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1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru 

Catedra/departamentul Fizica 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

1 
1 

E 
E 

F - unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 

5 
5 

 
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:   150 30 15 30 30 15 15 

FR:  150 10 4 8 75 33 20 

 
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 

http://www.utm.md/
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conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de 
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 1 

T1. Scurt istoric. Introducere în fizică 
Fizica ca știință fundamentală. Structura și obiectivele cursului de fizică. 
Consolidarea cunoştinţelor din învăţământul preuniversitar. Cinematica 
punctului material. Cinematica mișcării de rotație a solidului rigid. 

2 0.2 

T2. Dinamica unui punct material și a unui sistem de puncte materiale 
Sistem izolat de puncte materiale. Centrul de masă şi legea mişcării lui. Legea 
conservării impulsului unui sistem închis de puncte materiale şi legătura ei cu 
omogenitatea spaţiului. 

2 0.3 

T3. Energia şi lucrul mecanic 
Energia cinetică și lucrul mecanic. Lucrul forţei variabile. Puterea. Teorema 
despre variaţia energiei cinetice și potențiale. Forţe conservative și 
neconservative. Energia potenţială a punctului material în câmpul forțelor 
gravitațională omogenă, de elasticitate și centrală. (*) Forţa conservativă ca 
gradient a energiei potențiale. 

2 1 

T4. Dinamica mișcării de rotație a rigidului 
Modelul solidului rigid în mişcarea de rotaţie în jurul unei axe fixe. Momentul 
forței în raport cu un punct și în raport cu o axă fixă. Momentul de inerție. 
Legea fundamentală a dinamicii solidului rigid în mișcarea de rotaţie. Calculul 
momentului de inerţie pentru diferite corpuri. Teorema lui Şteiner (**). 
Energia cinetică a solidului rigid în mişcarea de rotaţie. Momentul impulsului 
în raport cu un punct fix și cu o axă. Legea conservării momentului impulsului. 

2 1 

T5. Distribuția moleculelor într-un câmp potențial și după viteze 
Metoda statistică şi termodinamică de studiere a unui sistem compus dintr-
un număr considerabil de puncte materiale. Concepții cinetico-moleculare. 

3 1 
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Sisteme termodinamice. Parametrii termodinamici. Echilibrul termic. Modelul 
gazului ideal. Ecuația de stare a gazului ideal. Legea de echipartiţie a energiei 
moleculelor după gradele de libertate. Legea de distribuţie a lui Maxwell- 
Boltzmann. Legea lui Maxwell de distribuţie a moleculelor după viteze și după 
energiile lor. Viteza cea mai probabilă, viteza medie aritmetică și medie 
pătratică. Distribuţia lui Boltzmann. Formula barometrică. 

T6. Fenomene de transport. 
Numărul mediu de ciocniri și parcursul liber mediu al moleculelor gazului. 
Ecuaţia generală a fenomenelor de transport. Difuzia. Forța de frecare 
interioară. Vâscozitatea. Conductivitatea termică. Coeficienții de transport și 
sensul lor fizic. Corelațiile dintre coeficienții de transport. 

2 0.5 

T7. Principiul I al termodinamicii 
Energia internă a sistemului termodinamic. Variația energiei interne. 
Principiul I al termodinamicii. Lucrul sistemului într-un proces cvasitatic. 

2 1 

T8. Principiul I al termodinamicii 

Coeficienți calorici. Relația lui R. Mayer. Aplicarea principiului I al 
termodinamicii la procesele simple ale gazului. Procesul adiabatic. Ecuația lui 
Poiasson. 

2 1 

T9. Principiul II al termodinamicii 

Procese reversibile și ireversibile. Procese ciclice. Mașini termice și frigorifive. 
Principiul II al termodinamicii (formulat de Kelvin, Carnot, Clausius). Ciclul 
șiteorema lui Carnot. Inegalitatea Clausius. Entropia, legea variației entropiei 
unui sistem izolat. Interpretarea statistică a principiului II al termodinamicii 
(**) 

2 1 

T10. Câmp electrictrostatic în vid. 

Generalităţi. Câmp electric. Intensitatea câmpului electrostatic. Principiul 
superpoziției și aplicarea lui la calculul câmpului electric (**). Lucrul la 
deplasarea sarcinii. Potențialul câmpului electrostatic. Relația dintre vetorul 
intensității câmpului și potențialul (gradientul potențialului). Fluxul vectorului 
E. Teorema Gauss în formă integrală şi diferenţială. Aplicarea teoremei Gauss 
la calculul câmpului electrictrostatic de diferite configuraţii: sarcină 
punctiformă, conductor, plan,etc., încărcate uniform. Relaţia dintre forţă şi 
potenţial (**). 

3 1 

T11. Curentul electric staționar (*) 

Intensitatea și densitatea curentului electric. Diferența de potențial, 
tensiunea, tensiunea electromotoare. Legea lui Ohm și Joule-Lentz în formă 
diferențială și integrală. Forma generalizată a legii lui Ohm. Legile lui 
Kirchhoff. (**) 

  

T12. Câmpul electrictrostatic în medii dielectrice 

Sarcinile electrice libere și legate în medii dielectrice. Dipol electric. 
Polarizarea dielectricilor. Susceptibilitatea dielectrică a mediilor. Teorema 
Gauss pentru câmpul electrostatic în medii dielectrice generalizată sub formă 
integrală şi diferenţială. Permitivitatea electrică relativă a mediului. 

2 0.5 

T13. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric (*) 

Inducția electrostatică. Sarcini induse. Repartiția sarcinii electrice în 
conductoare. Capacitatea electrică. Condensatoarele și conectarea lor în serie 
și paralel. Energia câmpului electrostatic. Densitatea energiei câmpului 
electrostatic. (**) 

  

T14. Câmpul magnetic în vid 

Câmp magnetic. Legea lui Biot-Savart  şi aplicaţiile ei la calcularea câmpurilor 
2 0,5 
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magnetice. Legea curentului total pentru câmpul magnetic în vid. Teorema lui 
Amper pentru câmpul magnetic staţionar sub formă integrală (circulaţia 
vectorului B). Câmpul magnetic al solenoidului și toroidului (*). Câmpul 
magnetic al sarcinii în mișcare. Forța Lorentz. Fluxul câmpului magnetic. 
Teorema Gauss pentru câmpul magnetic în vid. Lucrul forțelor 
electromagnetice efectuat la deplasarea conductorului parcurs de curent într-
un câmp magnetic staționar. (**) 

T15. Câmpul magnetic în substanţă 
Momentul magnetic al atomului. Vectorul de megnetizare. Clasificarea 
substanţelor după proprietăţile lor magnetice. Dia- para- și feromagnetismul. 
Teorema lui Amper pentru câmpul magnetic în substanţă. Intensitatea 
câmpului magnetic. Susceptibilitatea şi  permitivitatea magnetică a mediului. 
Feromagnetici (***). 

2 0.5 

T16. Inducția electromagnetică 
Experiențele și legea lui Fraday. Regula lui Lentz. Fenomenul inducţiei 
electromagnetice, TEM de inducție şi autoinducţie. Inductanța solenoidului. 
Extracurenți la conectarea și deconectarea circuitelor. Inducția mutuală. 
Energia câmpului magnetic. Densitatea energiei câmpului magnetic. 

2 0,5 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor   Fizica - 1 

LS1. Cinematica și dinamica mișcării de translație 2 0,5 

LS2. Dinamica mișcării de rotație a rigidului  2 0,5 

LS3. Legile conservării impulsului, energiei și a momentului impulsului 2 0,5 

LS4. Bazele fizice ale teoriei cinetico-moleculare. Fenomene de transport 2 0,5 

LS5. Principiul I al termodinamicii și aplicarea lui la procesele simple ale gazului.  
        Procesul adiabatic 

2 0,5 

LS6.  Principiul II al termodinamicii. Procese ciclice. Legea variației entropiei 1 0,5 

LS7. Câmp electrictrostatic în vid. Conductoare în câmp electric. Energia     
         câmpului electric 

2 0,5 

LS8. Câmpul magnetic în vid. Inducția electromagnetică. Inductanța. Energia  
         cîmpului. 

2 0,5 

Total seminare: 15 4 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator  Fizica -  1 

LL1. Lecţie introductivă: Scopul lucrărilor de laborator la fizică. Tehnica de 
securitate în laborator. Metodele de calcul al erorilor mărimilor măsurate la 
efectuarea lucrărilor de laborator. Repartizarea lucrărilor de laborator pe 
semestrul I, din lista lucrărilor de laborator conform programei de studii. 

2 1 

LL2. Susținerea testelor pentru admiterea la efectuarea lucrării de laborator de 2 1 
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inițiere cu tema: ”Verificarea legii conservării energiei mecanice la 
rostogolirea unei bile pe planul înclinat”. Efectuarea lucrării Nr.1 de inițiere  

LL3. Prezentarea și susținerea rapoartelor la lucrarea de inițiere efectuată la LL2 
și respectiv susținerea testelor pentru admiterea la efectuarea următoarelor 
două lucrări de laborator din lista enumerată mai jos: ”Verificarea 
experimentală a teoremei despre variația energiei cinetice a unui corp supus 
acțiunii forței elastice pe un plan orizontal”, ”Verificarea principiului 
fundamental al dinamicii mișcării de rotație, determinarea momentului de 
inerție a diferitor corpuri”, ”Studiul legii fundamentale a dinamicii mișcării 
de rotație”, ”Determinarea momentului de inerție a volantului”, 
”Determinarea momentului de inerție al pendulului lui Maxwell”, 
”Determinarea momentelor principale de inerție ale corpurilor rigide cu 
ajutorul pendulului de torsiune”.  

2  

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

2 1 

LL5. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 3 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2 1 

LL6. Prezentarea și susținerea rapoartelor la lucrările de laborator efectuate la 
lecțiile precedente și susținerea testelor pentru admiterea la efectuarea 
următoarelor două lucrări de laborator din lista lucrărilor enumărate mai 
jos: ”Determinarea coeficientului de vâscozitate al unui lichid cu ajutorul 
vâscozimetrului capilar”, ”Determinarea coeficientului de viscozitate şi al 
parcursului liber mediu al moleculelor de gaz”, ”Determinarea conductivității 
termice a corpurilor solide”, ”Determinarea raportului Cp/Cv al capacităţilor 
termice ale gazelor”. 

2  

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

2 2 

LL8. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 5 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2  

LL9. Prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator efectuate la lecțiile 
precedente și susținerea testelor pentru admiterea la efectuarea 
următoarelor două lucrări de laborator asistate de calculator din lista 
enumerată mai jos: ”Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu 
ajutorul pendulului fizic”, ”Verificarea principiului fundamental al dinamicii 
de translație la mișcarea unui cărucior pe un plan orizontal”, ”Verificarea 
principiului fundamental al dinamicii de translație la mișcarea unui cărucior 
pe planul înclinat”, ”Verificarea experimentalăa teoremei despre variația 
energiei cinetice a unui corp supus acțiunii forței elastice pe un plan 
orizontal” 

2  

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

2 1 

LL11. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 7 conform repartizării de la lecția LL1, în   
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2  

LL12. Prezentarea și susținerea dărilor de seamă la lucrările de laborator asistate 
de calculator efectuate la lecțiile precedente și susținerea testelor pentru 
admiterea la efectuarea următoarelor lucrări de laborator din lista 
enumărată mai jos: ”Determinarea componenţii orizontale a inducţiei 
magnetice al Pământului”, ”Studiul câmpului magnetic al solenoidului”, 
”Studiul proprietăţilor feromagnetice”. 

2  
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LL13. Efectuarea lucrări de laborator Nr. 8 conform repartizării de la lecția LL1, în 
baza notelor obținute la susținerea testelor. 

2  

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

2  

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

2 1 

Total lucrări de laborator: 30 8 
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18. Radu, R.,  Maciuga, A., ș.a. Îndrumare de laborator la fizică Mecanica, fizica moleculară şi 

termodinamică. UTM. 1986 – 2015.   
19. Rusu, S., Șura, V. Îndrumar de laborator. Mecanica. Fizica moleculară și termodinamica. 

Ediția UTM, Chișinău, 2010. 
20. Rusu, S., Bardețchi, P., Chistol, V., Pîrțac C. Îndrumare de laborator la fizică. 

Electromagnetism, oscilaţii şi unde. UTM, Chișinău, 2012. 
21. Rusu, A., Rusu, S., Pîrțac, C. Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator. 

Îndrumar de laborator. Ediția UTM, Chișinău, 2012. 
22. Rusu, A., Pîrțac, C. Lucrări de laborator la oscilații mecanice asistate de calculator. 

Îndrumar de laborator. Ediția UTM, Chișinău, 2013. 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

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

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

http://fizica.utm.md/files/cicluri-de-prelegeri/mfmt-rus.pdf


                                                                                             F IŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

 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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