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GRAFICA INGINEREASCĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Catedra/departamentul Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 526.1 Calculatoare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

1; 
3 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

90 15 30 - 15 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ - 

Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, ecran 
şi calculator.  

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta lucrările grafice individuale conform condiţiilor impuse de 
indicaţiile metodice. Studenţii sunt evaluaţi la finele fiecărei lucrări de laborator. 
Predarea lucrărilor grafice individuale. imprimate sau pe platforma Moodle, se face pe 
parcursul semestrului.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP3. Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei 
şi ingineriei calculatoarelor. 

 CP3.1 Recunoaşterea şi descrierea unor tehnici şi metode de rezolvare a sarcinilor de 
sinteză, modelare, simulare, verificare şi implementare a echipamentelor, sistemelor de 
calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare.  

 CP3.2 Utilizarea adecvata a cunoştinţelor interdisciplinare, a metodelor de soluţionare şi 
a mediilor de dezvoltare, efectuarea experimentelor şi interpretarea rezultatelor. CP3.3 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor de soluţionare a problemelor din domeniu, utilizînd 
unelte moderne de proiectare asistată de calculator.  

 
 

Competenţe 
transversale 

    - 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obiectivul general este unul dublu:  
- asimilarea materialului ce ţine de normele de executare a documentaţiei de 
proiectare;  
- familiarizarea cu modul de lucru şi cu performanţele unui program de grafică 
asistată de calculator precum este AutoCAD. 

Obiectivele specifice Să cunoască normele generale de executare a documentaţiei de proiectare. 
Să elaboreze desene de execuţie ale pieselor tehnice reale. 
Să elaboreze desene de ansamblu ale fabricatelor ce conţin asamblări demontabile şi 
nedemontabile. 
Să poată utiliza cu iscusinţă soft-ul AutoCAD în procesul de executare a desenelor 
tehnice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Norme generale de executare a desenelor tehnice. Formate. Scări numerice. 
Linii. Scriere standardizată. Indicatoare.  Reguli, metode şi principii de cotare 
a desenelor tehnice. 

2 1 

T2.  Cotarea desenelor. Reguli, metode şi principii de cotare a desenelor tehnice. 2 1 

T3. Racordări. Drepte tangente la cercuri. Racordări de drepte prin arce de cerc. 
Racordări de drepte şi cercuri prin arce de cerc. Racordări de cercuri prin 
arce de cerc. 

2 1 

T4. Vederi. Reprezentarea în proiecţie ortogonală. Amplasarea proiecţiilor în 
plan. Clasificarea vederilor. 

2 1 

T5.   Secţiuni. Clasificarea secţiunilor. Notarea traseului de secţionare şi a 
secţiunii. Indicaţii speciale de reprezentare. Haşurarea în desenul tehnic. 

2 0,5 

T6.   Reprezentări axonometrice. Noţiuni generale privind proiecţia 
axonometrică. Reprezentarea în proiecţie axonometrică izometrică. 
Cotarea, haşurarea în axonometrie. 

2 0,5 

T7. Desen de execuţie. Generalităţi privind organele de maşini şi modul de 
reprezentare a acestora. Elementele constructive şi tehnologice: filet, canale 
pentru pene, caneluri, degajări, nervuri. Fazele executării desenului la scară. 

2 0,5 

T8.  Asamblări demontabile şi nedemontabile. Desen de ansamblu. Generalităţi. 
Asamblări demontabile şi nedemontabile. Conţinutul desenului de ansamblu. 
Tabelul de componenţă. Succesiunea executării desenului de ansamblu. 
Simplificări şi convenţionalisme. Scheme şi diagrame. Generalităţi. Clasificarea 
şi regulile de executare. 

1 0,5 

Total prelegeri: 15 6 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. FAMILIARIZAREA  Sisteme de coordonate. Introducerea datelor. Modul 
ortogonal de CU  PROGRAMUL  AUTOCAD. Lansarea AutoCAD. Interfaţa. 
Lansarea comenzilor. Sisteme de coordonate. Introducerea datelor. Modul 
ortogonal de desenare. Stabilirea mediului de desenare. Comenzi de 
vizualizare. Adnotări în formă de text. Încheierea sesiunii de lucru. 
Executarea lucrării grafice nr.1 „Desen prototip” . 

4 2 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

LL2. NORME GENERALE DE EXECUTARE A DESENELOR TEHNICE. Norme generale 
de executare a desenelor tehnice. Comenzi de desenare a entităţilor de 
bază. Metode de selectare. Comenzi de modificare. Cotarea desenelor. 
Executarea lucrării grafice individuale    nr. 2 “Garnitură”. 

4 2 

LL3. RACORDĂRI. Construirea racordărilor prin utilizarea comenzilor AutoCAD.  
Drepte tangente la cercuri.  Racordări de drepte prin arce de cerc. Racordări 
de drepte şi cercuri prin arce de cerc. Racordări de cercuri prin arce de cerc. 
Lucrarea grafică individuală nr.3 “Racordări” . 

4 1 

LL4. VEDERI. Construirea a trei vederi de bază ale unui model spaţial şi cotarea 
lor. Lucrarea grafică individuală nr. 4 “Vederi” . 

4 1 

LL5. SECŢIUNI SIMPLE. Construirea a trei reprezentări ale unui model spaţial cu 
efectuarea secţiunilor simple şi cotarea lor. Lucrarea grafică individuală nr. 5 
“Secţiuni simple” . 

4 1 

LL6. SECŢIUNI COMPUSE. Construirea a trei reprezentări  ale unui model după 
două reprezentări date cu efectuarea secţiunilor compuse şi cotarea lor. 
Lucrarea grafică individuală nr.6 “Secţiuni compuse” . 

4 1 

LL7. PROIECŢII AXONOMETRICE. Construirea proiecţiei izometrice a unui model după 
două proiecţii ortogonale şi cotarea ei. Lucrarea grafică nr. 7 “Izometrie” . 

4 1 

LL8. DESEN DE EXECUŢIE. Succesiunea operaţiilor efectuării desenelor de 
execuţie. Lucrarea grafică individuală nr.8 “Desen de execuţie” . 

2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii normelor şi regulilor de executare a documentaţiei 
de proiectare şi a aplicării AutoCad la elaborarea desenelor tehnice. 

 


