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FIZICA I 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și Management in Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Fizică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu Tehnologia Produselor Alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de evaluare Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 
I (învățământ cu frecvență 

redusă) 

1; 
1 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs obligatorie 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

 
Curs 

Seminare/
Lecții 

practice 
Laborator 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Rezolvarea 
problemelor 

Pregătirea rapoartelor 
la lucrările de laborator 

La zi 150 30 30 15 30 30 15 

FR 150 12 6 6 72 54 - 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Realizarea finalităților învățământului preuniversitar 

Conform competențelor Competențe speciale pentru fizică, matematică (confirmate prin examen de BAC) 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator. Nu 
vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Lecții 
practice/seminar 

 Pentru învățământul cu frecvență redusă studenții vor prezenta caietele cu lucrările 
individuale în orele de consultație conform graficului prestabilit de decanat.  

 Termenul limită de predare a lucrării individuale – ultima zi  de consultație după grafic. 
Studenții care n-au prezentat lucrarea individuală nu sunt admiși la examenul de promovare. 

Laborator  Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. Termenul 
de predare a referatului la lucrarea de laborator – următoarea  săptămână după efectuarea 
acesteia.  

 Pentru învățământul cu frecvență redusă studenții vor perfecta și  prezenta referatul la 
lucrarea de laborator în ziua efectuării experimentului.  

 Studenții care au restanțe la cel puțin o lucrare de laborator nu sunt admiși la examenul de 
promovare. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

 CP7.  Să fie capabil să utilizeze independent calculatorul și softurile specifice la efectuarea 
experimentelor  asistate de calculator și la întocmirea referatelor bazate pe rezultatele 
experimentale. 

 CP9. Să aprecieze clar gradul de complexitate al problemelor inginerești în situații deosebite, dar 
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analogice celor studiate teoretic la mod general, și să utilizeze soluții cunoscute în situații noi.   

 CP10. Să identifice esența proceselor și problemelor inginerești aplicând cunoștințele acumulate 
referitor la procesele fizice care stau la baza lor, să realizeze adecvat simplificări și aproximări, să 
realizeze o gândire critică la evaluarea rezultatelor modelării soluțiilor tehnice. 

 CP11. Să fie familiarizat cu celei mai importante metode de cercetare experimentală, să fie 
capabil să realizeze independent experimente, să descrie, să analizeze și să evalueze critic 
rezultatele obținute. 

Competențe 
transversale 

 CT1. Rezolvarea  responsabilă a problemelor inginerești din domeniu cu utilizarea corectă a 
cunoștințelor teoretice și metodelor specifice de analiză în condiții de autonomie restrânsă și 
asistență calificată.  

 CT2. Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și cu distribuirea sarcinilor 
între membri pe nivele subordonate.  

 CT3. Conștientizarea nevoii de formare continuă, cu analiza critică a propriei activități de 
formare și a nivelului de dezvoltare profesională și utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare și formare profesională (biblioteca, Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Studierea principalelor fenomene fizice, însuşirea conceptelor, principiilor, legilor şi teoriilor 
fundamentale din fizica clasică şi modernă, precum şi a metodelor de cercetare fizică. 

Obiectivele specifice  Formarea concepției științifice despre lume și gândirii fizice moderne. 

 Studierea efectelor și fenomenelor fizice care stau la baza funcționării aparatelor și 
mecanismelor industriale și de uz casnic din domeniul profesional, a proceselor 
tehnologice de fabricare și procesare a produselor alimentare. 

 Obținerea capacității de a analiza fenomenele fizice și a le aplica în problemele aplicative 
din cadrul viitoarei specialități.  

 Formarea deprinderilor de a determina experimental diferite mărimi fizice necesare în 
desfășurarea activității profesionale. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 
Tema 1. Întroducere în Fizică. Materia și structura ei. 2 0,5 

Tema 2. Cinematica punctului material. 2 1 

Tema 3. Dinamica punctului material. Legea conservării impulsului. 2 0,5 

Tema 4. Energia și lucrul mecanic. 2 0,5 

Tema 5. Mișcarea de rotație a rigidului. 2 1 

Tema 6. Noțiune de mecanică a fluidelor. 2 0,5 

Tema7. Oscilații armonice libere. 2 1 

Tema 8. Oscilații amortizate și oscilații forțate. 2 1 

Tema 9.Teoria cinetico-moleculară a gazului ideal.  2 0,5 

Tema 10. Principiul întâi al termodinamicii. 2 1 
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Tema 11. Principiului II și  III al termodinamicii. 2 1 

Tema 12. Gaze reale. 2 0,5 

Tema 13. Câmpului electrostatic în vid. 2 1 

Tema 14. Câmpul electrostatic într-un mediu dielectric. 2 0,5 

Tema 15. Conductoare în câmpul electrostatic. 1 0,5 

Tema 16. Curentul electric continuu. 1 1 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor practice/seminarelor 

S.1 Operații cu vectori.  2 0,5 

S.2 Cinematica punctului material. 2 0,5 

S.3 Dinamica punctului material și al unui sistem de puncte materiale.  Legea 
conservării impusului. 

2 0,25 

S.4 Energia și lucrul mecanic.  2 0,25 

S.5 Dinamica mișcării de rotație a rigidului. 2 0,5 

S.6 Mecanica fluidelor.  Ecuația continuității. Ecuația Bernoulli. Ecuația lui Torricelli. 
Tubul Venturi. 

2 0,5 

S.7 Pendulul elastic. Pendulul fizic și cel matematic. Compunerea oscilațiilor armonice. 2 0,5 

S.8 Coeficientul de rezistență și coeficientul de amortizare. Decrementul logaritmic al 
amortizării. Frecvența de rezonanță. 

2 0,5 

S.9 Ecuația de stare a gazului ideal. Legea lui Dalton. Formula barometrică.  2 0,25 

S.10 Gradele de libertate ale moleculelor. Capacitatea calorică molară.  Capacitatea 
termică specifică. Coeficientul adiabatic. 

2 0,25 

S.11 Fenomene de transport. Dependența de temperatură și presiune a coeficienților 
de  difuziune, conductivitate termică și viscozitate.  

2 0,5 

 S.12 Ciclul și teoremele Carnot. Randamentul mașinii termice. Legea creșterii 
entropiei. Aplicarea ecuației Van – der - Vaals la calculul parametrilor termodinamici 
ale gazelor reale. 

2 0,5 

S.13 Calculul forțelor de interacțiune a sarcinilor electrice punctiforme și a sistemelor 
de sarcini electrice. Teorema Gauss pentru câmpul electrostatic și aplicarea ei la 
calculul câmpului electrostatic în vid și în mediu dielectric. 

2 0,25 

S.14 Potențialul electric și diferența de potențial. Capacitatea electrică și energia 
condensatorului. 

2 0,25 

S.15 Aplicarea legilor lui Ohm și Joule-Lenz pentru curentul electric continuu. 2 0,5 

Total lucrări practice/seminare: 30 6 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1.  Introducere. Efectuarea măsurărilor în fizică și tehnică. Mijloace de măsură. 
Transformarea unităților de măsură. Reguli de securitate la efectuarea lucrărilor de 
laborator. 

1 1 
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LL2. Prelucrarea datelor experimentale. Teoria erorilor. Determinarea incertitudinii de 
măsurare. 

1 1 

LL3. Lucrare frontală de laborator: Verificarea legii conservării energiei mecanice la 
rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat. 

3 3 

LL4. Lucrare de laborator:  Studierea oscilațiilor armonice mecanice. 3  

LL5. Lucrare de laborator: Studierea legilor termodinamicii și teoriei cinetico-
moleculare a gazelor. 

3  

LL6. Lucrare de laborator: Studierea fenomenelor de transport. 3  

LL7. Evaluarea cunoștințelor. Admiterea la examenul de promovare. 1 1 

Total lucrări de laborator: 15 6 
 
 

8. Referințe bibliografice 
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9. Evaluare  
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a) Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri, lucrări practice  și lucrări de laborator. 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator. 
Prezentarea tuturor referatelor la lucrările de laborator. 

 
b) Învățământ cu frecvență redusă 

Curentă 
Examen final 

Lucrare individuală Laborator 

50% Admis 50% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator. 
Obținerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obținerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
 

 


