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I. Informaţii de identificare a cursului 

 

Facultatea:Stiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti 

Domeniul general de studiu: 14. Ştiinţe ale educaţiei 

Domeniul de formare profesională la ciclul I: 141. Educaţie şi formarea profesorilor 

Denumireaspecialităţii / specializării: 141.14. Educaţia tehnologică şi fizica 

 

Administrarea unităţii de curs: 

Codul 

unităţii de 

curs 

Credite 

ECTS 

Total 

ore 

Repartizareaorelor Forma de 

evaluare 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. Lab. Lucr. 

ind. 

S2.02.O.014 2 60  30    30 Examen Română 

Statutul: disciplină de specializare 

 

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic 

 

Titularulcursului PopaMihail, doctor în ştiinţe fizico-matematice, 

conferenţiar universitar,  

- Licenţiat în Fizică şi Tehnică, Facultatea de Tehnică, Fizică şi 

Matematică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1993); 

- Stagiunea de doctorat, Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi Romania (1999 2003); 

- Stagiunea de post-doctorat, Nanobiomedical Centre, Adam 

Mickiewicz University of Poznan, Poland (2013 2014); 

Biroul: Blocul II, aula 240  

Nr. telefon de contact: 068020395 

Adresa e-mail: miheugpopa@yahoo.com 

Ore de consultaţii: joi, 14.00-16.00. Pot oferi consultaţii şi în orele libere de la facultate, pot 

răspunde la întrebări utilizînd şi alte surse informaţionale. 

 

III. Integrarea cursului în programul de studii 

 

Cursul de faţă face parte din modulul Fizica aplicată (I, II, III şi IV) şi se adresează 

studenţilor de la cilul I, specialitatea Educaţie tehnologică şi Fizică. Obiectivul principal al 

cursului constă în antrenarea studenţilor la rezolvarea problemelor din cursul liceal de fizică. El 

se realizează în semestrul II de studii. 

Cursul respectiv se predă din anul 2013, după aprobarea noului plan de învăţămînt la 

specialitatea Educaţie tehnologică şi Fizică. 

IV. Competenţe prealabile 

 

Înaintea începerii studierii cursului dat studentul trebuie să îndeplinească planul de 

învăţămînt la cursurile de Fizică generală (Mecanica) şi Fizică aplicată I (să susţină toate 

probele de evaluare preconizate, să efectueze şi să susţină lucrările de laborator, să susţină 

examenele). 

mailto:miheugpopa@yahoo.com


3 
 

 

V. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

 Înţelegerea şi explicarea fenomenelor fizice care sunt descrise în problemele de fizică; 

 Cunoaşterea transformărilor în unităţi SI ale unităţilor de măsură ale mărimilor fizice în 

problemele de fizică; 

 Analiza calitativă a problemei; 

 Aplicarea corectă a legilor fizice în problemele de fizică; 

 Aplicarea corectă a aparatului matematic la rezolvarea problemelor fizice; 

 Descrierea, înţelegerea, construirea şi aplicarea modelelor fizice; 

 Dezvoltarea capacităţii de a căuta, prelucra şi analiza informaţii dintr-o varietate de surse 

bibliografice; 

 Evidenţierea conexiunilor intra- şi interdisciplinare ale fizicii. 

 

 

VI. Finalităţi de studii 
 

La finele cursului studenţii vor fi capabili: 

 să înţeleagă şi să explice ştiinţific corect fenomenele fizice descrise în problemele de 

fizică; 

 să cunoască transformările în unităţi SI ale unităţilor de măsură ale mărimilor fizice din 

problemele de fizică; 

 să cunoască metodele de rezolvare ale problemelor de fizică; 

 să poată alege cea mai raţională metode de rezolvare a fiecărei probleme; 

 să poată aplica diferite metode de rezolvare pentru aceiaşi problemă de fizică; 

 să posede priceperi şi deprinderi de a selecta şi rezolva de sine stătător probleme de fizică 

din diferite surse bibliografice; 

 să înţeleagă conexiunile intra- şi interdisciplinare ale fizicii cu alte ramuri ale ştiinţei. 

 

VII. Conţinuturi 

 

Nr. Tematica seminarelor Nr. de ore 

1.  Structura discretă a substanţei. 2 

2.  Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare a gazului ideal. 2 

3.  Transformarea izotermă. Legea lui Boyle-Marriote. 2 

4.  Transformarea izobară. Legea lui Gay-Lussac. 2 

5.  Transformarea izocoră. Legea lui Charles. 2 

6.  Ecuaţia termică de stare. 2 

7.  Probă de evaluate Nr. 1 la Bazele teoriei cinetico-moleculare. 2 

8.  Energia internă a sistemului termodinamic. Lucrul gazului la variaţia 

volumului. Cantitatea de căldură. Coeficienţi calorici. Principiul întîi al 

termodinamicii. 

6 

9.  Calorimetria. Ecuaţia calorimetrică. 2 

10.  Maşini termice. Ciclul Carnot şi alte cicluri. 2 

11.  Deformarea corpurilor solide. Legea lui Hooke. 2 

12.  Tensiunea superficială. Fenomene capilare. Dilatarea termică. 2 

13.  Probă de evaluate Nr. 2 la Bazele termodinamicii. Structura lichidelor şi    

solidelor. 

2 

Total 30 ore 
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VIII. Activităţi de lucru individual şi Evaluarea 

 

1.  La fiecare seminar cadrul didactic prezintă sarcina la ore (problemele care vor fi 

rezolvate in cadrul unei sau mai multe ore de seminar) şi sarcina pentru acasă (probleme care 

urmează a fi rezolvate individual). Fiecare student care iese la tablă prezintă sarcina pentru 

acasă, care este verificată de cadrul didactic. La apreciere 50% pondere din notă constituie 

sarcina pentru acasă, iar alte 50% pondere reprezintă cunoaşterea materialului teoretic şi 

priceperile de aplicare la rezolvarea problemelor.  

2. Tot aici se susţin două probe de evaluare, care conţin doar însărcinări practice. Media 

notelor acumulate la seminare reprezintă nota reuşitei curente. 

3. Titularul de curs oferă consultaţii săptămînale pentru a ajuta studentul în realizarea 

sarcinilor propuse.  

4. Nota finală la disciplina Fizică aplicată II se calculează conform formulei: 

 

               Nota finală = 0,6 x Nota reuşitei curente + 0,4 x Nota de la examen. 

 

5. Examenul final se susţine în scris. Notele de la examen se anunţă în ziua desfăşurării 

examenului, după cel mult 2 ore de la finisarea examenului (timp de verificare a lucrărilor). În 

cazul în care studentul nu este de acord cu nota acumulată, el are dreptul să tragă un alt bilet de 

examinare şi să rezolve la tablă toate problemele din bilet. 

 
VIII.I.Mostre de probe de evaluare: 

 

FIZICĂ APLICATĂ II 

(specialitatea Educaţie tehnologică şi Fizică) 

Probă de evaluareNr.1  

Aprob 

Şef de catedră_______________ 

Varianta I 

Rezolvaţi problemele: 

1. (5p.) Într-un balon se află gaz la temperatura de 150C. De cîte ori se va micşora 
presiunea gazului, dacă din balon va ieşi 40% de gaz, iar 
temperatura lui se va micşora cu 80C ?  

2. (6p.) În figura alăturată este prezentat graficul variaţiei stării unui 
gaz ideal în coordonatele V, T. Reprezentaţi aceste procese în 
coordonatele P, V  şi P, T. 

3. (7p.) Într-un tub cilindric orizontal, închis la ambele capete se 
află aer în condiţii normale. Tubul este împărţit în două părţi 
neegale cu ajutorul unui piston care se poate deplasa fără 
frecări, iar volumele acestora sunt legate prin relaţia V2=2V1. Să se afle temperatura 
pînă la care trebuie încălzit izobar aerul din compartimentul mai mic şi  temperatura 
pînă la care trebuie răcit izobar aerul din compartimentul mai mare, pentru ca pistonul 
să ajungă în poziţia in care va separa două părţi egale. 

 
Barem de evaluare 

Nr. puncte 18 16-17 14-15 12-13 10-11 8-9 6-7 4-5 2-3 1 

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

15.IV. 2014                                         dr., conf. univ. Mihail Popa ___________ 
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VIII.II.Mostre de bilete pentru examen: 

FIZICĂ APLICATĂ II 

(specialitatea Educaţie tehnologică şi Fizică) 

Probă de evaluareNr.2 

Aprob 

Şef  de catedră_______________ 

Varianta II 

           Rezolvaţi problemele: 

1. (5p.) Tija ciocanului de abataj se pune în funcţiune cu ajutorul aerului comprimat. 
Masa aerului în cilindru se schimbă în timpul cursei pistonului de la 0,1 la 0,5g. 
Considerînd constante presiunea aerului din cilindru şi temperatura (270C), 
determinaţi lucrul gazului efectuat la o singură cursă a pistonului. Masa molată a 
aerului M =0,029 kg/mol. 

2. (6p.) După ce în apa cu temperatura de 100C a fost introdus un corp încălzit pînă la 
1000C, peste un timp oarecare s-a stabilit o temperatură comună de 400C. Ce 
temperatură a apei se va stabili, dacă, fără a scoate primul corp, vom introduce în ea 
încă un corp de acelaşi fel, încălzit, de asemenea, pînă la 1000C? 

3. (7p.) O masă de aer a fost încălzită izobar cu ΔT =100K, absorbind căldura Qp= 
8310J. Să se calculeze masa aerului, lucrul mecanic efectuat şi variaţia energiei 
interne. Masa molată a aerului M = 0,029kg/mol,  iar capacitatea termică Cp= (7/2)R. 
 

Barem de evaluare 

Nr. puncte 18 16-17 14-15 12-13 10-11 8-9 6-7 4-5 2-3 1 

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

15.IV. 2014                                                                            dr., conf. univ. Mihail Popa ___________ 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti 
 

Aprob 

 Şef de catedră_______________ 

 

Bilet de examinare Nr. 1 
Examen la FIZICĂ APLICATĂ II, specialitatea Educaţie tehnologică şi Fizică 

 

Rezolvaţi problemele: 

1. (5p.)Un vas conţine heliu. Densitatea gazului este ρ =0,12 kg/m
3
, iar presiunea                            

P =1*10
5    

N/m
2
. Să se afle energia medie a mişcării de translaţie a unei molecule  în     

condiţiile date. 

2. (6p.)Încălzind un gaz cu ΔT = 100K, viteza termică a moleculelor a crescut de la 400m/s 

pînă la 500m/s. Determinaţi masa molară a gazului. 

3. (7p.)În figura de mai jos este prezentat ciclul de variaţie a stării unui gaz ideal 

monoatomicîn coordonatele P, V.  Reprezentaţi aceste procese în coordonatele V,T  şi 
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P, T.Determinaţi semnul energiei interne, lucrului mecanic 

şi cantităţii de căldură în fiecare proces. 

4. (8p.)Într-un tub subţire de sticlă, închis la un capăt, se află 

aer, separat de exterior cu ajutorul unei coloane de mercur 

de lungime h = 2cm. Cînd tubul este aşezat vertical, cu 

capătul deschis în jos, lungimea coloanei de aer este l1 = 

0,39m. Cînd tubul este vertical, dar cu capătul deschis în 

sus, lungimea coloanei de aer este l2 = 0,37m. Să se 

determine presiunea atmosferică, cunoscînd densitatea 

mercurului ρ =13,6*10
3  

kg/m
3
. 

 

    Barem de evaluare 

Nr. puncte 25-26 22-24 19-21 16-18 13-15 10-12 7-9 5-6 3-4 1-2 

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

29. IV. 2014Examinator: dr., conf. univ. Mihail Popa ___________ 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti 
 

Aprob 

 Şef  de catedră_______________ 

 

Bilet de examinare Nr. 2 
Examen la FIZICĂ APLICATĂ II, specialitatea Educaţie tehnologică şi Fizică 

 

Rezolvaţi problemele: 

1. (5p.)Să se afle concentraţia moleculelor de oxigen şi densitatea oxigenului dacă se 

cunoaşte presiunea   P =1*10
5 

N/m
2 

şi viteza termică a moleculelor de oxigen vT 

=600m/s. 

2. (6p.)La micşorarea volumului unui gaz de 2 ori presiunea s-

a mărit cu 120kPa, iar temperatura absolută a crescut cu 

10%. Ce presiune iniţială avea gazul? 

3. (7p.)În figura alăturată este prezentat ciclul de variaţie a 

stării unui gaz ideal în coordonatele P, V.  Reprezentaţi 

aceste procese în coordonatele V,T  şi P, T. Determinaţi 

semnul energiei interne, lucrului mecanic şi cantităţii de 

căldură în fiecare proces. 

4. (8p.)Un cilindru orizontal, închis la ambele capete, de lungime l=1m şi secţiunea 

S=2*10
-3

 m
2
, este împărţit în două părţi egale printr-un piston mobil. În cele doua 

compartimente se află aer la presiunea P0=10
5 

N/m
2 

şi la aceeaşi temperatură. Se 

deplasează pistonul cu h = 0,4m faţă de poziţia iniţială. Ce presiune are aerul din fiecare 

compartiment? Ce forţă trebuie să acţioneze asupra pistonului pentru al menţine in 

aceasta poziţie. 
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Barem de evaluare 

Nr. puncte 25-26 22-24 19-21 16-18 13-15 10-12 7-9 5-6 3-4 1-2 

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

       29. IV. 2014Examinator: dr., conf. univ. Mihail Popa ___________ 


