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FIŞA DISCIPLINEI 
 

(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 

disciplinei 

Complemente de Fizica  Cod  

disciplina 

2.FC01.DPF. 
 

Anul de studiu I Semestrul  II Tipul de evaluare finală (E, C, V, 

PR) 

    C 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, F – facultativă) 

F Număr de credite 2 

Total ore din 

planul de 

învăţământ 

28 Total ore studiu individual 7 Total ore pe 

semestru 

35 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie pentru promovarea valorilor 

democraţiei, tehnici de comunicare şi limbi străine, DPP- 

discipline pregatire psihopedagogica. 

 DPF 

Titularul(a) 

disciplinei* 

Prof. univ.dr. fiz. Giurgiu Mircea 

 
Facultatea 
 

CFDP   Numărul total de ore pe sem. din 
planul de invăţământ 

Domeniul INGINERIE CIVILA  Total C S L P 

Specializarea 
 

INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR 
METROPOLITANE 

 28 14 14 0 0 

 

 
Obiectivele 
disciplinei în termeni 
de competenţe 

- Aprofundarea unor cunoştinţe de bază din domeniul fizicii studiate in 

manualele de liceu, cunoştinţe care vor fi utile pentru însuşirea cursurilor 

ulterioare de fizică 
-  

Conţinutul disciplinei 
(curs, aplicatii, 
activitati practice 
etc.) 

CURS (1 oră  14 săptămâni = 14 ore) 

 

I.   SISTEMUL INTERNAŢIONAL AL UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ (1 oră) 

 

II. ELEMENTE DE MECANICĂ CLASICĂ (8 ore) 

A. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ  

1. Principiile I, II, III 

2. Forţa elastică. Legea Hooke. Forţa de frecare. Legile frecării la alunecare. 

    Forţa de tensiune 

B. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL: 

1. Viteza, acceleraţia 

2. Miscarea rectilinie uniformă a punctului material 



3. Miscarea rectilinie uniform variată a punctului material 

C. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN 

MECANICĂ: 

1. Lucrul mecanic. Puterea mecanică 

2. Energia cinetică a punctului material. Teorema variaţiei energiei cinetice a 

    punctului material. Energia potenţială. Energia mecanică 

3. Legea conservării energiei mecanice 
 

III. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (2 ore) 

1. Legile gazului ideal 

2. Principiul I al termodinamicii 

 

IV. ELEMENTE DE ELECTROSTATICĂ ( 3 ore) 

1. Legea Coulomb 

2. Intensitatea câmpului electric. Potenţialul electric, tensiunea electrică 

 
SEMINAR (1 oră  14 săptămâni = 14 ore) 

 

1. Probleme de mecanica (8 ore) 

2. Probleme de termodinamica (2 ore) 

3. Probleme de electricitate (4 ore) 

 

 
  

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

Ponderea în notare exprimată în 
procente 

1. răspunsurile la examen – colocviu (examinare finală)              40% 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator  

3. susţinerea finală a proiectelor  

4. testarea periodică prin lucrări de control 20 % 

5. testarea continuă pe parcursul semestrului 40% 

6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, 
proiecte …… 

 

7. alte activităţi (de precizat)……………………….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/C/V, ( de exemplu: lucrare scrisă ( 
inclusiv tipul - descriptivă, test grilă, rezolvare probleme etc.), examinare orală cu bilete, 
colocviu individual sau în grup, susţinere de lucrări, proiect (proiectele cu notă distinctă se 
încadrează la PR) etc. 
Examinarea materiei de la curs: lucrare scrisa sub forma de intrebari (teorie si probleme) 
de diferite grade de dificultate si punctaje. 
Examinarea activitatii de laborator: testare orala cu notare la fiecare sedinta de laborator. 
Examinarea activitatii de seminar: testare continua pe parcursul semestrului. 
 

 

 



Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate 
studentului 

(fiecare rând se completeatză după caz) 
 

1. studiul notiţelor de curs   8. pregătirea pentru examinarea 
finală 

3 

2. studiul suporturilor de curs - 
manuale, cărţi etc. 

  9. participarea la consultaţii  

3. studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

  10. documentarea în teren  

4. activităţile specifice de pregătire 
pentru seminar,  proiect, laborator etc. 

2  11. documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri 
etc. 

2  12. documentarea prin reţeaua 
Internet 

 

6. pregătirea pentru lucrări de 
verificare 

  13. alte activităţi ….  

7. pregătirea pentru prezentări orale   14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru 
= 7 

 

 

Biografie 

 

1. Manual de fizica pentru clasa a IX-a  

2. Manual de fizica pentru clasa a X-a 

3. Manual de fizica pentru clasa a XI-a  

4. Culgere de probleme de fizica pentru liceu 

 

 

Data                  Semnătura titular de disciplină: 
        Prof. univ. dr. fiz. Mircea Giurgiu 
 

 


