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Fizica II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și inginerie electrică 

Catedra/departamentul Fizica  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 523.1 Electroenergetică 

529.1 Electromecanică și Metrologie 

524.1 Inginerie și Managmentul Calității 

521.8 Inginerie şi Management în Energetică 

523.2 Termoenergetică          

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 

I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2 

2 E 

F – unitate de 

curs 

fundamentală 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore în auditoriu Lucrul individual 

Curs 
Lecţii 

practice 

Lucrări de 

laborator 

Studiul 

materialului 

teoretic 

Pregătirea pentru 

lecţiile practice. 

Rezolvarea 

problemelor 

Pregătirea pentru 

efectuarea lucrărilor 

de laborator 

ZI: 180 30 30 15 45 30 15 

FR: 180 10 8 4 90 50 16 

 

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 Cunoaşterea satisfăcătoare a cursurilor liceale enumerate. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs  Pentru prezentarea şi explicarea materialului teoretic în sala de curs trebuie să fie 

echipată cu proiector şi calculator. Amenajarea sălilor pentru realizarea diferitor 

demonstraţii necesită echipament specializat. 

Lecţii practice Explicarea modalităților de rezolvare a problemelor  necesită cunoaşterea satisfăcătoare 

de către studenţi a temei teoretice respective. 

Lucrări de 

laborator 

Pentru desfășurarea lecţiilor de laborator sunt necesare instalaţii de laborator, aparate de 

măsură, inclusiv aparate interfaţate calculatorului, calculatoare. Efectuarea lucrării de 

laborator este anticipată de verificarea cunoștințelor teoretice ( admitere).  Studenţii vor 

efectua lucrări de laborator şi perfecta referate în conformitate cu indicaţiile metodice. 

Termenul de prezentare a referatului la lucrarea de laborator – două săptămâni după 

efectuarea acesteia. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
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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 în vederea: 

- 1P-L înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ariei de 

specializare , precum şi utilizării lor adecvate în comunicarea profesională. 

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

a capacităţilor de analiză, sinteză şi explicare a diferitor situaţii fizice în vederea: 

- 2P-L utilizării cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea unor tipuri 

variate de concepte, situaţii, procese şi proiecte asociate domeniului,  

- CPL-2 dezvoltării capacităţii de proiectare a proceselor tehnologice şi de organizare a 

proceselor de fabricare în situaţii deosebite, dar analogice, şi în vederea utilizării soluţiilor 

cunoscute în situaţii noi. 

 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 (de exemplu, de transfer tehnologic) în 

vederea: 

- 3P-L utilizării unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea problemelor (situaţiilor) 

bine definite, tipice domeniului în condiţiile de asistenţă calificată. 

- CPL-4 dezvoltării capacităţii de gestionare şi executare a managementului proceselor de 

concepţie, de industrializare a produselor industriale, a resurselor întreprinderii lor în situaţii 

deosebite, dar analogice, şi utilizării soluţiilor cunoscute în situaţii noi 

- CPL-6 dezvoltării capacităţii de realizare eficientă a inovaţiilor, a transferului tehnologic în 

situaţii  deosebite, dar analogice, şi utilizării soluţiilor cunoscute în situaţii noi 

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

capacităţii de utilizare a metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică în 

vederea:  

- 4P-L  utilizării adecvate de criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi a limitelor de 

aplicare a unor procese, proiecte, programe, metode şi teorii, 

- CPL-9 dezvoltării capacităţii de apreciere clară a gradului de complexitate al problemelor 

inginereşti în situaţii  deosebite, dar analogice, şi utilizării soluţiilor cunoscute în situaţii 

noi, 

- CPL-11 familiarizării cu cele mai importante metode de cercetare experimentală, 

- CPL-11 dezvoltării capacităţii de realizare independentă a experimentelor, de descriere, de 

analiză şi evaluare 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 în vederea: 

- 5P-L elaborării de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode bine 

cunoscute în domeniu, 

- CPL-10 dezvoltării capacităţii de identificare a esenţei proceselor şi problemelor 

inginereşti, de elaborare a modelelor de lucru, de realizare adecvată a simplificărilor şi 

aproximărilor, de gândire critică şi evaluare a rezultatelor modelării 

Remarcă: Competenţele menţionate vor fi dezvoltate într-o măsura care depinde esenţial de 

gradul de posesie a cursului liceal de fizică pentru profilul real şi de numărul de ore acordat 

cursului de fizică generală. 

 

Competenţe 

transversale 
 Demonstrarea capacităţii de realizare independentă a sarcinilor individuale primite la 

lecţiile practice şi de laborator în vederea: 

- 1T-L dezvoltării capacităţii de executare responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile 

unei autonomii restrânse şi asistenţă calificată 

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

- 2T-L familiarizării cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu distribuirea de 

sarcini între membri pe nivele subordonate.  

 Înţelegerea necesităţii de perfecţionare permanentă în domeniul fizicii clasice şi moderne  

prin antrenarea abilităţilor de gândire critică în vederea: 

- 3T-L conştientizării nevoii de formare continuă, utilizării eficiente a resurselor şi tehnicilor 

de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Să studieze principalele fenomene fizice, să însuşească noţiunile, legile şi teoriile 

fundamentale din fizica clasică şi modernă, precum şi metodele de cercetare fizică. Să 

îşi formeze concepţia ştiinţifică despre lume şi gândirea fizică modernă. 

Obiectivele specifice 1. Să însuşească procedeele şi metodele de rezolvare a problemelor din diverse 

domenii ale fizicii. 

2. Să-şi formeze deprinderi de efectuare a experimentelor fizice, precum şi să 

însuşească metodele fundamentale de cercetare experimentală în fizică. 

3. Să-şi formeze capacitatea 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 

T1.  Câmp magnetic în vid. 6 1 

T2. Câmp magnetic în medii. 2 1 

T3. Inducția electromagnetică, cazuri particulare. 4 1 

T4. Oscilații armonice libere. 2 1 

T5.Oscilații amortizate și forțate. 4 1 

T6. Unde în medii elastice. 2 1 

T7. Unde electromagnetice, câmp electromagnetic. 2 - 

T8. Interferența, difracția și polarizarea  luminii. 2 1 

T9. Proprietăți cuantice ale radiației electromagnetice. 2  

T10.Dualitatea de proprietăți undă-corpuscul pentru microparticule .Relații de 

incertitudine. 

2 
1 

T11. Reacții nucleare, dezintegrări nucleare. 2  

Total prelegeri: 30 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lecţiilor practice 

LP1.Acțiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice în mișcare.  2 
1 

LP2.Moment magnetic, moment de rotație asupra conturului parcurs de curent.  2 

LP3. Aplicarea legii Biot-Savart- Laplace și a legii curentului total pentru calculul 

inducției câmpului magnetic. 

2 

1 
LP4. Intensitatea câmpului magnetic. Permeabilități magnetice ale substanțelor, 

feromagnetici. 

2 

LP5Inducția electromagnetică. 2 
1 

LP6C.Autoinducția, inductanța circuitului  electric. 2 

LP7. Oscilații armonice libere. 2 

2 LP8. Oscilații amortizate și oscilații forțate mecanice și electromagnetice. 2 

LP9. Circuite de curent alternativ. 2 

LP10. Unde armonice mecanice și electromagnetice. 2 

1 LP11. Interferența și difracția luminii. 2 

LP12. Polarizarea luminii. 2 

LP13. Radiația termică, legi clasice ale radiației termice. 2 

2 LP14. Proprietăți corpusculare ale radiației electromagnetice. 2 

LP15. Ipoteza lui L. de Broglie, relațiile de nederminare ale lui Heisenberg. 2 

Total lecţii practice: 

 
30 8 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1.Lecţie introductivă la teoria erorilor. Instructaj referitor la tehnica securităţii. 

Distribuirea lucrărilor de laborator  
2 1 

LL2. Admiterea la lucrarea de iniţiere ți efectuarea ei. 2 1 

LL3. Susţinerea referatului la lucrarea de iniţiere şi admiterea la efectuarea a două 

lucrări  de laborator.  
2  

LL4. Efectuarea primei lucrări de laborator. 2 2 

LL5. Efectuarea celei de a doua lucrări de laborator. 2  

LL6. Susţinerea referatelor la cele 2 lucrări efectuate şi admiterea la efectuarea 

ultimei lucrări de laborator . 
2  

LL7. Efectuarea ultimei lucrări de laborator. 2 - 

LL8. Prezentarea și susținerea referatului la ultima lucrare de laborator. 2 - 

Total lucrări de laborator 15 4 

   
(*)Lista lucrărilor de laborator 

 

Nr Denumirea lucrării 

1 Studiul oscilațiilor amortizate. 
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2 Studiul oscilațiilor pendulului fizic. 

3 Studiul oscilațiilor de torsiune și determinarea modulului de forfecare. 
4 Studiul câmpului magnetic al solenoidului. 

5 Studiul proprietăților feromagneticilor. 

6 Studiul mișcării oscilatorii a pendulului de torsiune. 

7 Studiul pendulului fizic. 

8 Studiul oscilațiilor libere într-un circuit oscilant. 

9 Studiul experimental al undelor staționare într-o coardă întinsă. 

10 Studiul experimental al undelor electromagnetice staționare. 

11 
Determinarea razei de curbură a lentilei și a lungimii de undă folosind inelele lui Newton în lumină 
reflectată. 

12 
Determinarea razei de curbură a lentilei și a lungimei de undă folosind inelele lui Newton în lumină 
transmisă.  

13 Studiul difracției luminii pe obstacole simple. Studiul difracției luminii cu ajutorul rețelei de difracție. 

14 
Studiul polarizării radiației laser. Verificarea legii lui Malus. Studiul polarizării luminii prin reflecsie de la 
un dielectric. 

15 Studiul legilor radiației termice. Determinarea emisivității radiante a corpurilor. 

16 Determinarea componentei orizontale a inducţiei câmpului magnetic terestru 

17 Studiul câmpului magnetic al solenoidului. 

 

8.Referinţe bibliografice 

Principale 1. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. I. Bazele mecanicii clasice. Chişinău, Edit. "Tehnica-

UTM", 2014, 132 p. 

2. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. II. Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii. 

Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM", 2014, 119 p. 

3. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. III. Electromagnetismul. Chişinău, Edit. "Tehnica-

UTM", 2015, 233 p. 

4. A. Rusu, S. Rusu. Curs de Fizica. IV. Oscilaţii şi unde. Optica ondulatorie. Chişinău, 

Edit. "Tehnica-UTM", 2016, 160 p. 

5. A.Neaga, Mecanică, fizică moleculară și termodinamică,Ciclu de prelegeri, Chișinău, 

Edit. Tehnica UTM, 2008, 260 p. 

6. A. Rusu, S. Rusu. Probleme de Fizică. Chişinău, UTM, 2004. 

          A.Русу, С.Русу. Задачи по физике. Кишинэу, ТУМ, 2004. 
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9. S. Rusu, V. Şura. Mecanică, fizică moleculară şi termodinamică. Îndrumar de laborator la 

fizică. Chişinău, UTM, 2010. 

10. 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. 

11. S. Rusu, P. Bardeţchi, V. Chistol, C. Pîrţac. Electromagnetism. Oscilaţii şi unde. Îndrumar de 

laborator la fizică. Chişinău, UTM, 2012. 

12. 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. 

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

механическим колебаниям с компьютерной обработкой данных. Îndrumar de laborator 
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la fizică. Chişinău, Edit. "Tehnica-UTM, 2015", 49 p. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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", 19 p. 
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Științifică,București,1995. 

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. 
 

 

 

 

8. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

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

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări, lecţii practice şi lucrări de laborator; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a gândirii fizice, a cunoaşterii materiei predate, a aplicării legilor 

fizice la rezolvarea problemelor aplicative. 

 

 

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