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Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti 

Specialitatea: Fizică şi Informatică, Educaţia  tehnologică şi fizică, anul IV, studii superioare de 

licenţă 

Denumirea disciplinei: Termodinamica 

Codul disciplinei în planul de învăţămînt: S1.07.A.59 

Anul de studii şi semestrul în care se studiază disciplina: anul IV, semestrul VIII 

Statutul de specializare: obligatorie 

Domeniul general de studii: 14 Ştiinţe ale Educaţiei 

Domeniul de formare profesională la ciclul I / II : Educaţia şi formarea profesorilor, ciclul I 

 

Administrarea unităţii de curs 

 

Codul 

disciplinei 

în planul 

de învăţ. 

Anul 

de 

studii 

Sem. 

Numărul de ore Evaluarea 

Limba de 

predare Prel. Pract. Lab. 
Nr. de 

credite 

Forma de 

evaluare 

S1.07.A.59 IV VII 36 18 - 3 examen română 

 

Informaţii referitoare la la cadrul didactic 

 
Titular de disciplină - Simion Băncilă, doctor în ştiinţe fizico - matematice, conferenţiar 

universitar la Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti, absolvent al Institutului Pedagogic de Stat 

„Alecu Russo” din Balţi, facultatea  Fizică şi Matematică, Specialitatea Fizica şi Disciplini 

tehnice generale (1958 -1963). Doctorantura în domeniul fizicii moleculare, Universitatea de 

Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova (1969-1973). Susţinerea tezei Cercetarea proprietăţilor 

termice ale metalelor lichide la temperature înalte (300 ÷ 2500K) şi conferirea gradului ştiinţific 

de doctor în fizică şi matematică. (1973). A efectuat stagii în diverse universităţi. 

Biroul : Aula 230, blocul II. 

Telefon: 023152481 

Email:bancila.simion@gmail.com 

Orele de consultaţii: Luni, Vineri de la 12
30

 şi 14
00

. 

 

Integrarea unităţii de curs în programul de studii 

 

Termodinamica este ştiinţa despre procesele termice şi proprietăţile termice ale substanţei. 

Stabilirea legilor, căruia se supun fenomenele termice, şi deducerea cu ajutorul lor a 

consecinţelor calitative şi cantitative alcătuiesc conţinutul termodinamicii. Termodinamica este 

una dintre ştiinţele fundamentale ale naturii alături de chimie şi biologie, ştiinţe care studiază 

diferite forme de mişcare ale materiei. Termodinamica este o parte componentă a cursului de 
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fizică teoretică şi se referă la disciplinele fundamentale incluse în planurile de învăţămînt în 

corespundere cu care are loc pregătirea studenţilor, viitori profesori de fizică. 

Aprofundarea cunoştinţelor la fizică şi altoirea deprinderilor de generalizare teoretică a 

rezultatelor experimentale, este unul din scopul termodinamicii. Termodinamica ca parte 

componentă a cursului de fizică teoretică presupune că, studenţii au însuşit fizica generală şi pot 

aplica cunoştinţele acumulate la studierea analizei matematice, metodelor fizicii matematice, 

geometriei analitice şi cunosc experimentul demonstrativ de bază. Locul destinat studiului 

termodinamicii în planul de învăţămînt permite de a evidenţia necesitatea apariţiei noilor teorii şi 

a noilor metode de cercetare în fizică. 

Competenţe prealabile 

 Înaintea începerii studierii disciplinei Termodinamica, studentul trebuie să îndeplinească 

complet şi să posede: 

   cunoştinţe de matematică: 

noţiune de funcţii, de ecuaţie şi inecuaţie, 

noţiune de sistem de ecuaţii, 

funcţiile elementare de bază şi graficele lor, 

calculul diferenţial, 

calculul integral, 

   cunoştinţe de fizică: 

noţiune de temperatură, forţă, presiune, 

vitezele caracteristice,  

teoria cinetică-moleculară, ecuaţia de bază a acestei teorii, 

legile gazului ideal şi ecuaţia de stare a acestui gaz, 

noţiuni privind caracteristicile energetice, energia internă, lucrul efectuat de gaz şi cantitatea   

de căldură cu care se face schimb în procesele termodinamice, 

capacitatea termică, 

principiile (legile) termodinamice, 

procese ciclice. Ciclul Carnot, 

tranziţii de fază de speţa întîii, 

   deprinderi: 

de aplicare a cunoştinţelor din cursul liceal la rezolvarea problemelor de fizică, 

de determinarea experimentală a mărimilor fizice, 

de demonstrare a formulelor de calcul necesare pentru rezolvarea problemelor fizice, 

de explicare a fenomenelor fizice observate în condiţii naturale sau în laborator, 

de calcul a erorilor admise la determinarea mărimilor fizice, 

de a lucra de sine stătător, 
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   stabilirea pe cale experimentală a unor legi, 

  capacitatea de a explica esenţa legilor şi mărimilor fizice,  

  capacitatea de căutare şi selectare a informaţiei necesare din sursele bibliografice. 

Finalităţile cursului 

După audierea cursului studenţii vor fi capabili în termeni de performanţă optimă să: 

- valorifice principiile de bază ale termodinamicii şi metodele ei de cercetare; 

- reproducă din memorie definiţii, legi, clasificări; 

- cunoască asemănarea şi deosebirea dintre noţiunile lucrului efectuat de către sistemul 

termodinamic şi cantitatea de căldură cu care face schimb acest sistem; 

- aplice principiile termodinamice la rezolvarea problemelor cu referinţă la gazul ideal, gazul 

real, radiaţia termică, dielectrici şi paramagnetici; 

- definească  şi să evidenţieze sensul fizic al funcţiilor potenţialelor termodinamice şi să 

cunoască legătura organică  dintre ele; 

- deosebească formele de energie şi să înţeleagă semnificaţia fizică a proceselor de conversie a 

energiei. 

Competenţele  dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţa de: 

- a acumula, sistematiza şi de a evidenţia informaţia privind bazele ştiinţifice a 

termodinamicii, 

- a cunoaşte aplicaţiile legilor termodinamice care au un caracter universal la 

cercetările în diverse domeniile fizicii (aplicarea principiului întâi la deducerea: legii 

inducţiei electromagnetice; ecuaţiei efectului fotoelectric, 

- a prezenta la lecţiile practice informaţii (referate) privind investigaţiile ştiinţifice cu 

referinţă la disciplina termodinamica, cum ar fi (temperaturi absolute, negative, 

efectul seră, stări metastabile etc.), 

- a cunoaşte legăturile termodinamicii cu alte discipline. 

Conţinuturi 

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri 

 

Nr. d/o Conţinuturi 
Nr. de 

ore 

Referinţe 

bibliograf. 

1. Tema nr. 1 

Obiectivele şi metodele de cercetare a termodinamicii. 

Noţiunile de bază. Sistemul termodinamic, parametrii termici. 

Echilibru termodinamic. Principiul nul al termodinamicii. 

Procese echilibrate şi neechilibrate. Ecuaţii de stare pentru 

gazul ideal şi real. Exemple de sisteme termodinamice 

4 

[1] 

pag. 5-34 

[2] 

pag. 4-21 

[3] 

pag. 17-33 

[4] 

pag. 5-9 
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simple. 

2. 

Tema nr. 2 

Primul principiu al termodinamicii. Funcţii de stare şi funcţii 

de proces. Energia internă ca funcţie de stare. Lucrul şi 

cantitatea de căldură ca funcţii de proces. Prezentarea lucrului 

în diferite procese 

2 

[1] 

pag. 35-46 

[2] 

pag. 21-26;  

32-41 

[3] 

pag. 36-38 

[4] 

pag. 9-24 

3. Tema nr. 3 

Urmări şi aplicaţii ale I principiu al termodinamicii. Legătura 

dintre capacităţile termice. Energia gazului ideal. Procese 

termodinamice fundamentale. Ecuaţia adiabatei şi politropei 

în forma diferenţială şi integrală pentru gazul ideal şi pentru 

orice substanţă. Izoprocesele ca cazuri particulare a 

procesului politropic. Procese ciclice Ciclul Carnot, Ciclurile 

ideale ale motoarelor termice (Oтто, Diesel) şi randamentele 

lor. 

4 

[1] 

pag. 47-60; 

66-81 

[2] 

pag. 41-44; 

47-56; 61-74 

[3] 

pag. 39-41; 

42-46; 64-67 

[4] 

pag. 24-38 

4. Tema nr. 4 

Principiul II al termodinamicii, diferite formulări. Teorema 

Carnot. Inegalitatea lui Clausius. Entropia ca funcţie de stare 

şi proprietăţile ei. Legea creşterii entropiei. Interpretarea 

statistică a principiului II. Legătura entropiei cu probabilitatea 

termodinamică. Entropia şi informatica. Ecuaţia de bază a 

termodinamicii pentru procesele cuazistatistice. 

4 

[1] 

pag. 92-98; 

113-130 

[2] 

pag. 69-104;  

[3] 

pag. 49-60; 

67-80 

[4] 

pag. 47-63; 

76-82 

5. 

Tema nr. 5 

Aplicaţii ale principiului II al termodinamicii la procese 

cuazistatistice. Legătura între ecuaţiile de stare termice şi 

calorice. Efectul Joule-Thomson. Temperatura de inversie. 

Scara termodinamicii a temperaturii. Energia internă a 

gazului real. 

4 

[1] 

pag. 98-103 

[2] 

pag. 44-47; 

118-123  

[3] 

pag. 58-63; 

183-187 

[4] 

pag. 115-

121; 63-76 

6. 

Tema nr. 6 

Aplicarea principiului II al termodinamicii la studiul radiaţiei 

corpului absolut negru. Legea Kirchhioff. Presiunea luminii. 

Legea Stefan Botzmann 

2 

[1] 

pag. 141-

150; 167-170 

[2] 

pag. 123-

128; 

[3] 

pag.206-214; 
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[4] 

pag. 127-136 

7. 

Tema nr. 7 

Metodele termodinamice. Metoda proceselor ciclice. Metoda 

funcţiilor termodinamice. Funcţiile termodinamice (U, F, Z, 

H) şi proprietăţile lor. Ecuaţiile lui Maxwell. Ecuaţia Gibbs-

Ghemgoltz şi aplicarea ei la elementul galvanic. 

4 

[1] 

pag. 151-168  

[2] 

pag. 127-

146; 160-163 

[3] 

pag. 99-117; 

179-181 

[4] 

pag. 186-100 

8. 

Tema nr. 8 

Teoria echilibrului termodinamic. Temperatura şi presiunea 

fazelor în condiţiile de echilibru. Potenţialele chimice. Regula 

fazelor. 

 

[1] 

pag. 180-198  

[2] 

pag. 163-207 

[3] 

pag.199-131; 

202-206 

[4] 

pag.138-145; 

159-163 

9. Tema nr. 9 

Tranziţii de fază de speţa I-a. Diagrama de echilibru. Curbele 

de echilibru a fazelor. Ecuaţia Claiperon-Clausius. Punctul 

triplu. Starea critică. Tranziţii de fază de speţa a II-a. Punctul 

critic. Ecuaţiile lui Erenfest. 

2 

[1] 

pag. 207-123  

[2] 

pag. 214-222 

[3] 

pag.233-239;  

[4] 

pag.164-176  

10. 
Tema nr. 10 

Termodinamica temperaturilor joase. Postulatul lui Nerst. 

Inaccesibilitatea temperaturilor T=OK. Principiul al III-ea al 

termodinamicii. Capacitatea termică molară şi coeficienţii λv 

şi λp în apropierea temperaturii OK. Posibilitatea existenţei 

sistemelor cu temperature absolute negative. 

 

[1] 

pag. 228-239  

[2] 

pag.238-249; 

249-258  

[3] 

pag. 91-97; 

136-146 

[4] 

pag.207-218  

11. 
Tema nr. 11 

Termodinamica dielectricilor. 
2 

 [2] 

pag. 56-57 

[3] 

pag. 24-29; 

187-192 

[4] 

pag. 16-17  

12. Tema nr. 12 

Termodinamica paramagneticilor. Primul principiu al 

termodinamicii aplicat la paramagneticul aflat în cîmpul 

magnetic. 

2 

[3] 

pag. 89-192  

[4] 

pag. 17-18  

 Lucrare de control 2  

Activităţi de lucru individual 
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Conţinuturi Referinţe bibliografice 

Istoria dezvoltării termodinamicii.             [3] pag. 8-13, (RIO) 

Metodele matematice ale termodinamicii.             [3] pag. 58-63; 67-72, (RIO) 

Reieşind din definiţia procesului politropic se 

vor determina capacităţile molare pentru 

fiecare din izoprocese. De construit pentru 

gazul ideal graficul dependenţii C=Cx=Cn. 

            [4] pag. 41-44, (RIO) 

De conspectat tema „Scara termodinamică a 

temperaturii utilizînd manualul de 

Termodinamică, autor, Nozdreov. 

            [1]  pag. 96-103, (RIO) 

 

Utilizînd legile radiaţiei termice se va 

determina entropia acestui sistem şi se vor 

stabili legăturile dintre parametrii acestui 

sistem în procesul adiabatic: 

P·V
4/3

=const1 

VT
3
=const2 

T=const3 ρ
1/4

 

            [1]  pag. 148-150; 167-170, (RIO) 

 

             [2]  pag. 123-128, (RIO) 

 

             [3]  pag. 141-149, (RIO) 

De dedus ecuaţiile lui Erenfest reieşind din 

condiţiile că la tranziţiile de fază de ordinul II 

derivatele de ordinul I de la potenţialul lui 

Gibbs nu se schimbă prin salt: 

∆(
T

z
)p=0  şi    ∆(

p

z
)T=0 

              [2]  pag. 214-222, (RIO) 

 

 

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminare 

 

Nr. 

d/o 
Tema 

Numărul 

de ore 

1. Coeficienţii λv,  λp şi βt, βs. 2 

2. Ecuaţiile de stare a gazului perfect şi gazului real. 2 

3. Primul principiu al termodinamicii. 2 

4. Izoprocesele. 2 

5. Procese ciclice. Randamentele ciclelor ideale. Termodinamica radiaţiei 

echilibrate. 
2 

6. Principiul II al termodinamicii – Entropia. 2 

7. Metodele de cercetare. Metoda proceselor ciclice. Metoda funcţiilor 

caracteristice. 
2 

8. Tranziţiile de fază. Ecuaţia Claiperon- Clausius şi ecuaţiile lui Erenfest. 2 

9. Termodinamica temperaturilor joase. 2 

 În total 18 ore 

 

Evaluarea disciplinei 

 

Evaluarea curentă se practică: 

- periodic la prelegeri, cînd răspunsurile la întrebările frontale şi răspunsurile la întrebările 

teoretice  pot fi apreciate cu note la orele de rezolvări de probleme; 

- în baza a două lucrări scrise, cînd fiecare din student primeşte un test care conţine o întrebare 

teoretică şi 2-3 probleme. 

Mostre de probe de evaluare curentă 
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Mostra nr. 1 

 Formulaţi trei enunţuri a principiului I al termodinamicii. 

 Argumentaţi ca randamentul Ciclului Carnot ≤1. 

 Deduceţi ecuaţia politropei în forma diferenţială. 

 Deduceţi ca pentru n ; c Cv (n – exponenta politropei; c – capacitatea molară în 

procesul politropiei, c – capacitatea molară la volum constant) 

Rezolvaţi problemele: 

o Se va scrie ecuaţia adiabatei unui gaz, ecuaţia de stare a căruia este: 

P=Po (1+λT- V); Cp=const.  (Po, a,  - mărimi constante). 

o Utilizînd metoda funcţiilor termodinamice se va determina dependenţa coeficientului 

tensiunii superficiale de temperatură. 

Mostra nr. 2 

Explicaţi şi deduceţi: 

 În care din procesele termodinamice energia internă nu se schimbă. 

 În care starea, coeficientul tensiunii superficiale este egal cu zero. 

Rezolvaţi problemele: 

- Se vor determina parametrii critici a gazului real prin două metode. Ecuaţia de stare a 

gazului fiind ( +
2v

a
) (v-b)=RT 

- Comprimarea unei mase date de gaz are loc în procesul politropic cu exponenta n=0,9. 

Cum se va schimba energia internă în acest caz? 

Evaluarea finală 

 Evaluarea finală se realizează în formă de examen scris. Mostrele de probe de evaluare 

finale sunt prezentate în curriculă. Nota finală se determină în corespundere cu Regulamentul în 

vigoare (Nota finală = 0,6 x Nota reuşitei curente x 0,4 x Nota de la examen). 

 

CHESTIONAR la disciplina Termodinamica 

 

1. Obiectul şi metodele de cercetare în termodinamică. 

2. Procese termice echilibrate (cwazistatice) şi neechilibrate. Parametrii de stare. 

3. Ecuaţia de stare. Coeficienţii termici αv, αp, β. 

4. Prima lege a termodinamicii. Energia internă. Lucrul şi căldura. 

5. Legătura între capacităţile termice. Ecuaţia lui Mayer. 

6. Izoprocese. Procesul adiabat pentru gazul ideal. 

7. Ecuaţia adiabatei şi politropei în formă diferenţială. 

8. Procese politropice. Ecuaţia politropei. Capacitatea termică în aceste procese. 

9. Ciclul Carnot şi c.a.f. al lui. 
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10. Ciclurile ideale ale motoarelor cu ardere internă. 

11. Procese reversibile şi ireversibile. Legea a doua a termodinamicii. Diferite formulări a 

acestei legi şi echivalenţa lor. Caracterul statistic al principiului II al Termodinamicii. 

12. Teorema Carnot. Formularea matematică a legii a doua. 

13. Entropia ca funcţie de stare şi proprietăţile ei. 

14. Legătura entropiei cu probabilitatea termică. 

15. Temperatura absolută. 

16. Legătura dintre ecuaţia calorică şi termică. Aplicaţii. 

17. Efectul Joule-Thomson. 

18. Metoda ciclelor. Aplicaţii. 

19. Metoda funcţiilor termodinamice (U, F). 

20. Metoda funcţiilor termodinamice (Z, H). 

21. Legătura dintre funcţiile termodinamice. Ecuaţiile Gibbs-Helmholtz. 

22. Echilibrul termodinamic. Temperatura şi presiunea fazelor în condiţiile de echilibru. 

23. Potenţialii chimici. Regula gazelor. 

24. Tranziţii de fază de primul ordin. Ecuaţia Clayperon-Clausius. Punctul triplu. 

25. Tranziţii de fază de ordinul doi. Ecuaţia Ehrenfest. 

26. Termodinamica temperaturilor joase. 

  

Mostre de probe de evaluare finală 

 

UNIVERSITATEA DE STAT  “ALECU RUSSO” DIN  BĂLŢI 

  

Aprob 

 Şeful Catedrei de ştiinţe fizice şi inginereşti 

Dr., conf. univ.___________Vitalie Beşliu  

 

BILET DE EXAMINARE Nr. 1 

La disciplina Termodinamica                     

Facultatea   Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ciclul I (licenţă), anul IV, semestrul VII, 

specialitatea Fizică şi informatică. 

1. Ecuaţia adiabatei în formă diferenţială şi integrală.       

2. Metoda funcţiilor termodinamice (Z, H). 

3. Problema: Să se determine cantitatea de căldură care trebuie comunicată unui mol de gaz 

real (Van der- Waals) pentru mărimea volumului de la V1 pînă la V2 în condiţiile cînd 

presiunea nu se shimbă. Ecuaţia calorică în acest caz are forma U=CvT -
v

a
+ U0.   

 “_____” _____________                                   Examinator______________S. Băncilă 
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UNIVERSITATEA DE STAT  “ALECU RUSSO” DIN  BĂLŢI 

 

Aprob 

 Şeful Catedrei de ştiinţe fizice şi inginereşti 

Dr., conf. univ.___________Vitalie Beşliu  

 

BILET DE EXAMINARE Nr. 2 

La disciplina Termodinamica                     

Facultatea   Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ciclul I (licenţă), anul IV, semestrul VII, 

specialitatea Fizică şi informatică. 

1. Ciclurile ideale ale motoarelor cu arderea internă.       

2. Temperatura absolută.          

3. Problema: De argumentat că gazul care se supune ecuaţiei Van-der-Waals cu coeficientul 

b=0 în procesul dilatării Joule-Thomson întotdeauna se răceşte. Se va determina variaţia 

temperaturii la dilatarea gazului în acest caz.       

 

 “_____” _____________                                   Examinator______________S. Băncilă 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT  “ALECU RUSSO” DIN  BĂLŢI 

 

Aprob 

 Şeful Catedrei de ştiinţe fizice şi inginereşti 

Dr., conf. univ.___________Vitalie Beşliu  

 

BILET DE EXAMINARE Nr. 3 

La disciplina Termodinamica                     

Facultatea   Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ciclul I (licenţă), anul IV, semestrul VII, 

specialitatea Fizică şi informatică. 

1. Teorema Carnot. Formularea analitică a principiului II al termodinamicii.    

2. Efectul Joule-Thomson.          

3. Problema: Se vor stabili dependenţele dintre parametrii termodinamici a radiaţiei termice 

echilibrate a corpului absolut negru, care efectuează un proces adiabatic reversibil.  

 

 “_____” _____________                                   Examinator______________S. Băncilă 

 

 

Resurse informaţionale obligatorii  (RIO) 

 

1. Ноздрев, В. Ф. Курс термодинамики : учеб. пособие для пед. ин-тов / В. Ноздрев. - 2-е  

изд., испр. - М.: Просвещение, 1967. - 247 p. 

2. Радушкевич, Л. В. Курс термодинамики : учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. 

пед. ин-тов / Л. В. Радушкевич. - M.: Просвещение, 1971. - 288 p. 
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3. Базаров, И. П. Термодинамика : Учеб. для ун-тов по спец. "Физика" / И. П. Базаров. - 4-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: Высш. шк., 1991. - 376 p.: - ISBN 5-06-000626-3. 

4.Микрюков, В. Е. Курс термодинамики : Учеб. пособие для вузов / В. Е. Микрюков.- 3-е 

изд.. - М. : Учпедгиз , 1960. - 236 p. 

5. Rusu, Ioan. Termodinamica sistemelor de aliaje : consideraţii teoretice / I. Rusu. - Iaşi : Ed. 
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