] 

- să cunoască obiectul studiului: mişcarea de rotaţie a corpurilor; 

- să definească noţiunile de corp rigid, mişcare de rotaţie a 

solidului rigid, radian, unghi de rotaţie, viteză şi acceleraţie 

unghiulară,  braţ al forţei, moment al forţei şi moment al 

impulsului în raport cu o axă fixă şi cu un punct fix, produs 

vectorial, moment de inerţie. 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi 

lucrările de laborator aceste noţiuni, formulele pentru viteza 

unghiulară, acceleraţia unghiulară, ecuaţiile de legătură, legea 

fundamentală a dinamicii mişcării de rotaţie în jurul unei axe 

fixe, formulele pentru momentul forţei în raport cu o axă fixă, 

momentul de inerţie, energia cinetică de rotaţie a rigidului, 

teorema lui Steiner, legile variaţiei şi conservării momentului 

cinetic, legea conservării energiei mecanice şi teorema despre 

variaţia energiei cinetice la rotaţia rigidului; 

- să susţină referatele la două lucrări de laborator efectuate.  

Tema 4: Mişcarea de rotaţie a rigidului. 

Modelul corpului absolut rigid. Mişcarea de 

rotaţie, unghiul de rotaţie, viteza unghiulară şi 

acceleraţia unghiulară. Ecuaţiile de legătură. 

Momentul forţei în raport cu o axă fixă. Energia 

cinetică la rotaţia rigidului. Momentul de inerţie. 

Exemple. Dinamica mişcării de rotaţie în jurul 

unei axe fixe. Legea fundamentală a dinamicii 

mişcării de rotaţie. Momentul forţei şi momentul 

impulsului faţă de un punct fix pentru un punct 

material şi pentru un sistem de puncte materiale. 

Legea conservării momentului impulsului şi 

legătura ei cu izotropia spaţiului. [1] 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

49, 50, 

55, 56, 

52, 53, 

57, 58, 

59, 60, 

61, 62, 

63 

2 
(0,5) 

Susţinerea 

referatelor 

la lucrările 

efectuate. 

2 

(1) 

- să cunoască obiectul studiului: relativitatea mişcării, mişcarea 

corpurilor cu viteze comparabile cu viteza luminii; 

- să definească noţiunile de sistem inerţial şi neinerţial de referinţă 

(SIR şi SNIR), sistem propriu, durată proprie, lungime proprie, 

interval între două evenimente, masă, impuls şi energie cinetică 

relativistă, energie de repaus, energie totală. 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi 

lucrările de laborator aceste noţiuni, principiul mecanic al 

relativităţii, postulatele lui Einstein, transformările lui Lorenz, 

dilatarea timpului şi contracţia lungimilor, legea relativistă de 

compunere a vitezelor, legea fundamentală a dinamicii 

relativiste, formulele pentru energia cinetică relativistă, relaţiile 

Tema 5: Bazele teoriei relativităţii restrânse 

Transformările Galilei. Principiul mecanic al 

relativităţii. Experimentele lui Michelson şi 

Morley. Postulatele lui Einstein. Transformările 

Lorenz. Relativitatea simultaneităţii. Dilatarea 

timpului şi contracţia lungimilor. Intervalul dintre 

două evenimente. Legea relativistă de compunere 

a vitezelor. Masa relativistă. Legea fundamentală 

a dinamicii relativiste. Energia cinetică 

relativistă. Relaţia dintre masă şi energie, dintre 

energie şi impuls. Energia de legătură.  [1] 

2 

(1) 
 6 : 66, 

68, 70, 

71, 72, 

73, 74, 

75, 77, 

78 

2 
(0,5) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

2 

(2) 
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dintre masă şi energie, energie şi impuls; 

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale; 

referatului 

la lucrarea 

efectuată 

- să cunoască obiectul studiului: proprietăţile termice ale 

corpurilor, mişcarea termică a moleculelor; 

- să definească noţiunile: echilibru termodinamic, parametri 

termodinamici (concentraţie, densitate, presiune, volum, 

temperatură), mol, numărul lui Avogadro, scara absolută de 

temperaturi, zero absolut, stare şi proces de echilibru şi de 

neechilibru, procese izocor, izobar, izoterm, ecuaţie de stare, 

modelul gazului ideal, număr al gradelor de libertate, grade 

translaţionale, rotaţionale şi oscilatorii, probabilitate, densitate de 

probabilitate (funcţie de distribuţie).   

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor 

noţiunile menţionate, concepţiile cinetico-moleculare, metodele 

statistică şi termodinamică de cercetare ale corpurilor 

macroscopice, modelul gazului ideal şi ecuaţia de stare a 

acestuia, teorema despre echipartiţia energiei după gradele de 

libertate, formula barometrică, distribuţiile Boltzmann şi 

Maxwell, formulele pentru vitezele medie pătratică, medie 

aritmetică şi cea mai probabilă.  

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale; 

Tema 6: Distribuţia moleculelor într-un câmp 

potenţial şi după viteze. 

Concepţiile cinetico-moleculare. Numărul lui 

Avogadro. Molul. Echilibru termodinamic. 

Metodele statistică şi termodinamică de studiu ale 

corpurilor macroscopice. Parametrii 

termodinamici: densitatea, concentraţia, 

presiunea, temperatura. Scara absolută. Viteza 

medie pătratică. Stare şi proces de echilibru 

(cvasistatic) şi de neechilibru. Ecuaţia de stare. 

Modelul gazului ideal. Ecuaţia de stare a gazului 

ideal. Consecinţe. Gradele de libertate a 

moleculelor. Teorema despre echipartiţia energiei 

după gradele de libertate. Noţiune de 

probabilitate. Exemple. Regularităţi statistice. 

Densitatea de probabilitate (funcţia de 

distribuţie). Distribuţia Boltzmann. Formula 

barometrică. Distribuţia Maxwell după vitezele 

moleculelor gazului ideal şi după energiile lor. 

Viteza cea mai probabilă şi medie aritmetică.  [2] 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

90, 91, 

92, 93, 

94, 95, 

96 

2 
(0,5) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată 

2 

(-) 

- să cunoască obiectul studiului: procesele de schimb termic; 

- să definească noţiunile de energie internă, proces de schimb 

termic, cantitate de căldură, conductivitate termică, convecţie, 

schimb termic prin radiaţie, proces cvasistatic, proces ciclic, 

căldură specifică, căldură molară, capacitate calorică a unui corp, 

procesele izocor, izobar, izoterm, adiabatic;  

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi la 

Tema 7: Principiul I al termodinamicii. 

Energia internă şi proprietăţile ei. Modurile de 

variaţie a energiei interne. Procesele de schimb 

termic. Cantitatea de căldură. Principiul întâi al 

termodinamicii. Lucrul efectuat de un gaz la 

expansiunea cvasistatică ca funcţie de proces. 

Procesul ciclic. Lucrul în procesul ciclic. 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

102, 

103, 

104, 

105, 

106, 

2 
(0,5) 

Susţinerea 

referatelor 

la lucrările 

efectuate. 

2 

(-) 
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efectuarea lucrărilor de laborator definiţiile menţionate, 

principiul I al termodinamicii, relaţia lui R. Mayer, ecuaţia lui 

Poisson, precum şi formulele pentru energia internă a gazului 

ideal, pentru lucrul gazului la diferite expansiuni cvasistatice, 

formulele pentru căldurile specifice şi molare la volum şi 

presiune constante, formula pentru constanta adiabatică; 

- să susţină referatele la două lucrări de laborator efectuate. 

Capacitatea calorică. Energia internă şi 

capacitatea calorică a gazelor ideale. Relaţia lui 

R. Mayer. Aplicarea principiului I al 

termodinamicii la procesele izocor, izobar, 

izoterm şi adiabatic. Ecuaţia lui Poisson. 

Constanta adiabatică. [2] 

107, 

109, 

112 

- să cunoască obiectul studiului: fenomenele de transport; 

- să definească noţiunile de număr mediu de ciocniri, parcurs liber 

mediu, timp liber mediu al moleculelor gazului, diametru eficace, 

fenomenele de difuzie, conductivitate termică şi frecare 

interioară, flux specific de masă, coeficient de difuzie, flux 

specific de căldură, coeficient de conductivitate termică, 

coeficient de viscozitate; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi la 

efectuarea lucrărilor de laborator legile difuziei, conductivităţii 

termice şi frecării interioare, teoria cinetico-moleculară a 

fenomenelor de transport, formulele pentru numărul mediu de 

ciocniri, parcursul liber mediu al moleculelor gazului, coeficienţii 

de difuzie, conductibilitate termică, viscozitate, relaţiile dintre 

coeficienţii de transport; 

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale. 

Tema 8: Fenomene de transport. 

Numărul mediu de ciocniri, parcursul liber 

mediu şi timpul liber mediu al moleculelor 

gazului ideal. Diametrul şi secţiunea eficace 

ale moleculelor. Distribuţia moleculelor după 

parcursurile libere medii. Fenomenele de 

transport în gaze. Legile experimentale ale 

difuziei, conductivităţii termice şi viscozităţii 

şi teoria lor cinetico-moleculară pentru gazul 

ideal. Coeficienţii de transport şi sensul lor 

fizic. Legătura dintre coeficienţii de transport.  

[2] 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

113, 

114, 

115, 

117, 

122, 

128 

 

2 

(-) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată. 

2 

(-) 

- să cunoască obiectul studiului: procesele termice şi sensul 

producerii lor; 

- să definească noţiunile de procese reversibile şi ireversibile, 

maşină termică, încălzitor, corp de lucru, răcitor, de perpetuum 

mobile de genul II, procese ciclice, ciclul Carnott, entropie; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi la 

lucrările de laborator noţiunile enumerate, diferite formulări a 

postulatului celui de al doilea principiu al termodinamicii, 

Tema 9: Principiul II al termodinamicii. 

Procese reversibile (de echilibru) şi ireversibile 

(de neechilibru). Procese ciclice. Principiul de 

funcţionare a maşinilor termice şi frigorifice. 

Randamentul lor. Formulările lui Thomson şi 

Clausius ale postulatului celui de-al II-lea 

principiu al termodinamicii. Noţiune de 

perpetuum mobile de genul II. Ciclul şi teoremele 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

130, 

132, 

133, 

135, 

136, 

138, 

2 

(-) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

2 

(-) 
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principiul de funcţionare a motorului termic şi a maşinilor 

frigorifice, randamentele lor, teoremele Carnott, inegalitatea lui 

Clausius, legea creşterii entropiei, interpretarea statistică a 

principiului II al termodinamicii, formula pentru entropia unui 

gaz ideal, legătura dintre entropie şi probabilitate; 

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale; 

Carnott. Inegalitatea lui Clausius. Entropia ca 

funcţie de stare. Legea creşterii entropiei. 

Entropia gazului ideal. Legătura dintre entropie şi 

probabilitate. Interpretarea statistică a principiului 

II al termodinamicii. Formula şi constanta lui 

Boltzmann. [2] 

141 graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată. 

- să cunoască obiectul studiului: interacţiunea electrică, câmpul 

electric; 

- să definească noţiunile de sarcină electrică, câmp electric, 

intensitate a câmpului electric, linie de câmp electric, flux al 

vectorului intensităţii câmpului electric, divergenţa intensităţii; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi la 

lucrările de laborator legea conservării sarcinii electrice, 

caracterul ei discret, legătura ei cu masa, invarianţa relativistă, 

legea lui Coulomb, formula pentru intensitatea câmpului sarcinii 

punctiforme, principiul superpoziţiei, teorema lui Gauss în formă 

integrală şi diferenţială la calculul câmpului unui plan şi fir 

infinit încărcate uniform şi a câmpului unei sfere încărcate 

uniform după suprafaţă şi după volum.   

-  să susţină referatele la două lucrări de laborator efectuate. 

Tema 10: Câmpul electrostatic în vid I. 

Sarcina electrică şi proprietăţile ei. Legea 

conservării sarcinii electrice. Legea lui Coulomb. 

Câmpul electric. Intensitatea câmpului 

electrostatic. Problema fundamentală a 

electrostaticii. Principiul superpoziţiei. Aplicarea 

principiului superpoziţiei la calculul câmpului 

electric(**). Teorema lui Gauss pentru câmpul 

electrostatic în vid în formă integrală şi 

diferenţială. Aplicarea ei la calculul câmpului 

electric (**).Calculul câmpului unui plan şi fir 

infinit încărcate uniform. Calculul câmpului unei 

sfere încărcate uniform după suprafaţă şi după 

volum.[3] 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

154, 

155, 

158, 

160, 

161, 

168 

2 
(0,5) 

Susţinerea 

referatelor 

la lucrările 

de 

laborator 

efectuate. 

2 

(-) 

- să cunoască obiectul studiului: interacţiunea electrică, câmpul 

electric; 

- să definească noţiunea potenţial şi diferenţă de potenţial ale 

câmpului electric, circulaţie şi rotor ale vectorului intensităţii, 

gradient al potenţialului, suprafaţă echipotenţială, dipol electric, 

braţ al dipolului, moment electric dipolar; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi 

lucrările de laborator aceste noţiuni, condiţia de potenţialitate a 

câmpului electric în formă integrală şi diferenţială, formula 

pentru energia potenţială a două sarcini punctiforme, relaţia de 

Tema 11: Câmpul electrostatic în vid II. 

Condiţia de potenţialitate a câmpului electric în 

formă integrală şi diferenţială. Circulaţia 

vectorului intensitate a câmpului electric. Energia 

potenţială de interacţiune a două sarcini 

punctiforme. Potenţialul câmpului electric. 

Diferenţa de potenţial. Legătura dintre 

intensitatea şi potenţialul câmpului electrostatic 

sub formă diferenţială şi integrală. Gradientul 

potenţialului. Suprafeţe echipotenţiale. Ecuaţiile 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

177, 

178, 

179, 

180, 

181, 

183 

2 
(0,5) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

2 

(-) 



 

CURRICULUMUL DISCIPLINEI/MODULULUI COD: F.01.O.003 

DATA: 26.08.2020 

PAGINA: 11/24 
FIZICA I 

 

11 

 

legătură dintre intensitatea câmpului electric şi potenţialul 

acestuia în formă integrală şi diferenţială, ecuaţiile lui Poisson şi 

Laplace, formulele pentru intensitatea şi potenţialul câmpului 

electric al dipolului electric, forţele şi momentul forţelor ce 

acţionează asupra dipolului situat în câmp electric;  

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale; 

lui Poisson şi Laplace. Dipolul electric. Braţul 

dipolului. Momentul electric dipolar. Forţele şi 

momentul forţelor ce acţionează asupra dipolului 

situat în câmp electric.[3] 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată. 

- să cunoască obiectul studiului: câmpul electric în substanţă, 

polarizarea dielectricilor; 

- să explice fenomenul polarizării dielectricilor, polarizarea prin 

orientare, electronică şi ionică, fenomenul seignettoelectricităţii, 

fenomenul de histerezis dielectric; 

- să definească noţiunile de dielectric, sarcini libere şi legate, 

dielectrici polari şi nepolari, vector de polarizare, polarizabilitate 

moleculară, susceptibilitate electrică, deplasare electrică, 

permitivitate relativă a mediului, polarizare remanentă, forţă 

coercitivă; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi la 

lucrările de laborator noţiunile menţionate, legătura dintre 

vectorul de polarizare şi densitatea superficială a sarcinilor de 

polarizare, teorema lui Gauss pentru câmpul electrostatic în 

dielectrici, condiţiile de frontieră pentru vectorii E  şi D  între 

două medii dielectrice izotrope; 

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale; 

Tema 12: Câmpul electrostatic în medii 

dielectrice. 

Sarcini electrice libere şi legate în mediile 

dielectrice. Dielectrici polari şi nepolari. 

Polarizarea dielectricilor. Polarizarea prin 

orientare, electronică şi ionică. Vectorul de 

polarizare. Susceptibilitatea dielectrică a 

mediilor. Legătura dintre vectorul de polarizare şi 

densitatea superficială a sarcinilor de polarizare. 

Teorema lui Gauss pentru câmpul electrostatic în 

dielectrici. Deplasarea electrică. Permitivitatea 

relativă a mediului. Condiţiile de frontieră pentru 

vectorii E  şi D   între două medii dielectrice 

izotrope. Proprietăţile seignettoelectricilor. 

Fenomenul de histerezis dielectric. Polarizarea 

remanentă. Forţa coercitivă. Bucla de histerezis.  

[3]  

2 

(1) 
 6 : Nr. 

171, 

172, 

173, 

175, 

187, 

188 

 

2 

(-) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată. 

2 

(-) 

- să cunoască obiectul studiului: fenomenele din interiorul şi la 

suprafaţa conductoarelor situate în câmp electric, energia 

câmpului electric, inducţia electrostatică; 

- să definească noţiunile de conductor, sarcini induse, capacitate 

Tema 13: Conductoare în câmp electric. Energia 

câmpului electric. 

Câmpul electrostatic la suprafaţa şi în interiorul 

conductoarelor. Inducţia electrostatică. Sarcini 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

193, 

196, 

198, 

2 
(0,5) 

Susţinerea 

referatelor 

la lucrările 

de 

2 

(-) 
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electrică a unui conductor izolat, condensator, energie şi 

densitate de energie a câmpului; 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi 

lucrările de laborator aceste noţiuni, distribuţia sarcinilor în 

conductoarele plasate în câmp electric, câmpul la suprafaţa şi 

interiorul conductoarelor, formulele pentru intensitatea şi 

inducţia câmpului din apropierea suprafeţei conductorului, pentru 

forţa ce acţionează asupra unei unităţi de arie a conductorului 

încărcat, formulele pentru capacitatea conductorului izolat, 

pentru capacitatea condensatoarelor plan, cilindric şi sferic, 

pentru capacitatea bateriilor de condensatoare conectate în serie 

şi paralel, pentru energia sistemului de sarcini electrice şi 

densitatea de energie, localizarea energiei în câmp, unităţile de 

măsură în SI ale mărimilor caracteristice; 

- să susţină referatele la două lucrări de laborator efectuate. 

induse. Distribuţia sarcinilor în conductoare. 

Câmpul electric în interiorul şi la suprafaţa unui 

conductor. Capacitatea electrică a unui conductor 

izolat. Capacitatea electrică a două conductoare. 

Condensatoarele. Energia sistemului de sarcini 

electrice, a conductorului încărcat şi a 

condensatorului. Conexiunea în serie şi paralel a 

condensatoarelor. Energia câmpului electrostatic. 

Localizarea ei. Densitatea energiei câmpului 

electrostatic. 

[3] 

200, 

204, 

206, 

208 

laborator 

efectuate. 

- să cunoască obiectul studiului: fenomenul curentului electric şi 

condiţiile de existenţă; 

- să definească noţiunile de intensitate şi densitate a curentului, 

diferenţă de potenţial, forţe extraelectrice, tensiune 

electromotoare, tensiune, rezistenţă electrică, rezistivitate, 

conductivitate electrică, supraconductivitate, temperatură critică, 

nod, ramură şi ochi de reţea, circuite RC. 

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi la 

lucrările de laborator aceste noţiuni, ecuaţia de continuitate, 

legile lui Ohm şi  Joule-Lenz în formă diferenţială şi integrală, 

legea lui Ohm pentru o porţiune neomogenă de circuit, regulile 

lui Kirchhoff, teoria electronică clasică a conductibilităţii 

metalelor, formulele pentru intensitatea curentului de descărcare 

şi încărcare a condensatorului, precum şi pentru timpul de 

relaxare; 

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

Tema 14: Curentul electric continuu. 

Curentul electric. Condiţiile de existenţă a 

curentului electric. Intensitatea şi densitatea 

curentului. Curent electric continuu. Ecuaţia de 

continuitate în formă integrală şi diferenţială. 

Diferenţa de potenţial, forţe extraelectrice, 

tensiunea electromotoare, tensiunea. Rezistenţa 

electrică. Rezistivitatea. Conductivitatea electrică. 

Forma diferenţială şi cea integrală a legilor lui 

Ohm şi Joule - Lenz. Legea lui Ohm pentru o 

porţiune neomogenă de circuit. Nod, ramură şi 

ochi de reţea. Regulile lui Kirchhoff. Exemple: 

conexiunea surselor identice, conexiunea în serie 

şi paralel a rezistoarelor, puntea Wheatstone. 

Teoria electronică clasică a conductibilităţii 

metalelor şi deficienţele ei. Circuite RC. 

Intensitatea curentului de încărcare şi descărcare 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

209, 

210, 

212, 

214, 

215, 

221, 

223 

2 
(0,5) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată. 

2 

(-) 
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formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale; a condensatorului. Timpul de relaxare. Curentul 

electric în medii. [3] 

- să cunoască obiectul studiului: Câmpul magnetic şi proprietăţile 

lui; 

- să definească noţiunile de magneţi, poli magnetici, forţă 

electromagnetică, câmp magnetic, inducţie magnetică, sens al 

inducţiei magnetice, câmp magnetic staţionar, unitate a inducţiei 

magnetice, linie de câmp magnetic, câmp magnetic omogen şi 

neomogen, forţă magnetică, forţă Lorentz,  moment magnetic şi 

sensul acestuia, element de curent, constantă magnetică, amperul, 

câmpuri turbionare, circulaţie a vectorului inducţiei magnetice, rotor 

al inducţiei magnetice, bobină toroidală, flux magnetic, flux magnetic 

total, monopol magnetic, câmp electric Hall;  

- să cunoască, să explice şi să aplice la rezolvarea problemelor şi 

lucrările de laborator aceste noţiuni, regula burghiului cu filet de 

dreapta, regula mâinii drepte, regula mâinii stângi, principiul 

superpoziţiei, legea Biot şi Savart, legea curentului total pentru 

câmpul magnetic în vid în formă integrală şi diferenţială, teorema lui 

Stokes,  teorema lui Gauss pentru câmpul magnetic în vid în formă 

integrală şi diferenţială, formulele pentru inducţia câmpului magnetic 

al curenţilor rectilinii, circulari şi solenoidali, formulele pentru 

inducţia câmpului magnetic al sarcinii electrice în mişcare şi forţa de 

interacţiune magnetică dintre sarcinile electrice în mişcare, formulele 

pentru forţa electromagnetică, momentul magnetic al spirei parcurse 

de curent, fluxul magnetic, fluxul magnetic total, inducţia câmpului 

magnetic al bobinei toroidale, lucrul efectuat la deplasarea 

conductorului parcurs de curent într-un câmp magnetic staţionar, 

formulele pentru perioada de rotaţie a particulei, raza şi pasul liniei 

elicoidale, formulele pentru diferenţa de potenţial Hall şi constanta 

Hall;  

- să colecteze date experimentale la lucrările de laborator, să 

proceseze datele, să perfecteze referatul la lucrarea efectuată şi să 

Tema 15: Câmpul magnetic în vid. 

Magneţi, poli magnetici. Câmpul magnetic. Sursa 

câmpului magnetic. Forţa electromagnetică. 

Inducţia câmpului magnetic şi unitatea ei de 

măsură. Linie de câmp magnetic. Regula burghiului 

cu filet de dreapta. Câmp magnetic staţionar, 

omogen şi neomogen. Regulile mâinii stângi şi 

drepte. Forţa  magnetică şi proprietăţile ei. Forţa 

Lorenz. Cadrul parcurs de curent în câmpul 

magnetic. Momentul de rotaţie şi momentul 

magnetic al spirei parcurse de curent. Sensul 

momentului magnetic al spirei parcurse de curent. 

Câmpul magnetic al curentului electric continuu în 

vid: rezultate experimentale. Principiul 

superpoziţiei. Legea lui Biot şi Savart şi aplicarea ei 

la calculul câmpului magnetic. Calculul câmpului 

magnetic al curenţilor rectilinii şi circulari. Câmpul 

magnetic al solenoidului. Câmpul magnetic al unei 

sarcini electrice în mişcare. Forţa de interacţiune 

magnetică dintre sarcinile electrice în mişcare şi 

compararea ei cu  forţa de interacţiune electrică. 

Amperul. Proprietăţile turbionare ale câmpului 

magnetic. Legea curentului total pentru câmpul 

magnetic în vid în formă integrală şi diferenţială. 

Rotorul vectorului B . Teorema lui Stokes. Câmpul 

magnetic al bobinei toroidale. Flux magnetic. Flux 

magnetic total. Teorema lui Gauss pentru câmpul 

magnetic în vid în formă integrală şi diferenţială. 

Lucrul forţelor electromagnetice  efectuat la 

2 

(1) 
 6 : Nr. 

225, 

228, 

229, 

230, 

231, 

232, 

233, 

234 

2 
(0,5) 

Admiterea 

şi 

efectuarea 

unei 

lucrări de 

laborator 

conform 

graficului 

stabilit 

Perfectare

a 

referatului 

la lucrarea 

efectuată. 

2 

(-) 
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formuleze concluzii în urma investigaţiilor experimentale.    

 

deplasarea conductorului parcurs de curent într-un 

câmp magnetic staţionar. Mişcarea particulelor 

încărcate în câmp magnetic. Perioada de rotaţie a 

particulei, raza şi pasul liniei elicoidale.  Efectul 

Hall şi teoria lui. Constanta Hall. [3] 
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VII. Lista lucrărilor de laborator 
 

Nr Denumirea lucrării 

1 
Lucrare de iniţiere: Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un 

uluc înclinat.   

2 
Verificarea experimentală a teoremei despre variaţia energiei cinetice a unui corp supus acţiunii 

forţei elastice pe un plan orizontal 

3 
Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de translaţie la mişcarea unui cărucior 

pe planul înclinat 

4 
Verificarea principiului fundamental al dinamicii la mişcarea de translaţie a unui cărucior pe un 

plan orizontal 

5 
Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie, determinarea momentului de 

inerţie al diferitor corpuri 

6 
Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie şi a teoremei 

despre mişcarea centrului de masă 

7 Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe planul înclinat 

8 Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului fizic 

9 Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului de torsiune 

10 
Verificarea legii conservării momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al 

volantului 

11 Studiul legii fundamentale a dinamicii mişcării de rotaţie. 

12 Determinarea momentului de inerţie al volantului. 

13 Determinarea momentului de inerţie al pendulului lui Maxwell. 

14 Determinarea coeficientului de viscozitate şi a parcursului liber mediu al moleculelor de gaz. 

15 Determinarea coeficientului de viscozitate al unui lichid cu ajutorul viscozimetrului capilar. 

16 Determinarea conductivităţii termice a corpurilor solide . 

17 Determinarea raportului CP/CV al capacităţilor termice ale gazelor. 

18 Determinarea căldurii specifice a substanţelor lichide şi solide 

19 
Polarizarea dielectricilor în câmp electric variabil. Studiul dependenţei permitivităţii 

seignettoelectricilor de temperatură. 

20 Determinarea componentei orizontale a inducţiei câmpului magnetic terestru 

21 Studiul câmpului magnetic al solenoidului. 
 

VII. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR 
 

Pe parcursul semestrului, studenţii realizează activităţi individuale, care includ: 

- studiul literaturii obligatorii conform listei surselor bibliografice prezentate în curriculum; 

- realizarea temelor pentru acasă, propuse în cadrul prelegerilor, lecţiilor practice şi lucrărilor 

de laborator; 

VIII. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 

Forma 

de învățământ  

Evaluare periodică  Evaluare 

Curentă  

Lucrul 

individual  
Evaluare finală  

Nr. 1  Nr. 2 

Cu frecvență la ZI  15%  15%  15%  15%  40%  

Cu frecvență redusă  25%  25%  50%  

Standard minim de performanță  

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări, ce ţin seama de activităţile studentului la 
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prelegeri, lecţii practice şi lucrări de laborator. Demonstrarea în lucrarea de evaluarea finală a gândirii 

fizice, a cunoaşterii materiei predate, a aplicării legilor fizice la rezolvarea problemelor aplicative. 

 

IX. LISTA DE SUBIECTE PENTRU EVALUAREA FINALĂ ŞI CELE PERIODICE  
   

CHESTIONAR PENTRU EXAMENUL FINAL 
1. Definiţia Fizicii. Formele de existenţă a materiei. Metodele generale de cercetare fizică. Fizica ca 

ştiinţă fundamentală. Legătura fizicii cu alte ştiinţe şi tehnica. Rolul fizicii în pregătirea inginerilor. 

Obiectivele cursului de fizică.  

2. Mişcarea mecanică ca cea mai simplă formă de mişcare a materiei. Noţiune despre proprietăţile 

spaţiului şi timpului în mecanica clasică (Newtoniană). Modelul punctului material. Noţiune de 

stare în mecanica clasică. Problema fundamentală a mecanicii şi soluţionarea ei în cazul mişcării 

curbilinii. Vectorul de poziţie. Viteza medie şi viteza instantanee a punctului material ca derivata 

vectorului de poziţie a acestuia. Acceleraţia ca derivata vectorului vitezei. Acceleraţia normală, 

tangenţială şi totală. 

3. Legea inerţiei. Sisteme inerţiale de referinţă. Sistem izolat de puncte materiale. Masa şi impulsul 

corpului. Legea conservării impulsului pentru un sistem izolat din 2 puncte materiale. Forţa. Legea 

a doua a lui Newton ca lege fundamentală a mecanicii. Legea a treia a lui Newton. Exemple de legi 

de acţiune a forţelor.  

4. Forţe interne şi externe. Centrul de masă şi legea mişcării lui. Legea conservării impulsului pentru 

un sistem izolat de puncte materiale şi legătura ei cu omogenitatea spaţiului.  

5. Energia cinetică şi lucrul mecanic. Lucrul forţei variabile. Puterea. Teorema despre variaţia 

energiei cinetice. 

6. Câmpul fizic ca formă de existenţă a materiei. Interacţiunea la distanţă şi prin contact direct. 

Energia potenţială. Câmpul forţelor de greutate, de elasticitate, de frecare. Câmpul forţelor 

centrale. Forţe conservative şi neconservative (disipative). 

7. Legătura dintre forţă şi energia potenţială. Gradientul energiei potenţiale. Legea conservării 

energiei mecanice pentru un punct material.  

8. Legea conservării energiei mecanice pentru un sistem de puncte materiale. Legătura ei cu 

omogenitatea timpului. Aplicarea legilor de conservare la deducerea expresiilor pentru vitezele 

corpurilor după ciocnirea lor absolut elastică şi ne elastică în cazul unidimensional. 

9. Modelul corpului absolut rigid. Mişcarea de rotaţie, unghiul de rotaţie, viteza unghiulară şi 

acceleraţia unghiulară. Ecuaţiile de legătură.  

10. Momentul forţei în raport cu o axă fixă. Energia cinetică la rotaţia rigidului. Momentul de inerţie. 

Momentele de inerţie a unui disc omogen, a unei bare omogene  şi a unei sfere omogene în raport 

cu axele lor de simetrie. Teorema Steiner.  

11. Analogia în descrierea mişcării rectiliniii de translaţie a unui punct material şi a mişcării de rotaţie 

a unui rigid în jurul unei axe fixe. Obţinerea legii fundamentale a dinamicii mişcării de rotaţie în 

jurul unei axe fixe, reieşind din considerente analogice şi energetice.  

12. Momentul forţei şi momentul impulsului în raport cu un punct fix pentru un punct material şi 

pentru un sistem de puncte materiale. Legea variaţiei momentului cinetic. Momentul cinetic în 

raport cu o axă fixă. Legea conservării momentului cinetic şi legătura ei cu izotropia spaţiului. 

13. Transformările Galilei. Principiul mecanic al relativităţii. Experimentele lui Michelson şi Morley. 

Postulatele lui Einstein. Transformările Lorenz.  

14. Relativitatea simultaneităţii. Dilatarea timpului şi contracţia lungimilor. Intervalul dintre 

evenimente. Legea relativistă de compunere a vitezelor.  

15. Masa relativistă. Legea fundamentală a dinamicii relativiste. Energia cinetică relativistă. Relaţia 

dintre masă şi energie, dintre energie şi impuls. Energia de legătură. 
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16. Concepţiile cinetico-moleculare. Numărul lui Avogadro. Molul. Echilibru termodinamic. Metodele 

statistică şi termodinamică de studiu ale corpurilor macroscopice. Parametrii termodinamici: 

densitatea, concentraţia, presiunea, temperatura. Scara absolută. Viteza medie pătratică. Stare şi 

proces de echilibru (cvasistatic) şi de neechilibru. Ecuaţia de stare. Modelul gazului ideal. Ecuaţia 

de stare a gazului ideal. Consecinţe. 

17. Gradele de libertate ale moleculelor. Teorema despre echipartiţia energiei după gradele de libertate. 

18. Noţiune de probabilitate. Exemple. Densitatea de probabilitate (funcţia de distribuţie). Distribuţia 

Boltzmann. Formula barometrică. 

19. Distribuţia Maxwell după vitezele moleculelor gazului ideal şi după energiile lor. Obţinerea 

expresiilor pentru viteza cea mai probabilă şi medie aritmetică.  

20. Energia internă şi proprietăţile ei. Modurile de variaţie a energiei interne. Procesele de schimb 

termic. Cantitatea de căldură. Principiul întâi al termodinamicii. Lucrul efectuat de un gaz la 

expansiunea cvasistatică ca funcţie de proces. Procesul ciclic. Lucrul în procesul ciclic.  

21. Capacitatea calorică. Energia internă şi capacitatea calorică a gazelor ideale. Relaţia lui R. Mayer. 

Aplicarea principiului I al termodinamicii la procesele izocor, izobar, izoterm şi adiabatic. Ecuaţia 

lui Poisson în variabilele (P,V), (P,T), (V,T). Constanta adiabatică.  

22. Numărul mediu de ciocniri, parcursul liber mediu şi timpul liber mediu al moleculelor 

gazului ideal. Diametrul şi secţiunea eficace ale moleculelor. Distribuţia moleculelor după 

parcursurile libere medii. 

23.  Legile experimentale ale difuziei, conductivităţii termice şi viscozităţii şi teoria lor cinetico-

moleculară pentru gazul ideal. Obţinerea expresiilor pentru coeficienţii de difuzie, conductivitate 

termică şi viscozitate, sensul lor fizic. Legătura dintre coeficienţii de transport.  

24. Procese reversibile (de echilibru) şi ireversibile (de neechilibru). Procese ciclice. Principiul de 

funcţionare a maşinilor termice şi frigorifice. Randamentul lor. Formulările lui Thomson şi 

Clausius ale postulatului celui de-al II-lea principiu al termodinamicii. Echivalenţa lor. Noţiune de 

perpetuum mobile de genul II.  

25. Ciclul şi teoremele Carnott. Inegalitatea lui Clausius. 

26.  Entropia ca funcţie de stare. Legea creşterii entropiei. Entropia gazului ideal. Legătura dintre 

entropie şi probabilitate. Interpretarea statistică a principiului II al termodinamicii. Formula şi 

constanta lui Boltzmann.  

27. Sarcina electrică şi proprietăţile ei. Legea conservării sarcinii electrice. Legea lui Coulomb. 

Câmpul electric. Intensitatea câmpului electrostatic. Problema fundamentală a electrostaticii. 

Principiul superpoziţiei. Aplicarea principiului superpoziţiei la calculul câmpului electric.  

28. Teorema lui Gauss pentru câmpul electrostatic în vid în formă integrală şi diferenţială. Aplicarea ei 

la calculul câmpului electric Calculul câmpului unui plan şi fir infinit încărcate uniform. Calculul 

câmpului unei sfere încărcate uniform după suprafaţă şi după volum. 

29. Condiţia de potenţialitate a câmpului electric în formă integrală şi diferenţială. Circulaţia vectorului 

intensitate a câmpului electric.  

30. Energia potenţială de interacţiune a două sarcini punctiforme. Potenţialul câmpului electric. 

Diferenţa de potenţial. Legătura dintre intensitatea şi potenţialul câmpului electrostatic sub formă 

diferenţială şi integrală. Gradientul potenţialului. Suprafeţe echipotenţiale. Ecuaţiile lui Poisson şi 

Laplace. 

31.  Dipolul electric. Braţul dipolului. Momentul electric dipolar. Forţele şi momentul forţelor ce 

acţionează asupra dipolului situat în câmp electric. 

32. Sarcini electrice libere şi legate în mediile dielectrice. Dielectrici polari şi nepolari. Polarizarea 

dielectricilor. Polarizarea prin orientare, electronică şi ionică. Vectorul de polarizare. 

Susceptibilitatea dielectrică a mediilor. Legătura dintre vectorul de polarizare şi densitatea 

superficială a sarcinilor de polarizare.  
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33. Teorema lui Gauss pentru câmpul electrostatic în dielectrici. Deplasarea electrică. Permitivitatea 

relativă a mediului. Condiţiile de frontieră pentru vectorii E  şi D   între două medii dielectrice 

izotrope. Proprietăţile seignettoelectricilor. Fenomenul de histerezis dielectric. Polarizarea 

remanentă. Forţa coercitivă. Bucla de histerezis. 

34.  Câmpul electrostatic la suprafaţa şi în interiorul conductoarelor. Inducţia electrostatică. Sarcini 

induse. Distribuţia sarcinilor în conductoare. Câmpul electric în interiorul şi la suprafaţa unui 

conductor. Capacitatea electrică a unui conductor izolat. Deducerea formulei pentru capacitatea 

conductorului sferic. 

35. Capacitatea electrică a două conductoare. Condensatoarele. Deducerea formulelor pentru 

capacităţile condensatorului plan, cilindric şi sferic. Conexiunea în serie şi paralel a 

condensatoarelor.  

36. Energia sistemului de sarcini electrice, a conductorului încărcat şi a condensatorului. Localizarea 

ei. Energia câmpului electrostatic. Densitatea energiei câmpului electrostatic. 

37. Curentul electric. Condiţiile de existenţă a curentului electric. Intensitatea şi densitatea curentului. 

Curent electric continuu. Ecuaţia de continuitate în formă integrală şi diferenţială. Diferenţa de 

potenţial, forţe extraelectrice, tensiunea electromotoare, tensiunea.  

38. Rezistenţa electrică. Rezistivitatea. Conductivitatea electrică. Forma diferenţială şi cea integrală a 

legilor lui Ohm şi Joule - Lenz. Legea lui Ohm pentru o porţiune neomogenă de circuit. Nod, 

ramură şi ochi de reţea. Regulile lui Kirchhoff. Exemple: conexiunea surselor identice, conexiunea 

în serie şi paralel a rezistoarelor, puntea Wheatstone. 

39. Teoria electronică clasică a conductibilităţii metalelor şi deficienţele ei. Circuite RC. Intensitatea 

curentului de încărcare şi descărcare a condensatorului. Timpul de relaxare. 

40. Magneţi, poli magnetici. Câmpul magnetic. Sursa câmpului magnetic. Forţa electromagnetică. Inducţia 

câmpului magnetic şi unitatea ei de măsură. Linie de câmp magnetic. Regula burghiului. Câmp 

magnetic staţionar, omogen şi neomogen. Regulile mâinii stângi şi drepte. Forţa  magnetică şi 

proprietăţile ei. Forţa Lorenz. Cadrul parcurs de curent în câmpul magnetic. Momentul de rotaţie şi 

momentul magnetic al spirei parcurse de curent.  

41. Câmpul magnetic al curentului electric continuu în vid: rezultate experimentale. Principiul 

superpoziţiei. Legea lui Biot şi Savart şi aplicarea ei la calculul câmpului magnetic. Calculul câmpului 

magnetic al curenţilor rectilinii şi circulari. Câmpul magnetic al solenoidului. Câmpul magnetic al unei 

sarcini electrice în mişcare. Forţa de interacţiune magnetică dintre sarcinile electrice în mişcare. 

Amperul.  

42. Proprietăţile turbionare ale câmpului magnetic. Legea curentului total pentru câmpul magnetic în vid în 

formă integrală şi diferenţială. Rotorul vectorului B . Teorema lui Stokes. Câmpul magnetic al bobinei 

toroidale.  

43. Flux magnetic. Flux magnetic total. Teorema lui Gauss pentru câmpul magnetic în vid în formă 

integrală şi diferenţială. Lucrul forţelor electromagnetice  efectuat la deplasarea conductorului parcurs 

de curent într-un câmp magnetic staţionar.  

44. Mişcarea particulelor încărcate în câmp magnetic. Perioada de rotaţie a particulei, raza şi pasul liniei 

elicoidale.  Efectul Hall şi teoria lui. Constanta Hall.  

 

CESTIONAR PENTRU EVALUĂRILE PERIODICE 
 

 Pe parcursul semestrului studenţii susţin două evaluări periodice în formă de lucrări scrise. 

 

Evaluarea per. nr. 1 conţine temele 1 – 7 şi anume subiectele cu nr. de ordine 1– 21 din lista    

chestionarului pentru examen.  

Evaluarea per. nr. 2 conţine temele 7 – 13 şi anume subiectele 22 – 36 din chestionarul pentru 

examen. 
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12. S. Rusu, V. Şura. Mecanică, fizică moleculară şi termodinamică. Îndrumar de 

laborator la fizică. Chişinău, UTM, 2010. 

http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

13. A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac. Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de 

calculator. Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, Edit. UTM, 2013, 44p. 

http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

14. S. Rusu, P. Bardeţchi, V. Chistol, C. Pîrţac. Electromagnetism. Oscilaţii şi unde. 

Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, UTM, 2012. 

http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

15. Rusu, A.;  Pîntea, V.;  Gutium, S.;  Mocreac, O.; Ciobanu, M.; Popovici, A.; Sanduţa, 

A.; Bernat, O. Culegere de teste pentru admiterea la efectuarea lucrărilor de laborator 

la Fizică. Îndrumar metodic. Editura "Tehnica-UTM", 2015, 99 p. 

http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

16. Rusu, A.; Rusu, S.; Pîrţac, C.; Şerban, C.; Mocreac. O. Лабораторные работы по 

механическим колебаниям с компьютерной обработкой данных. Îndrumar de 

laborator la fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2015", 49 p. 

http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

17. Rusu, A.;  Pîrţac, C.; Gutium, S. Verificarea legii conservării energiei mecanice la 

rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat.  Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, 

Edit. "Tehnica-UTM, 2015", 24 p. http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

http://fizica.utm.md/data/cursuri_fizica.php
http://fizica.utm.md/data/cursuri_fizica.php
http://fizica.utm.md/data/cursuri_fizica.php
http://fizica.utm.md/data/cursuri_fizica.php
http://fizica.utm.md/data/cursuri_fizica.php
http://fizica.utm.md/data/rezolvarea_problemelor.php
http://fizica.utm.md/data/rezolvarea_problemelor.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
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18. Rusu, A.;  Pîrţac, C.; Gutium, S. Determinarea căldurii specifice a lichidelor şi 

solidelor. Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2015", 19 

p. http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

19. А.Русу, К.Пырцак, С.Гутюм, К.Шербан, А. Попович. Экспериментальная 

проверка закона сохранения энергии при скатывании шара по желобу с 

наклонной плоскости. Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-

UTM, 2016", 26 p. http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

20. А.Русу, К.Шербан, К.Пырцак, С.Гутюм, М.Чобану. Определение удельной 

теплоемкости жидких и твёрдых тел. Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, 

Edit. "Tehnica-UTM, 2016", 23 p. http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

21. A. Rusu, S. Gutium, A. Popovici. Verificarea experimentală a legii conservării 

momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al volantului. 

Îndrumar de laborator la Fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2016", 17 p. 

http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php 

Suplim

entare 

1. Traian I. Creţu, Fizica, curs universitar, Ed. Tehnică, 1996. 

2. Corneliu Moţoc, Fizica, volum.1. Fizica clasică, Editura All, Bucureşti, 1994. 

3. Corneliu Moţoc,Fizica, volum II, Fizica cuantică şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 

1994. 

4. И.В.Савельев,Курс физики. Т. 1 – 3, Москва, Наука, 1989. 

5. Т.И.Трофимова. Курс физики, Москва, Высшая школа, 1985. 

6. Д.В.Сивухин. Общий курс физики. Т. 1 – 5. Москва, Наука, 1979. 

7. D.Ţiuleanu, C.Marcu, ş.a. Probleme de fizică. Ed. „Tehnica – info”, Chişinău, 2007. 

8. Ion M.Popescu, Gabriela F.Cone, Gheorghe A. Stanciu, Culegere de probleme de 

fizică, editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981. 

9. В.С.Волкенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Москва, Наука, 

1979. 

10. А.Г.Чертов, А.А.Воробьев. Задачник по физике. Москва, Высшая школа, 1981. 

11. Т.И.Трофимова. Сборник задач по курсу физики. Москва, Высшая школа, 1991. 

 

Programa analitică la disciplina 

F.01.O.003   Fizica I  

(180 h)  

Curs (60 h) 

T1. Introducere în Fizică. Cinematica punctului material. 

T2. Dinamica punctului material şi al sistemului de puncte materiale. Legea conservării impulsului. 

T3. Energia şi lucrul mecanic. 

T4. Mişcarea de rotaţie a rigidului. 

T5. Bazele teoriei relativităţii restrânse 

T6. Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze. 

T7. Principiul I al termodinamicii. 

T8. Fenomene de transport. 

T9. Principiul II al termodinamicii. 

T10. Câmpul electrostatic în vid I. 

T11. Câmpul electrostatic în vid II. 

T12. Câmpul electrostatic în medii dielectrice. 

T13. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric. 

T14. Curentul electric continuu. 

T15. Câmpul magnetic în vid. 

http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
http://fizica.utm.md/data/info_laborator.php
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Lecţii practice (60 h) 

LP1. Cinematica punctului material. 

LP2. Dinamica punctului material şi al sistemului de puncte materiale. Legea conservării impulsului. 

LP3. Energia şi lucrul mecanic. 

LP4. Mişcarea de rotaţie a rigidului. 

LP5. Bazele teoriei relativităţii restrânse 

LP6. Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze. 

LP7. Principiul I al termodinamicii. 

LP8. Fenomene de transport. 

LP9. Principiul II al termodinamicii. 

LP10. Câmpul electrostatic în vid I. 

LP11. Câmpul electrostatic în vid II. 

LP12. Câmpul electrostatic în medii dielectrice. 

LP13. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric. 

LP14. Curentul electric continuu. 

LP15. Câmpul magnetic în vid. 

Lucrări de laborator 

(60 h) 

Nr Denumirea lucrării 

1 
Lucrare de iniţiere: Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un 

uluc înclinat.   

2 
Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de translaţie la mişcarea unui cărucior 

pe planul înclinat 

3 
Verificarea principiului fundamental al dinamicii la mişcarea de translaţie a unui cărucior pe un 

plan orizontal 

4 
Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie, determinarea momentului de 

inerţie al diferitor corpuri 

5 
Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie şi a teoremei 

despre mişcarea centrului de masă 

6 Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului fizic 

7 Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului de torsiune 

8 
Verificarea legii conservării momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al 

volantului 

9 Determinarea coeficientului de viscozitate şi a parcursului liber mediu al moleculelor de gaz. 

10 Determinarea coeficientului de viscozitate al unui lichid cu ajutorul viscozimetrului capilar. 

11 Determinarea conductivităţii termice a corpurilor solide . 

12 Determinarea raportului CP/CV al capacităţilor termice ale gazelor. 

13 Determinarea căldurii specifice a substanţelor lichide şi solide 

14 Determinarea componentei orizontale a inducţiei câmpului magnetic terestru 

15 Studiul câmpului magnetic al solenoidului. 

Anexa 1 

Planul activităților individuale ale studenților 
 

Nr. Nr. temei Conţinutul activităţii individuale Durata 

(h) 

Forma de control Termeni de 

control 

 

 

 

T 1 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 1. 

 

2 Lucrare de evaluare 

periodică nr.2 Examen. 

Discuţii la LP 1 şi la 

Conform 

calendarului 

univ. 
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1 admiterea la LL 

LP 1 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 1.  

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP 

La LP 2 

LL 1 Studiul metodelor de 

prelucrare a datelor 

experimentale. Studiul Li 

2 Discuţii la LL 

 

La LL 2 

 

 

 

2 

T 2 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 2. 

 

2 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 2 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 2 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 2. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 3 

LL 2 Pregătirea pentru efectuarea 

Li.  Perfectarea referatului la 

Li 

2 Admiterea la Li. 

Susţinerea referatului 

la Li 

 

La LL 3 

 

 

3 

T 3 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 3 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 3 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 3 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 3. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP 

La LP 4 

LL 3 Pregătirea pentru admiterea la 

efectuarea a 2 lucrări de 

laborator din lista LL. 

2 Admiterea la 

efectuarea a 2 lucrări 

de laborator 

La LL 3 

 

 

 

4 

T 4 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 4. 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 4 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 4 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 4. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 5 

LL 4 Pregătirea pentru efectuarea 

primei lucrări de laborator. 

Perfectarea referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

 

La LL 5 

 

 

 

5 

T 5 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 5. 

 

3 Lucrare de atestare. 

Examen. Discuţii la LP 

5 şi la admiterea la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 5 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 5. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 6 

LL 5 Pregătirea pentru efectuarea 

celei de a doua lucrări de 

laborator. Perfectarea 

referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

La LL 6 

 

 

 

6 

T 6 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 6. 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 6 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 6 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 6. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP 

La LP 7 

LL 6 Pregătirea pentru admiterea la 2 Admiterea la La LL 6 



 

CURRICULUMUL DISCIPLINEI/MODULULUI COD: F.01.O.003 

DATA: 26.08.2020 

PAGINA: 23/24 
FIZICA I 

 

23 

 

efectuarea a 2 lucrări de 

laborator din lista LL. 

efectuarea a 2 lucrări 

de laborator 

 

 

 

7 

T 7 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 7. 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 7 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 7 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 7. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 8 

LL 7 Pregătirea pentru efectuarea 

primei lucrări de laborator. 

Perfectarea referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

La LL 7 

 

 

 

8 

T 8 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 8. 

 

2 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 8 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 8 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 8. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 9 

LL 8 Pregătirea pentru efectuarea 

celei de a doua lucrări de 

laborator. Perfectarea 

referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

La LL 9 

 

 

 

9 

T 9 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 9. 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 9 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 9 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 9. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP 

La LP 10 

LL 9 Pregătirea pentru admiterea la 

efectuarea a 2 lucrări de 

laborator din lista LL. 

2 Admiterea la 

efectuarea a 2 lucrări 

de laborator 

La LL 9 

 

 

 

10 

T 10 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 10. 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 10 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 10 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 10. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 11 

LL 10 Pregătirea pentru efectuarea 

primei lucrări de laborator. 

Perfectarea referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

La LL 11 

 

 

 

11 

T 11 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 11. 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 11 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 11 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 11. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 12 

LL 11 Pregătirea pentru efectuarea 

celei de a doua lucrări de 

laborator. Perfectarea 

referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

La LL 12 
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12 

T 12 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 12. 

 

3 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 12 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 12 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 12. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP 

La LP 13 

LL 12 Pregătirea pentru admiterea la 

efectuarea a 2 lucrări de 

laborator din lista LL. 

2 Admiterea la 

efectuarea a 2 lucrări 

de laborator 

La LL 12 

 

 

 

13 

T 13 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 13. 

 

2 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 13 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 13 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 13. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 14 

LL 13 Pregătirea pentru efectuarea 

primei lucrări de laborator. 

Perfectarea referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

La LL 14 

 

 

 

14 

T 14 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 14. 

 

2 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 14 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 14 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 14. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP  

La LP 15 

LL 14 Pregătirea pentru efectuarea 

celei de a doua lucrări de 

laborator. Perfectarea 

referatului. 

1,5 Susţinerea referatului 

la lucrarea efectuată 

 

La LL 15 

 

 

 

15 

T 15 

 

Însuşirea materialului teoretic 

la T 15. 

 

2 Lucrare de evaluare 

nr.2. Examen. Discuţii 

la LP 15 şi la admiterea 

la LL 

Conform 

calendarului 

univ. 

LP 15 

 

Rezolvarea problemelor din 

sarcina pentru acasă la T 15. 

1 Controlul îndeplinirii 

sarcinii. Discuţii la LP 

 

LL 15 Perfectarea referatelor. 1 Susţinerea referatelor   

 

16 Săptă- 

mâna  

7,14 

Pregătirea pentru evaluările 

periodice nr. 1 şi nr.2 

12 Evaluări periodice Săptă- 

mâna  

7,14 

Total 90   
 

 

Ex: conf. univ., dr. A. Rusu 
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