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I. PRELIMINARII 
 

Fizica aparţine ştiinţelor fundamentale care constituie baza pregătirii teoretice a inginerilor şi 
joacă rolul unei temelii fără de care este imposibilă activitatea rodnică a inginerului în orice domeniu 
al tehnicii moderne.  

Sub titlul Fizică moleculară sunt cuprinse, după cum ne-o confirmă literatura de specialitate, 
studiul fenomenelor şi proprietăţilor corpurilor determinate de caracteristicile moleculelor constituente, 
precum şi de interacţiunile lor. Este un domeniu foarte vast al fizicii clasice cuprinzând în primul rând 
caracteristicile mecanice şi termice ale corpurilor, dar şi legile generale care le guvernează, legile 
termodinamicii şi ale fizicii statistice care sunt esenţiale în studiul tuturor proceselor fizice. Stabilirea 
unor relaţii corecte între lumea microscopică şi cea macroscopică face posibilă înţelegerea 
fenomenelor fizice şi permite utilizarea rezultatelor teoretice în domeniul aplicativ. 

Cursul de FIZICĂ MOLECULARĂ ŞI BAZELE TERMOTEHNICII are următoarele scopuri. În 
primul rând, de a comunica studenţilor cu profil tehnic principiile şi legile de bază ale fizicii 
moleculare; de a-i familiariza cu fenomenele fizice de bază, cu metodele de observare şi studiere 
experimentală a lor. În al doilea rând, de a deprinde studentul cu metodele principale de măsurare 
exactă a mărimilor fizice, precum şi cu cele mai simple metode de prelucrare a datelor experimentale. 
În al treilea rând, de a crea o concepţie corectă despre rolul fizicii moleculare în progresul tehnico-
ştiinţific şi de a dezvolta curiozitatea, priceperea şi interesul pentru soluţionarea problemelor cu 
caracter tehnico-ştiinţific sau aplicativ. 

Cunoştinţele acumulate în cadrul acestui curs vor contribui la studierea cu succes a ştiinţelor 
tehnico-tehnologice: mecanicii maşinilor, electrotehnicii,  termotehnicii, radiotehnicii etc.  

 
II. CERINŢE FAŢĂ DE PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A STUDENŢILOR 

 
a) cunoştinţe de matematică: 

• definiţia funcţiilor trigonometrice, paritatea  şi periodicitatea acestora; 
• relaţii de bază existente între funcţiile trigonometrice; 
• derivate, reguli de derivare; 
• integrale de bază, reguli de integrale; 
• operaţii cu funcţii logaritmice şi exponenţiale; 
 

b) cunoştinţe de fizică: 
• noţiune de temperatură, presiune, viteză pătratică medie; 
• formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare, ecuaţia de stare a gazului ideal; 
• izoprocese, legile gazului ideal; 
• noţiuni de energie internă, lucru în termodinamică, cantitate de căldură; 
• principiile termodinamicii; 
• randamentul ciclului Carnot; 
• tensiunea superficială, fenomene capilare; 
• noţiuni de structură a solidelor. 
 

c) deprinderi: 
• de rezolvare a ecuaţiilor de gradul I şi II; 
• de calcul al derivatelor; 
• de calcul al integralei definite şi a integralei improprii; 
• de măsurare a temperaturii şi presiunii; 
• de demonstrare a formulelor de calcul; 
• de explicare a fenomenelor fizice observate în natură sau laborator; 
• de calcul al erorilor de măsură ; 
• de aplicare a cunoştinţelor din cursul liceal la rezolvarea problemelor de fizică; 
• de studiere de sine stătător a unor teme. 



 

 

III. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 
 

• cunoaşterea conceptelor fundamentale, a mărimilor fizice, a postulatelor fizice, modelelor, 
teoremelor, teoriilor şi legilor fizice necesare explicării ştiinţifice a fenomenelor fizice 
abordate; 

• analiza logico-matematică a ipotezelor, metodelor, teoremelor şi teoriilor fizicii generale; 
• aplicarea expresiilor matematice ale legilor fizicii generale la rezolvarea problemelor specifice, 

formarea priceperilor de a rezolva de sine stătător probleme de fizică generală; 
• formarea deprinderilor de mânuire a aparatelor şi instalaţiilor fizice, căpătarea anumitor 

priceperi privind efectuarea măsurătorilor în cadrul lucrărilor de laborator; 
• analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor de laborator; 
• evidenţierea conexiunilor intra- şi interdisciplinare ale fizicii;  

 
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 
Numărul de ore Evaluarea Codul 

disciplinei 
în planul 

de 
învătămînt 

 
Anul 

de 
studii 

 
 

Seme
s-trul 

 
prelegeri 

semi- 
nare 

labo-
rator 

Nr. de 
credite 

Forma de 
evaluare 

finala 

 
Responsabil 
de disciplină 

F.02.0.009 I II 24 8 16 7 Examen Mihail Popa, 
lect.sup.dr. 

 
 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

V.I. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri 
 
 

 
Obiectivele de referinţă 

 
Conţinuturi 

Nr. 
de 
ore 

Referinţe 
bibliogra-

fice 
- să descrie obiectul fizicii moleculare şi metodele de 

cercetare a proprietăţilor fizice ale sistemelor 
macroscopice; 

- să definească noţiunile: sistem termodinamic, mediul 
exterior, sistem deschis, sistem închis, sistem izolat 
mecanic, sistem adiabatic, parametri termodinamici 
(extensivi şi intensivi, externi şi interni), proces 
termodinamic; 

- să definească caracteristicile gazului ideal; 
- să deducă expresia presiunii gazului ideal funcţie de 

energia cinetică medie a mişcării de translaţie a 
moleculelor; 

- să deducă expresia presiunii gazului ideal funcţie de 
concentraţia moleculelor şi de temperatură; 

- să formuleze ecuaţia fundamentală a teoriei cinetico-
moleculare a gazului ideal; 

- să deducă ecuaţia de stare a gazului ideal; 
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea 

problemelor. 

Tema 1. Obiectul 
fizicii moleculare. 
Metodele statistică 
(cinetico-molecula-
ră) şi termodinami-
că de cercetare a 
proprietăţilor fizice 
ale sistemelor ma-
croscopice. Sisteme 
termodinamice. Pa- 
rametri şi procese 
termodinamice. Ga-
zul ideal. Ecuaţia 
fundamentală a teo-
riei cinetico-mole-
culare. Ecuaţia de 
stare a gazului ide-
al.  

2 [1], pag.84-
89,100-101; 
[2], pag.174-
183; 
[3], pag.235-  
236,251-256; 
[5], pag. 64- 
65, 67-70; 
[6], pag. 76- 
81, 101-106; 
[7], pag. 11- 
19, 61-65; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Obiectivele de referinţă 

 
Conţinuturi 

Nr. 
de 
ore 

Referinţe 
bibliogra-

fice 
- să explice termenii: distribuţia staţionară a vitezelor şi 

spaţiul tridimensional al vitezelor; 
- să deducă legea distribuţiei după viteze a moleculelor gazului 

aflate în echilibru termodinamic;  
- să explice condiţia de normare a funcţiei de distribuţie a 

moleculelor gazului după viteze; 
- să deducă şi să definească expresia vitezei cele mai 

probabile; 
- să reprezinte grafic şi să explice curbele de   distribuţie a 

moleculelor gazului după viteze pentru diferite temperaturi 
ale gazului; 

- să deducă expresiile pentru viteza medie aritmetică şi viteza 
pătratică medie, să explice sensul fizic al acestora; 

- să stabilească legităţile matematice dintre cele trei viteze; 
- să descrie experienţa lui Stern pentru determinarea 

experimentală a vitezei termice a moleculelor; 
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea 

problemelor. 

Tema 2. Legea de 
distribuţie a mole-
culelor gazului după 
viteze (legea lui 
Maxwell). Viteza 
cea mai probabilă. 
Viteza medie arit-
metică. Viteza pă-
tratică medie. Expe-
rienţa lui Stern. 
 
     

2 [1], pag.101-  
105; 
[2], pag.187-
197; 
[3], pag.277-  
286;  
[4], pag.161- 
169; 
[5], pag. 70- 
71, 74; 
[6], pag. 97- 
101,110-116; 
[7], pag. 33- 
37, 57 - 58; 
 
 

- să explice distribuţia concentraţiei şi a presiunii aerului 
odată cu creşterea înălţimii de la suprafaţa Pămîntului; 

- să deducă formula barometrică (formula lui Halley) şi să 
explice cum variază presiunea cu înălţimea în funcţie de 
natura gazului şi de temperatura acestuia; 

- să reprezinte grafic curbele p= f(h) pentru  T = const, M ≠ 
const şi pentru  M = const,  T ≠ const; 

- să explice funcţionarea dispozitivului special numit altimetru; 
- să deducă legea de distribuţie a concentraţiei moleculelor (n)  
în funcţie de înălţime şi să explice cum variază n pentru cazul 
cînd T→ + ∞ şi T→0K;   

- să reprezinte grafic curbele n= f(h) pentru două temperaturi 
diferite;    

- şi deducă legea lui Boltzmann pentru distribuţia particulelor 
într-un cîmp potenţial exterior;  

- să descrie metoda de determinare a numărului  lui Avogadro 
de către fizicianul francez J. Perrin. 

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

Tema 3. Formula 
barometrică. Legea 
lui Boltzmann pen-
tru distribuţia parti-
culelor într-un cîmp 
potenţial exterior. 
Determinarea nu-
mărului  lui Avo-
gadro de către J. 
Perrin. 
 
 
 
 
 

2 [1], pag. 
105-  107; 
[2], pag. 
184-187; 
[3], pag. 
287-  292;  
[4], pag. 
156- 158; 
[5], pag. 71- 
73; 
[6], pag. 117 
-124; 
[7], pag. 48-
57; 
 

 

- să explice şi să definească noţiunile: drumul liber, drumul 
liber mediu, numărul mediu de ciocniri a moleculelor într-o 
unitate de timp, rază efectivă a moleculei, diametru efectiv a 
moleculelor, secţiunea efectivă de ciocnire;  

- să deducă formula lui Maxwell pentru drumul liber mediu al 
moleculelor; 

- să exemplifice calculul drumului liber mediu şi a numărului 
mediu de ciocniri a moleculelor într-o unitate de timp pentru 
moleculele de azot aflate în condiţii normale de temperatură 
şi presiune; 

- să deducă expresia dependenţei de presiune a drumului liber 
mediu şi să exemplifice cum se modifică drumul liber mediu 
al moleculelor de aer la micşorarea presiunii de la 1 torr 
pînă la 10-4 torr. 

- să scrie formula lui Sutherland, ce exprimă dependenţa de 
temperatură  şi a secţiunii efective de ciocnire şi a drumului 
liber mediu, şi să exemplifice aplicarea acestor relaţii;  

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

Tema 4.   Ciocniri 
intermoleculare. 
Drumul (parcursul) 
liber mediu al 
moleculelor. Secţi-
unea efectivă de 
ciocnire. Formula 
lui Maxwell pentru 
drumul liber mediu. 
Dependenţa de tem-
peratură şi presiune 
a drumului liber 
mediu. 
 

2 [1],  pag.  
107 -  109; 
[2], pag.  
197 - 202; 
[3], pag. 
293- 296;  
[4],  pag.  
174 - 177; 
[5],  pag. 73; 
[6], pag.   
128 -135; 
[7], pag.   
68-73; 
 

 



 

 

 
Obiectivele de referinţă 

 
Conţinuturi 

Nr. 
de 
ore 

Referinţe 
bibliogra-

fice 
- să explice apariţia fenomenelor de transport în sistemele 

fizice ce prezintă neuniformităţi de temperatură, de masă sau 
de impuls; 

- să caracterizeze fenomenul de difuzie şi să definească 
mărimile fizice: curentul de difuzie, densitatea curentului de 
difuzie; să definească legea lui Fick şi să explice sensul fizic 
şi unitatea de măsură al coeficientului de difuzie; să scrie şi 
să explice dependenţa coeficientului de difuzie de drumul 
liber mediu şi de viteza medie aritmetică; 

- să caracterizeze fenomenul de conductibilitate termică şi să 
definească mărimile fizice: fluxul de căldură, densitatea 
fluxului de căldură; să definească legea lui Fourier şi să 
explice sensul fizic şi unitatea de măsură al coeficientului de 
conductibilitate termică; să scrie şi să explice dependenţa 
coeficientului de conductibilitate termică de drumul liber 
mediu, viteza medie aritmetică, densitate şi de căldura 
specifică la volum constant; 

- să caracterizeze fenomenul de viscozitate şi să formuleze  
legea lui Newton; să explice sensul fizic şi unitatea de 
măsură al coeficientului de viscozitate; să scrie şi să explice 
dependenţa coeficientului de viscozitate de drumul liber 
mediu, viteza medie aritmetică, şi densitatea gazului; 

- să stabilească relaţiile cantitative dintre coeficienţii 
fenomenelor de transport; 

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

Tema 5. Fenomene 
de transport în gaze 
(difuziunea,conduc- 
tivitatea termică şi 
viscozitatea). Legile 
lui Fick, Fourier şi 
Newton. Coeficien-
ţii fenomenelor de 
transport şi relaţiile 
dintre ei. 
 

2 [1], pag.   
109 - 113; 
[2], pag. 248 
- 255; 
[3], pag. 296 
-  307;  
[4], pag. 177 
- 183; 
[5], pag. 75 -
77; 
[6], pag. 138 
-151; 
[7], pag. 73-
89; 
 

 

- să definească noţiunile: proces reversibil, proces ireversibil, 
proces ciclic (ciclu), ciclu direct, ciclu indirect şi să dea 
exemple de asemenea procese din natură; 

- să determine prin metoda grafică lucrul gazului efectuat în 
decursul unui proces ciclic; 

- să descrie ciclul Carnot şi să analizeze realizarea practică 
al acestuia; 

- să definească  noţiunea de randament termic al ciclului şi să 
deducă formula de calcul al randamentului ciclului Carnot. 

- să explice funcţionarea maşinii frigorice şi să descrie ciclul 
Carnot invers;  

- să definească coeficientul  frigorific al ciclului Carnot 
invers;  

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

Tema 6. Procese re-
versibile şi  irever-
sibile. Procese cicli-
ce. Ciclul Carnot. 
Randamentul ciclu-
lui Carnot. Ciclul 
Carnot invers şi 
coeficientul  frigori-
fic al acestuia. 
 

2 [1], pag. 118 
- 121; 
[2], pag.217- 
222,227-229; 
[3], pag.332- 
334,336-342;  
[4], pag.140- 
142,147-149; 
[5], pag. 86 -
90; 
[6], pag. 177 
-182; 
[7], pag.160-
168; 

 
- să explice utilitatea motoarelor termice cu ardere internă 

într-o societate industrializată; 
- să analizeze detaliile tehnice şi funcţionarea în patru timpi a 

motorului Otto; 
- să reprezinte grafic ciclul de funcţionare al motorului Otto şi 

să deducă formula de calcul al randamentului motorului 
Otto; 

- să analizeze detaliile tehnice şi funcţionarea în patru timpi a 
motorului Diesel; 

- să reprezinte grafic ciclul de funcţionare al motorului Diesel 
şi să deducă formula de calcul al randamentului motorului 
Diesel; 

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

 

Tema 7. Ciclul de 
funcţionare al moto-
rului Otto şi al 
motorului Diesel. 
Randamentul mo-
toarelor termice. 
 

 

2  [2], pag. 223 
- 227; 
 



 

 

 
Obiectivele de referinţă 

 
Conţinuturi 

Nr. 
de 
ore 

Referinţe 
bibliogra-

fice 
- să definească noţiunea de căldură redusă; 
- să descrie înlocuirea unui ciclu reversibil printr-o 

infinitate  de cicluri Carnot în diagrama P-V şi să 
definească noţiunea de entropie a sistemului termodinamic; 

- să deducă în baza primului principiu al termodinamicii 
relaţiile pentru variaţiile entropiei gazului ideal;  

- să stabilească legătura dintre caracterul variaţiei entropiei 
şi sensul procesului schimbului de căldură; 

- să definească inegalitatea lui Clausius pentru procesele 
ireversibile; 

- să formuleze principiul II al termodinamicii; 
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    

problemelor. 

Tema 8.  Entropia. 
Entropia gazului 
ideal. Inegalitatea 
lui Clausius. Princi-
piul al doilea al 
termodinamicii. 
 

2 [1],pag. 121-
122,126-128; 
[2], pag.215- 
217,229-238; 
[3], pag.335- 
336,345-352, 
359-361;  
[4], pag.135- 
140; 
[5], pag. 90 -
92; 
[6], pag. 183 
-191; 
[7], pag.156-
160,168-179, 
190-192; 

- să descrie cauzele importante care determină deosebirea  
dintre gazele reale şi gazul ideal; 

- să explice necesitatea luării în considerare a volumului 
propriu al moleculelor şi să definească corecţia respectivă  
Van der Waals; 

- să explice necesitatea luării în considerare a forţelor de 
atracţie reciprocă dintre molecule şi să definească 
corecţia respectivă  Van der Waals; 

- să scrie ecuaţia de stare a gazelor reale pentru un mol de 
gaz ideal şi pentru o masă arbitrară de gaz;  

- să precaute soluţiile ecuaţiei Van der Waals; 
- să reprezinte grafic soluţiile ecuaţiei Van der Waals; 
- să definească noţiunile: stare critică, parametrii critici şi 

să deducă relaţiile de calcul ale presiunii critice, 
temperaturii critice şi a volumului critic; 

- să reprezinte izotermele experimentale ale lui Th. Andrews 
şi să analizeze domeniile stărilor de agregare ale 
bioxidului de carbon; 

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

 
 
 

Tema 9. Gazele 
reale. Ecuaţia lui 
Van der Waals. 
Izotermele gazelor 
reale. Starea critică. 
Parametrii critici. 
 

2 [1], pag.133-
140; 
[2], pag.202- 
205; 
[3], pag.312 
- 325;  
[4], pag.125- 
127; 
[5], pag. 92 -
96; 
[6], pag.196- 
213; 
[7], pag.216-
219,225-236, 
322-323; 

- să deducă expresia energiei interne a gazului real; 
- să explice efectul Joule-Thomson şi realizarea practică al 

acestuia; 
- să deducă expresia pentru variaţia temperaturii gazului 

real funcţie de volumul acestuia; 
- să construiască curba de inversie şi să definească noţiunea 

de curbă de inversie; 
- să explice construcţia şi principiul de funcţionare a 

instalaţiei pentru lichefierea azotului; 
- să explice utilizarea vaselor Dewar; 
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea 

problemelor. 

Tema 10. Energia 
internă a gazului 
real. Efectul Joule − 
Thomson. Lichefie-
rea gazelor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 [1], pag.141-
143; 
[3], pag.326- 
331; 
[4], pag.153 
- 155;  
[5], pag. 96 -
99; 
[6], pag.214- 
219; 
[7], pag.236-
249; 



 

 

 
Obiectivele de referinţă 

 
Conţinuturi 

Nr. 
de 
ore 

Referinţe 
bibliogra-

fice 
- să analizeze poziţia intermediară a stării lichide între gaze 

şi solide şi să explice „modelul cvasicristalin de goluri” 
privind structura moleculară a lichidelor; 

- să descrie apariţia forţei de tensiune superficială şi să 
definească noţiunile: sfera de acţiune moleculară, rază de 
acţiune moleculară, strat superficial, presiune moleculară;  

- să demonstreze că forţa de tensiune superficială este 
proporţională cu lungimea conturului ce mărgineşte 
suprafaţa liberă a lichidului;  

- să definească sensul fizic al coeficientului de tensiune 
superficială; 

- să explice apariţia presiunii capilare şi să deducă formula 
lui Laplace; 

- să analizeze situaţiile cînd lichidul este aderent (udă 
corpul solid) şi neaderent (nu udă corpul solid), şi să 
explice formarea meniscului concav şi convex; 

- să definească termenul „unghi de racordare” şi să 
analizeze valorile acestuia pentru meniscul concav şi 
convex; 

- să explice fenomenele de ascensiune capilară şi depresiune 
capilară şi să deducă legea lui Jurin; 

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

Tema 11. Structura 
lichidelor. Tensiu-
nea superficială. 
Energia liberă a 
stratului superficial. 
Formula lui Lapla-
ce. Fenomene capi-
lare. Unghi de ra-
cordare. Legea lui 
Jurin. 
 

2 [3], pag.370- 
382; 
[5], pag. 99 -
105; 
[6], pag.220- 
240; 
[7], pag.377- 
390; 

- să evidenţieze deosebirile dintre corpul solid cristalin şi 
corpul solid amorf, dintre substanţele izotrope şi 
anizotrope; 

- să definească noţiunile de monocristal şi policristal;  
- să analizeze formarea celulei Bravais, precum şi tipurile 

acestor celule; 
- să descrie sistemele cristalografice (singoniile) reţelelor 

cristaline; 
- să descrie tipurile fizice de reţele cristaline; 
- să definească capacitatea calorică la volum constant 

pentru solidele cristaline; 
-  să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    

problemelor. 

Tema 12. Starea 
cristalină. Mono- şi 
policristale. Anizo-
tropia cristalelor. 
Celula cristalină 
elementară (celula 
Bravais). Sistemele 
cristalografice. 
Tipurile fizice de 
reţele cristaline. 
Mişcarea termică în 
cristale. Capacitatea 
termică a cristale-
lor.  
 

2 [2], pag.633-
640; 
[3], pag.361- 
370; 
[5], pag.105-
112; 
[6], pag.244- 
255; 
[7], pag.250-
265; 

Total 24h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V.II. Repartizarea temelor pentru studiu individual 
 

Obiectivele de referinţă Conţinuturi Referinţe 
bibliografice 

- să definească procesul izotermic, să formuleze legea lui 
Boyle-Mariotte şi să reprezinte izotermele gazului ideal în 
diferite diagrame; 

- să definească coeficientul de compresibilitate izotermă; 
- să definească procesul izobar, să formuleze legea lui Gay-

Lussac şi să reprezinte izobarele gazului ideal în diferite 
diagrame; 

- să definească coeficientul de dilatare  izobară; 
- să definească procesul izocor, să formuleze legea lui 

Charles şi să reprezinte izocorele gazului ideal în diferite 
diagrame; 

- să definească coeficientul de dilatare  izocoră; 
- să deducă şi să formuleze legea lui Avogadro şi ecuaţia lui 

Clapeyron; 
- să precaute amestecurile de gaze şi să formuleze legea lui 

Dalton; să definească noţiunea de presiune parţială a unui 
component al amestecului de gaze; 

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

 
 

Tema 13. Izoprocese. 
Legile gazului ideal 
(Boyle-Mariotte, Gay-
Lusac, Charles, Avoga-
dro, Clapeyron şi Dalton). 
Reprezentarea grafică a 
izoproceselor.  

[3], pag.247-
250, 257; 
[4], pag. 123- 
124; 
[5], pag. 65-
67; 
[6], pag. 81- 
87; 
[7], pag.21-26; 

- să definească energia internă a unui sistem termodinamic 
ca funcţie de stare al acestui sistem; 

- să descrie tipurile principale ale schimbului de căldură; 
- să definească cantitatea de căldură şi lucrul ca funcţii de 

proces; 
- să definească (matematic şi analitic) primul principiu al 

termidinamicii; 
- să determine expresia lucrului mecanic în termodinamică 

la dilatarea şi comprimarea gazului; 
- să definească coeficienţii calorici: capacitatea termică, 

capacitatea termică specifică şi capacitatea termică 
molară; 

- să scrie ecuaţia primului principiu al termodinamicii 
folosind coeficienţii calorici; 

-  să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

 
 

Tema 14. Primul prin-
cipiu al termodinamicii. 
Energia internă a 
sistemului termodinamic. 
Lucrul şi căldura. Capaci-
tatea termică (capacitatea 
calorică), capacitatea 
termică specifică (căldu-
ra specifică), capacitatea 
termică molară (căldura 
molară).    
 

[1], pag. 90-
94; 
[2], pag. 205- 
210; 
[3], pag. 239 – 
245, 265-266;  
[4], pag.127- 
129; 
[5],  pag. 80 -
84; 
[6],  pag.152- 
158; 
[7], pag. 120-
131, 133, 135-
141; 

- să deducă expresiile pentru variaţia energiei interne, 
cantitatea de căldură şi lucrul efectuat de gazul ideal în 
procesele izocor, izobar şi izotermic şi să stabilească 
relaţia lui Mayer; 

- să explice determinarea grafică a lucrului  în diferite 
izoprocese; 

- să descrie procesul adiabatic, să deducă ecuaţia lui 
Poisson şi să explice sensul fizic al exponentului adiabatic; 

- să deducă expresiile lucrului mecanic al gazului ideal în 
procesul adiabatic; 

- să reprezinte grafic procesul adiabatic; 
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    

problemelor. 
 
 

Tema 15. Aplicaţii ale 
primului principiu al 
termodinamicii la diferite 
izoprocese. Ecuaţia lui 
Mayer. Procesul adiaba-
tic. Ecuaţia lui Poisson. 
Exponentul adiabatic. Lu-
crul efectuat de gazul 
ideal în procesul adia-
batic.  
 

[1], pag. 94-
99; 
[2], pag. 211- 
215; 
[3], pag. 267 – 
273, 275-276;  
[4], pag.133- 
135; 
[5],  pag. 84 -
86; 
[6],  pag.158- 
159, 168-176; 
[7], pag. 131-
132, 147-149; 



 

 

Obiectivele de referinţă Conţinuturi Referinţe 
bibliografice 

- să definească noţiunile: fază, sistem de diferite faze, 
echilibrul a două faze, transformări de faze; 

- să caracterizeze fenomenele de evaporare şi condensare şi 
să definească căldura specifică de evaporare; 

- să caracterizeze fenomenele de topire şi cristalizare pentru 
corpurile cristaline şi amorfe; 

- să deducă ecuaţia lui Clapeyron-Clausius şi să 
interpreteze această ecuaţie la diferite transformări de 
fază;  

- să reprezinte diagrama de stare şi să caracterizeze punctul 
triplu al substanţei; 

- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea    
problemelor. 

Tema 16. Transformări 
de fază. Echilibrul 
fazelor. Evaporarea şi 
condensarea. Topirea şi 
solidificarea. Ecuaţia lui 
Clapeyron - Clausius. 
Punctul triplu. Diagrama 
de stare.  
 

[1], pag. 137-
140; 
[2], pag. 238- 
245; 
[3], pag. 383 – 
393;  
[4], pag.149- 
152; 
[5],  pag. 112 -
116; 
 [7], pag. 396-
401; 

 
 
 

V.III. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminare 
 
 

Nr.crt. Temă Numărul de ore 
1 Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare. Ecuaţia de stare 

a gazului ideal. Legile gazului ideal. 
1 

2 Viteza cea mai probabilă. Viteza medie aritmetică. Viteza pătratică 
midie. Formula barometrică. 

1 

3 Drumul liber mediu al moleculelor. Fenomene de transport în gaze.  2 
4 Primul principiu al termodinamicii. Aplicaţii la diferite izoprocese. 

Procesul adiabatic. Ecuaţia lui Poisson.  
2 

5 Tensiunea superficială. Formula lui Laplace. Legea lui Jurin. 1 
7 Probă de evaluare la FIZICĂ MOLECULARĂ şi BAZELE 

TERMODINAMICII 
1 

Total 8h 
 

V.IV. Tematica lucrărilor de laborator:  
 

1. Determinarea umidităţii aerului prin diferite metode. 
2. Determinarea coeficientului de viscozitate a lichidelor cu ajutorul viscozimetrului Ostwald-

Pinchevici. 
3. Determinarea coeficientului de dilatare liniară a solidului. 
4. Determinarea coeficientului de dilatare volumetrică a lichidelor cu ajutorul vaselor 

comunicante. 
5. Determinarea caldurii specifice a lichidelor şi a caldurii latente de vaporizare cu ajutorul 

electrocalorimetrului. 
6. Determinarea coeficientului de conductibilitate termică a metalelor. 
7. Determinarea raportului căldurilor specifice ale gazului după metoda lui Clement – 

Desormes. 
8. Determinarea coeficientului de tensiune superficială a lichidelor. 
9. Determinarea coeficientului de frecare interioară a gazului. 
10. Determinarea capacităţii termice a metalelor prin metoda răcirii. 

 
 

 



 

 

Repartizarea activităţilor la lucrările de laborator: 
 

Nr.crt. Denumirea activităţii Numărul de 
ore 

1 Introducere. Informaţie privind activitatea în laborator şi calculul erorilor. 
Regulile tehnicii securităţii în laboratorul didactic.  

2 

2 Efectuarea lucrărilor de laborator. Calculul şi interpretarea rezultatelor 2 
3 Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 2 
4 Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 2 
5 Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 2 
6 Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 2 
7 Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 2 
8 Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator 2 

Total 16h 
 

VI. EVALUAREA DISCIPLINII 
 

VI.I. Evaluarea curentă: 
 

La prelegeri se realizează evaluări formative, care exclud aprecierea prin note.  
La seminare studentul rezolvă probleme şi obţine note. La ultimul seminar fiecare student 

susţine o probă de evaluare. Media aritmetică a notelor de la seminare reprezintă media I.  
Lucrările de laborator se apreciază cu note şi media aritmetică a notelor de laborator reprezintă 

media II. Media aritmetică dintre mediile I şi II reprezintă nota reuşitei curente. 
 

VI.II. Mostre de probe de evaluare continuă: 
 

Varianta I 
Rezolvaţi problemele: 

1. Viteza medie pătratică a moleculelor unui anumit gaz în condiţii normale de temperatură şi 
presiune este de 461m/s. Determinaţi numărul de molecule ce se conţin într-un gram din acest gaz.   

2. Să se afle coeficientul de conductibilitate termică al aerului la temperatura de 100C şi presiunea de 
105 N/cm2. Diametrul moleculei de aer se consideră egal cu 3×10-8cm. 

 
Varianta II 

Rezolvaţi problemele: 
1. La ce înălţime densitatea unui gaz reprezintă 50% din densitatea acestuia la nivelul mării? 

Temperatura se consideră constantă şi egală cu 00C. Să se rezolve problema pentru: 1) aer; 2) 
oxigen.  

2. O masă de 10g de oxigen se află la presiunea de 3×105 N/m2  şi temperatura de 100C. După 
încălzire la presiune constantă gazul a ocupat un volum de 10l. Să se afle: 1) cantitatea de căldură, 
primită de gaz, 2) variaţia energiei interne a gazului, 3) lucrul, efectuat de gaz la dilatare. 

 
 
 

VI.III. Evaluarea finală: 
 

Evaluarea finală se realizează în formă de examen (în scris). Durata desfăşurării examenului – 
2 ore astronomice. Subiectele la examen cuprind însărcinări de la două disciplini: „Fizica moleculară şi 
şi bazele termodinamicii” şi „Optica”, care se promovează consecutiv în semestrul II de studii. 

Nota finală = 0.6 * Nota reuşitei curente  + 0.4 *Nota de la examen   



 

 

 
 
 

VI.IV. Chestionar: 
 

Cap. I. Teoria cinetico-moleculară  a gazelor 
 

1. Obiectul fizicii moleculare. Metodele statistică (cinetico-moleculară) şi termodinamică de 
cercetare a proprietăţilor fizice ale sistemelor macroscopice. Sisteme termodinamice. Parametri 
şi procese termodinamice. Gazul ideal. Ecuaţia fundamentală a teoriei cinetico-moleculare. 
Ecuaţia de stare a gazului ideal.  

2. Izoprocese. Legile gazului ideal (Boyle-Mariotte, Gay-Lusac, Charles, Avogadro, Clapeyron şi 
Dalton). Reprezentarea grafică a izoproceselor.  

3. Legea de distribuţie a moleculelor gazului după viteze (legea lui Maxwell). Viteza cea mai 
probabilă. Viteza medie aritmetică. Viteza pătratică medie. Experienţa lui Stern. 

4. Formula barometrică. Legea lui Boltzmann pentru distribuţia particulelor întru-un câmp 
potenţial exterior. Determinarea numărului  lui Avogadro de către J. Perrin. 

5. Ciocniri intermoleculare. Drumul (parcursul) liber mediu al moleculelor. Secţiunea efectivă de 
ciocnire. Formula lui Maxwell pentru drumul liber mediu. Dependenţa de temperatură şi 
presiune a drumului liber mediu. 

6. Fenomene de transport în gaze (difuziunea, conductivitatea termică şi viscozitatea). Legile lui 
Fick, Fourier şi Newton. Coeficienţii fenomenelor de transport şi relaţiile dintre ei.  

 
Cap. II. Bazele termodinamicii şi termotehnicii 

 
7. Primul principiu al termodinamicii. Energia internă a sistemului termodinamic. Lucrul şi 

căldura. Capacitatea termică (capacitatea calorică), capacitatea termică specifică (căldura 
specifică), capacitatea termică molară (căldura molară). 

8. Aplicaţii ale primului principiu al termodinamicii la diferite izoprocese. Ecuaţia lui Mayer. 
Procesul adiabatic. Ecuaţia lui Poisson. Exponentul adiabatic. Lucrul efectuat de gazul ideal în 
procesul adiabatic.  

9. Procese reversibile şi  ireversibile. Procese ciclice. Ciclul Carnot. Randamentul ciclului Carnot. 
Ciclul Carnot invers şi coeficientul  frigorific al acestuia. 

10. Ciclul de funcţionare al motorului Otto şi al motorului Diesel. Randamentul motoarelor 
termice. 

11. Entropia. Entropia gazului ideal. Inegalitatea lui Glausius. Principiul al doilea al 
termodinamicii. 

Cap. III. Gaze reale 
 

12. Gazele reale. Ecuaţia lui Van der Waals. Izotermele gazelor reale. Starea critică. Parametrii 
critici. 

13. Energia internă a gazului real. Efectul Joule−Thomson. Lichefierea gazelor.  
 

Cap. IV. Starea lichidă. Starea solidă. Tranziţii de fază 
 

14. Structura lichidelor. Tensiunea superficială. Energia liberă a stratului superficial. Formula lui 
Laplace. Fenomene capilare. Unghi de racordare. Legea lui Jurin. 

15. Starea cristalină. Mono- şi policristale. Anizotropia cristalelor. Celula cristalină elementară 
(celula Bravais). Sistemele cristalografice. Tipurile fizice de reţele cristaline. Mişcarea termică 
în cristale. Capacitatea termică a cristalelor.  

16. Transformări de fază. Echilibrul fazelor. Evaporarea şi condensarea. Topirea şi solidificarea. 
Ecuaţia lui Clayperon - Clausius. Punctul triplu. Diagrama de stare.  

 



 

 

 
VI.V. Mostre de probe de evaluare finală: 

 
Varianta I 

Expuneţi tema:  
Legea de distribuţie a moleculelor gazului după viteze (legea lui Maxwell). Viteza cea mai probabilă. 
Viteza medie aritmetică. Viteza pătratică medie. Experienţa lui Stern. 
 
Rezolvaţi problema: 
O masă de 10g de oxigen, ce se află în condiţii normale, se comprimă pînă la volumul de 1.4 × 10-3m3. 
Să se afle presiunea şi temperatura oxigenului după comprimare, dacă oxigenul se comprimă adiabatic. 
Determinaţi, de asemenea, lucrul efectuat la comprimare oxigenului.  
 

Varianta II 
Expuneţi tema:  
Aplicaţii ale primului principiu al termodinamicii la izoprocese gazului ideal. Ecuaţia lui Mayer. 
Procesul adiabatic. Ecuaţia lui Poisson. Exponentul adiabatic. Lucrul efectuat de gazul ideal în 
procesul adiabatic.  

 
Rezolvaţi problema: 
De cîte ori este mai mare coeficientul de frecare interioară al oxigenului decît coeficientul de frecare 
interioară al azotului? Temperatura gazelor este aceeaşi.  
 

Varianta III 
Expuneţi tema:  
Structura lichidelor. Tensiunea superficială. Energia liberă a stratului superficial. Formula lui Laplace. 
Fenomene capilare. Unghi de racordare. Legea lui Jurin. 

 
Rezolvaţi problema: 
Într-un vas de volum V = 2l se află N = 4×1022 molecule a unui gaz biatomic. Coeficientul de 
conductibilitate termică al gazului χ = 0,014 W/(m×grad). Să se afle coeficientul de difuzie al gazului 
în aceste condiţii.  
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