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Nr. credite transferabile 6 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Conf. univ. dr. Ana CAZACU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: cunoașterea noțiunilor fundamentale privind fizica sistemelor biologice ca 
sisteme termodinamice deschise și a implicării fenomenelor de transfer de impuls, căldură şi 
substanță în procesele tehnologice.  
Obiective specifice: cunoașterea și utilizarea adecvată a principiilor fundamentale de fizică; 
caracterizarea fenomenelor fizice implicate în funcționarea sistemelor biologice; dezvoltarea 
capacităților de efectuare a măsurătorilor experimentale și interpretare a datelor. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
Obiectul, metodele de studiu şi evoluția istorică. 
Domenii de cercetare. 
Mărimi fizice şi unităţi de măsură. 

FENOMENE MOLECULARE ÎN LICHIDE  
Tensiunea superficială. Capilaritatea. 
Vâscozitatea lichidelor. Legea lui Newton.  
Curgerea fluidelor. Cazuri particulare de curgere.  
Pierderi de presiune la curgerea fluidelor. 

DIFUZIA  
Legile lui Fick. Relația lui Einstein.  

OSMOZA  
Osmoza și presiunea osmotică. Presiunea osmotică a lichidelor biologice.  
Osmoza inversă. Instalații de desalinizare și purificare a apei.  
Electroosmoza.  

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ  
Principiile termodinamicii; legi generale ale naturii aplicabile şi lumii vii.  
Legea conservării energiei: principiul I al termodinamicii. Conversia energiei. Aplicații ale  
principiului I.  
Legea creșterii entropiei: principiul al II-lea al termodinamicii. Entropie şi ordine. Fluxurile de energie 
liberă în sistemele biologice. Ireversibilitatea proceselor biologice.  
Principiul al III-lea al termodinamicii.

 NOȚIUNI DE FIZICA RADIAȚIILOR 
Spectrul radiațiilor electromagnetice. Caracteristici fizice ale radiațiilor electromagnetice.  
Radiații neionizante și ionizante. Radioactivitatea naturală și artificială. Izotopi radioactivi.  
Acțiunea radiațiilor ionizante asupra organismelor vii.  
Noțiuni de radioprotecție. 



METODE DE STUDIU ÎN FIZICĂ  
Sedimentarea, metode de determinare a maselor moleculare prin centrifugare și ultracentrifugare, 
electroforeza, microscopie (optică, atomică, electronică), analize cu radiații X, RES, RMN, analiza 
fractală. 

Lucrări practice 

Prelucrarea datelor experimentale 
Determinarea coeficientului de vâscozitate relativă al unui lichid newtonian cu vâscozimetrul 
Ostwald 
Determinarea coeficientului de vâscozitate  pentru uleiuri cu metoda Stokes 
Determinarea conductivității lichidelor cu puntea Kohlrausch 
Determinarea indicelui de refracție al unor lichide folosind refractometrul Abbe 
Determinarea concentrației unei soluții optic active folosind măsurători polarimetrice 
Determinarea indicelui de refracție la solide cu microscopul optic 
Studiul fenomenului termoelectric (efectul Seebeck). Termocuplul. 
Studiul variației rezistentei unui conductor cu temperatura 
Studiul lentilelor 
Determinarea căldurii specifice a unui lichid 
Verificarea experimentală a legii Stefan-Boltzmann 
Analiza fractală 
Discuții și recuperări 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 

Aprecierea activității în 
timpul semestrului 

Teste de verificare, evaluare orală în 
timpul fiecărui laborator 30% 

 
 
Persoane de contact 
Conf. univ. dr. Ana CAZACU  
Facultatea de Horticultură - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407412  
E-mail: anacazacu@uaiasi.ro 
 


