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FIZICA II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru 

Catedra/departamentul Fizica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și Management în Construcții 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă) 
II  (învăţământ cu FR) 

2 
2 

Ex 
Ex 

F - unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 

4 
4 

 
2. Timpul total estimat  

Total ore în 
planul de 

învăţământ 
(SI / SII) 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Lecții 

practice/ 
seminare 

Lucrari de 
laborator 

Studiul 
materialului 

teoretic 
 
 

Pregătirea pentru 
lecții 

practice. Rezolvarea 
problemelor. 

Pregătire pentru 
efectuarea 

lucrarilor de 
laborator 

Zi:   120 30 0  30 30 0 30 

FR:  120 10 0 8 51 0 51 

 
3. 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 Cunoașterea fundamentale de matematică și fizică. Utilizarea 
programelor uzuale pentru analiza datelor, întocmirea și expunerea 
prezentărilor.   
Obținerea de cunoştinţe, abilităţi, şi competenţe care să le permită 
analiza fenomenelor din punct de vedere al fizicii, să distingă aspectele 
importante și definitorii ale acestora; Utilizarea corectă a legilor fizicii, a 
unităţilor de măsură şi a transformărilor acestora precum şi stabilirea 
unor legături corecte specifice cu alte domenii ştiinţifice conexe; 
Formarea deprinderilor de efectuare a experimentelor fizice, precum şi 
însuşirea metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică;  
Capacitatea de a dezvolta şi a aplica gândirea fizică pentru rezolvarea 
diferitor probleme, accentul punându-se pe proces, activitate şi 
cunoştinţe.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, de 
proiector şi calculator.  

Laborator/seminar Prezența la seminar și laborator este obligatorie. Studenţii vor perfecta rapoarte 
conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de 
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laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. La lecțiile de seminare se rezolvă 
probleme,  utilizând corect legile fizicii. Pentru petrecerea lecţiilor practice cu explicarea 
metodelor de rezolvare a problemelor este necesară cunoaşterea satisfăcătoare de către 
studenţi a temei respective de curs. Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau 
aplicativ legate de activitatea practică din cadrul domeniilor studiate. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

C1. Să demonstreze abilități de identificare, definire și descriere a principalelor noțiuni, 
concepte, legi, procese și fenomene fizice; 
C2. Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a cunoștințelor fizice fundamentale 
pentru diferențierea și explicarea principalelor procese și fenomene fizice; 
C3. Să demonstreze abilități de Identificare și utilizare adecvată a metodelor de studiu și 
analiză din punct de vedere al fizicii clasice și moderne; 
C4.  Să însușească procedee, metoder fundamentale de cercetare experimentală în fizică și 
tehnici de rezolvare a problemelor din diverse domenii ale fizicii precum și prelucrare 
calitativă și cantitativă a datelor; efectuarea experimentelor de fizică și evaluarea 
rezultatelor pe baza modelelor teoretice; 
C5.  Să identifice și să delimiteze conţinutul fizic în problemele aplicative din cadrul viitoarei 
specialităţi; 
C6.   Să  opereze cu fundamente științifice, inginerești și ale fizicii; utilizarea adecvată a 
fundamentelor teoretice ale științelor inginerești aplicate; 
C7.   Să aplice cunoștințele din domeniul fizicii atât în situații concrete din domenii conexe, 
cât și în cadrul unor experimente, folosind aparatura standart din laborator.   

Competenţe 
transversale 

CT1.   Aplicarea strategiilor de muncă responsabilă și eficientă, pe baza principiilor, normelor 
și a valorilor codului de etică profesională; 
CT2.  Să demonstreze aplicarea tehnicilor de muncă eficienta în echipă (a câte 3-5 studenți) 
multidisciplinară, atitudine și respect față de diversitate și multiculturalitate, acceptarea 
diversității de opinie; 
CT3.  Implicarea în activități științifice, cum ar fi elaborarea unor articole și studii de 
specialitate. Pparticipe la proiecte având caracter științific, compatibile cu cerințele întegrării 
în învătământul european; 
CT4.   Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de învățare, comunicare şi 
formare profesională. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea 
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general  Cunoașterea, înțelegerea și explicarea legilor, proceselor și fenomenelor fizice; 

 Educarea inginerilor cu gândire fondată de principiile logicii dialectice;  

 Formarea unui mod rațional de gândire. Dezvoltarea gândirii și a concepţiei 
ştiinţifice despre natură; 

 Formarea deprinderilor de a înterpreta problemele cu caracter aplicativ din 
domeniile tehnice prin prisma legităților fundamentale ale naturii. 

Obiectivele specifice 1. Cunoaștere și înțelegere: 

 Cunoașterea terminologiei de bază în fizică (noțiuni, termeni, mărimi fizice, unități 
de măsură care desemnează elemente fizice specifice); 

 Cunoașterea principalelor noţiuni şi fenomene fizice; legi şi teoriil fundamentale 
din fizica clasică şi modernă;  

 Cunoașterea metodelor generale de cercetare fizică; 
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 Cunoașterea și înțelegerea procedeelor şi metodelor de rezolvare a problemelor 
din diverse domenii ale fizicii; 

 Înțelegerea metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică; 
2. Explicare și interpretare: 

 Explicarea modului corect de gândire asupra diferitelor fenomene specifice 
domeniului dat, în concordanţă cu legile şi principiile fizice care guvernează aceste 
fenomene, iar printre rezultatele învăţării enumerăm capacitatea studentului de a 
modela și interpreta aceste fenomene şi a rezolva probleme impuse de practica 
inginerească specifică;  

 Dezvoltarea capacității de formare a deprinderilor pentru efectuarea 
experimentelor fizice, precum şi explicarea modului de însușire a metodelor 
fundamentale de cercetare experimentală în fizică; 

3. Instrumental - aplicative: 

 Analiza, interpretarea și utilizarea datelor colectate în cadrul lucrarilor 
experimental efectuate; 

 Utilizarea unor aplicaţii software adecvate realizării propriilor materiale grafice; 

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

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor   Fizica - 2 

T1. Oscilații armonice libere 
Oscilații armonice (mecanice și electromagnetice). Ecuația diferențială a 
ecuațiilor armonice libere. Oscilatori armonici. Pendulul elestic. Pendulul fizic. 
Pendulul gravitațional. Oscilații armonice libere într-un contur oscilant. 
Energia oscilațiilor armonice. 

4 0,5 

T2. Compunerea oscilațiilor armonice 
Compunerea oscilațiilor armonice coliniare. Bătăi. Compunerea oscilațiilor 
armonice reciproc perpendiculare. Figurile lui Lisajou. 

2 0,5 

T3. Oscilații amortizate și forțate 
Ecuația diferențială a oscilațiilor libere amortizate ale sistemelor liniare și 
soluția ei. Coeficient de amortizare. Decrementul logaritmic al amortizării. 
Factor de calitate al sistemului oscilant. Mișcarea aperiodică. Ecuația 
diferențilală a oscilațiilor mecanice și electrice forțate și soluțiea ei. 
Fenomenul de rezonanță. 

4 0,5 

T4. Unde mecanice și electromagnetice 
Propagarea undelor în medii elastice. Unde longitudinale și transversale. 
Ecuaţia undei plane progresive. Amplitudinea undei, lungimea de undă, 
numărul și vectorul de undă. Viteza de fază și de grup a undei. Unde 
staționare (*). Generarea și propagarea undelor electromagnetice. 
Proprietățile undelor electromagnetice. Ecuația undei. Viteza de fază a 
undelor electromagnetice. Energia undelor. Fluxul de energie și intensitatea 
undei electromagnetice. Vectorul Umov-Poynting. 

4 0,5 

T5. Interferența luminii 
Unde monocromatice și coerente. Coerența temporală și spațială a undelor 

3 1 
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electromagnetice. Drumul optic și diferența drumului optic. Tabloul și 
calcularea tabloului de interferenţă. Interferenţa luminii în lame subţiri și 
condițiile de formare a maximelor și minimelor în acest caz. Inelele lui 
Newton. Interferometrele. 

T6. Difracția luminii 
Legea propagării rectilinii a luminii. Principiul Huyghens. Metoda zonelor 
Fresnel și aplicarea acestei metode pentru explicarea propagării rectilinii a 
luminii. Difracţia de la o fantă (Difracţia Fraunhofer). Rețeaua de difracție. 
Difracţia luminii de la o reţea de difracţie. Puterea de rezoluție a aparatelor 
optice. Holografia. 

3 1 

T7. Polarizarea luminii 
Lumina naturală şi polaruzată. Polarizarea liniară și circulară. Grad de 
polarizare. Polarizatori și analizatori. Legea lui Malus. Polarizarea lumini la 
reflexia şi refracţia pe suprafața dintre două medii dielectrice. Legea lui 
Brewster. Rotația planului de  polarizare. 

2 1 

T24. Radiația termică 
Radiația termică şi mărimile fizice care o caracterizează. Corp absolut negru. 
Legile clasice ale radiației termice. Lega lui Kirchhoff sub formă diferențială și 
integerală și consecințele ei. Ipoteza cuantică alui Plank. Noțiune de 
pirometrie optică (***). 

2 1 

T8. Proprietățile cuantice ale radiației electromagnetice 
Efectul fotoelectric exterior. Noțiune de fotoni. Masa și impulsul fotonului. 
Presiunea luminii. Dualismul proprietăților undă-corpuscul pentru radiația 
electromagnetică. 

2 1 

T9. Dualitatea undă-corpuscul a proprietăților microparticulelor 
Caracterul dual al particulelor. Ipoteza lui Louis de Broglie. Experiența care 
confirmă ipoteza lui de Broglie. Relația de incertitudine a lui Heisenberg. 

2 1 

T10. Elemente de mecanica cuantică 
Relația fundamentală a mecanicii cuantice nerelativiste. Funcţia de undă. 
Ecuaţia staționară a lui Schrödinger. Mişcarea particulei libere. Particula în 
,,groapa,, de potenţial unidimensională cu pereţii infiniţi. Cuantificarea 
energiei. Nivele de energie. Număr cuantic. Funcțiile proprii ale electronului 
în groapa de potențial. Funcțiile proprii și valorile cuantificate ale energiei. 

1 1 

T11. Elemente de fizică a atomului și a nucleului atomic 
Structura și proprietățile nucleului. Defectul de masă. Forțe nucleare. 
Radioactivitatea. Dezintegrarea α, β. Radiația γ. Noțiuni despre particule 
elementare. Interacțiuni fundamentale și clasificarea particulelor elementare. 
Particule și antiparticule. (*) 

1 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator  Fizica - 2 

LL1. Tehnica de securitate în laborator. Repartizarea lucrărilor de laborator 
pentru semestrul II. 

2 0,5 

LL2. Susținerea testelor pentru admiterea la efectuareaa două lucrări de 
laborator din lista enumărată mai jos: ”Studiului oscilațiilor pendulului 
matematic și fizic”, ”Studiul oscilațiilor amortizate”, ”Studiul oscilațiilor 

2 0,5 
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libere într-un circuit oscilant”, ”Determinarea vitezei sunetului în aer” 

LL3. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 1 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 0,5 

LL4. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 2 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 0,5 

LL5. Prezentarea și susținerea dărilor de seamă la lucrărie de laborator efectuate 
la lecțiile precedente și susținerea testelor pentru admiterea la efectuarea 
următoarelor două lucrări de laborator asistate de calculator din lista 
enumărată mai jos: ”Studiul oscilațiilor amortizate”, ”Studiul oscilațiilor 
pendulului fizic”, ”Studiul oscilațiilor de torsiune și determinarea modului de 
forfecare” 

2  

LL6. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 3 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 1 

LL7. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 4 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 1 

LL8. Prezentarea și susținerea dărilor de seamă la lucrările de laborator efectuate 
la lecțiile precedente și susținerea testelor pentru admiterea la efectuarea 
următoarelor două lucrări de laborator din lista enumărată mai jos: ”Studiul 
interferenţei luminii reflectate de la o lamă cu feţe plan paralele”, ”Studiul 
difracţiei luminii pe obsatcole simple. Studiul difracției luminii de la o reţea 
de difracţie”, ”Studiul polarizării luminii (radiaţiei Laser). Verificarea legii lui 
Malus” 

2  

LL9. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 5 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 1 

LL10. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 6 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2  

LL11. Prezentarea și susținerea dărilor de seamă la lucrările de laborator 
efectuate la lecțiile precedente și susținerea testelor pentru admiterea la 
efectuarea următoarelor două lucrări de laborator din lista enumărată mai 
jos: ”Studiul legilor radieţiei termice. Determinarea emisivităţii radiante a 
corpurilor”, ”Determinarea limitei superioare a radiaţiei β” 

2  

LL12. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 7 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 1 

LL13. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 8 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 1 

LL14. Prezentarea și susținerea dărilor de seamă la lucrările de laborator 
efectuate la lecțiile precedente. 

2  

LL15. Lecție de totalizare și generalizare. Prezentarea și susținerea dărilor de 
seamă la lucrărilor de laborator efectuate la lecțiile precedente. 

2 1 

Total lucrări de laborator: 30 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

 Admiterea la Fizica 2, doar în baza notei de promovare la Fizica 1; 

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

 Cunoașterea și  înțelegerea volumului de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei; 

 Capacitatea de a dezvolta şi a aplica în lucrarea de examinare finală a gândirii fizice, a cunoaşterii  
        materiei predate, a aplicării legilor fizice la rezolvarea problemelor aplicative cât și utilizarea unui limbaj  
        de specialitate  în context  adecvat. 

 

Executat  titulari:    conf. univ., dr.   V. Pîntea; 
                                    lect. sup.             C. Pîrțac 
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