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Fizica I 

1. Date despre disciplină/modul 

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii 

Catedra/departamentul Fizica  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.1 - Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

0714.2 - Rețele și software de telecomunicații 

0710.1 - Inginerie si management în telecomunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 

I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

1 

1 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: 150 30 15 30 30 15 30 

FR: 150 14 8 8 66 32 22 
 

3. Precondiţii de acces la disciplină/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 şi universitare enumerate. 
 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

calculator. Amenajarea sălilor pentru realizarea diferitor demonstraţii. 

Lecţii 

practice 

Pentru petrecerea lecţiilor practice cu explicarea metodelor de rezolvare a problemelor este 

necesară cunoaşterea satisfăcătoare de către studenţi a temei respective de curs. 

Lucrări de 

laborator 

Pentru desfăşurarea lecţiilor de laborator sunt necesare instalaţii de laborator, aparate de măsură, 

inclusiv aparate interfaţate calculatorului, calculatoare. Pentru efectuarea lucrării de laborator 

este necesară admiterea prealabilă. Studenţii vor efectua lucrări de laborator şi perfecta referate 

în conformitate cu indicaţiile metodice. Termenul de prezentare a referatului la lucrarea de 

laborator – o săptămână după efectuarea acesteia. 
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5. Competenţe specifice acumulate 

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 ce va contribui la: 

- 1P-L (D1) înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale 

ariei de specializare , precum şi utilizării lor adecvate în comunicarea profesională. 

- C1. utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, 

sistemele, instrumentarul şi tehnologiile electronică şi optoelectronică. 

Competenţe 

profesionale 

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

capacităţii de analiză şi interpretare a diferitor situaţii fizice ce va contribui la: 

- 2P-L (D2) utilizarea cunoştinţelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea 

diferitor tipuri de concepte, situaţii, procese şi proiecte asociate domeniului. 

- C2. aplicarea metodelor de bază pentru achiziţia si prelucrarea semnalelor şi datelor. 

- 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 (ca exemplu de transfer tehnologic) ce va contribui 

la: 

- 3P-L (D3) aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea problemelor 

(situaţiilor) bine definite, tipice domeniului.   

- C3. aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de baza privind arhitectura 

sistemelor de calcul, microprocesoarelor, microcontrolerelor, dispozitivelor 

optoelectronice, limbajelor şi tehnicilor de programare. 

- CPL-6 dezvoltării capacităţii de realizare eficientă a inovaţiilor şi a transferului 

tehnologic. 

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

de utilizare a metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică ce va contribui 

la: 

- 4P-L (D4) utilizarea adecvată a criteriilor şi metodelor standard de evaluare a calităţii 

şi a limitelor de aplicabilitate a unor procese, proiecte, programe, metode şi teorii. 

- C4.Conceperea, implementarea si operarea serviciilor, multimedia, bazate pe 

înţelegerea si aplicarea principiilor fundamentale din domeniul comunicaţiilor si 

transmisiunii informaţiei 

- CPL-9 aprecierea gradului de complexitate a problemelor inginereşti.  

- CPL-11 realizarea independentă a experimentelor, descrierea, analiza şi evaluarea 

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 ce va contribui la: 

- 5P-L (D5) elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 

consacrate în domeniu. 

- C5. selectarea, instalarea, configurarea şi exploatarea echipamentelor de 

telecomunicaţii fixe sau mobile şi echiparea unui amplasament cu reţele uzuale de 

telecomunicaţii. 

- C6. soluţionarea problemelor specifice pentru reţele de comunicaţii de banda larga: 
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propagarea semnalelor în diferite medii de transmisiune, circuite şi echipamente la 

frecvenţe înalte (gamele de microunde şi unde optice). 
 

Competenţe 

transversale 
 Demonstrarea capacităţii de realizare independentă a sarcinilor individuale primite la lecţiile 

de curs, practice şi de laborator ce va contribui la: 

- 1T-L (D6) executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie 

restrânsă şi asistenţă calificată 

- CT1.  Analiza metodica a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele 

pentru care există soluţii definite, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale. 

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

ce va contribui la: 

- 2T-L (D7) familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu 

distribuirea sarcinilor pe nivelurile subordonate.  

- CT2. definirea activităţilor pe etape si repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea 

completă a îndatoririlor, în funcţie de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient de 

informaţii si comunicarea interumană 

 Înţelegerea necesităţii de perfecţionare permanentă în domeniul fizicii clasice şi moderne  

prin antrenarea abilităţilor de gândire critică în vederea: 

- 3T-L (D8) conştientizării nevoii de formare continuă, utilizării eficiente a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

- CT3. adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesionala şi personala, prin formare 

continua utilizând surse de documentare, software specializat si resurse electronice în 

limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională. 
 

6. Obiectivele disciplinei/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 disciplinei/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în Fizică. Cinematica punctului material. 2 1 

T2. Dinamica punctului material şi al sistemului de puncte materiale. Legea 

conservării impulsului. 

2 
1 
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T3. Energia şi lucrul mecanic. 2 1 

T4. Mişcarea de rotaţie a rigidului. 2 1 

T5. Bazele teoriei relativităţii restrânse 2 1 

T6. Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze. 2 1 

T7. Principiul I al termodinamicii. 2 1 

T8. Fenomene de transport. 2 - 

T9. Principiul II al termodinamicii. 2 1 

T10. Câmpul electrostatic în vid I. 2 1 

T11. Câmpul electrostatic în vid II. 2 1 

T12. Câmpul electrostatic în medii dielectrice. 2 1 

T13. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric. 2 1 

T14. Curentul electric continuu. 2 1 

T15. Câmpul magnetic în vid. 2 1 

Total prelegeri: 30 14 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lecţiilor practice 

LP1. Cinematica punctului material. 1 

1 LP2. Dinamica punctului material şi al sistemului de puncte materiale. Legea 

conservării impulsului. 

1 

LP3. Energia şi lucrul mecanic. 1 
1 

LP4. Mişcarea de rotaţie a rigidului. 1 

LP5. Bazele teoriei relativităţii restrânse 1 
1 

LP6. Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze. 1 

LP7. Principiul I al termodinamicii. 1 

2 LP8. Fenomene de transport. 1 

LP9. Principiul II al termodinamicii. 1 

LP10. Câmpul electrostatic în vid I. 1 

2 LP11. Câmpul electrostatic în vid II. 1 

LP12. Câmpul electrostatic în medii dielectrice. 1 

LP13. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric. 1 

1 LP14. Curentul electric continuu. 1 

LP15. Câmpul magnetic în vid. 1 

Total lecţii practice: 15 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

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

Distribuirea lucrărilor de laborator.  
2 

2 

LL2. Admiterea la lucrarea de iniţiere. 2 

LL3.Efectuarea lucrării de iniţiere. 2 

2 LL4. Susţinerea referatului la lucrarea de iniţiere şi admiterea la efectuarea a 2 

lucrări de laborator. 
2 

LL5. Efectuarea primei lucrări de laborator. 2 2 

LL6. Efectuarea celei de a doua lucrări de laborator. 2 - 

LL7. Susţinerea referatelor la cele 2 lucrări efectuate şi admiterea la efectuarea 

următoarelor 2 lucrări de laborator. 
2 2 

LL8. Efectuarea primei lucrări de laborator. 2 - 

LL9. Efectuarea celei de a doua lucrări de laborator. 2 - 

LL10. Susţinerea referatelor la cele 2 lucrări efectuate şi admiterea la efectuarea 

următoarelor 2 lucrări de laborator. 
2 - 

LL11. Efectuarea primei lucrări de laborator. 2 - 

LL12. Efectuarea celei de a doua lucrări de laborator. 2 - 

LL13. Susţinerea referatelor la cele 2 lucrări efectuate şi admiterea la efectuarea 

următoarei lucrări de laborator. 
2 - 

LL14. Efectuarea lucrării de laborator. 2 - 

LL15. Susţinerea referatului la lucrarea efectuată. Recapitulare. 2 - 

Total lucrări de laborator: 30 8 
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9. Evaluare 

Forma 

de învățământ  

Periodică  
Curentă  

Lucrul 

individual  
Evaluare finală  

Nr. 1 Nr. 2 

Cu frecvență la ZI  15%  15%  15%  15%  40%  

Cu frecvență redusă  25%  25%  50%  

Standard minim de performanță  

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

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări, ce ţin seama de activităţile studentului la prelegeri, 

lecţii practice şi lucrări de laborator. Demonstrarea în lucrarea de evaluarea finală a gândirii fizice, a 

cunoaşterii materiei predate, a aplicării legilor fizice la rezolvarea problemelor aplicative. 

 

 
 

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


