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GRAFICA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Sisteme și Dispozitive Electronice 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.1 „Tehnologii și sisteme de telecomunicații” 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

2 
 

2 

E 
 

E 

F – unitate de 
curs 

fundamentale 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 

120 (învăţământ 
cu frecvenţă); 

30 30 - 30 30 

 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Disciplina are la bază matematica superioară, geometria, geometria 

descriptivă, fizica, chimia, programarea, bazele electronicii. 
Conform competenţelor Cunoașterea calculatorului și aplicațiilor corespunzătoare 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Studentul trebuie să cunoască programul AutoCAD ca mijloc de  desenare şi proiectare 
automatizată, fiind folosit într-o diversitate de aplicări şi domenii precum este 
electronica şi telecomunicaţiile. 

Laborator/seminar Înseamnă activitatea prin care reprezentăm cu ajutorul calculatorului (prin AutoCAD), 
după anumite reguli tehnice (standarde si norme de executare), diverse obiecte sau 
entităţi pe care trebuie să le concepem, să le construim, să le studiem, să le optimizăm 
sau să le gestionăm, precum sunt: piese, ansambluri, circuite şi montaje electrice. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL4.Conceperea, implementarea si operarea serviciilor de date, voce, video, multimedia, 
bazate pe înțelegerea si aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul sistemelor 
electronice 

C4.1. Definirea conceptelor, principiilor si metodelor folosite în domeniile: programarea 
calculatoarelor, limbaje de nivel înalt și specifice, tehnici CAD de realizare a modulelor 
electronice, microcontrolere, sisteme electronice programabile, grafica, arhitecturi 
hardware reconfigurabile. 
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C4.2. Explicarea și interpretarea cerințelor specifice structurilor hardware și software din 
domeniile: limbaje de nivel înalt și specifice, tehnici CAD de realizare a modulelor 
electronice, microcontrolere, sisteme electronice. 

C.4.3. Identificarea și optimizarea soluțiilor hardware și software ale problemelor legate de: 
electronica industrială, electronica auto, robotica, producția bunurilor de larg consum 

C.4.4. Utilizarea criteriilor de performanță  adecvate pentru evaluarea, inclusiv prin 
simulare, a hardware-lui și software-ului unor activități de servicii în care se folosesc 
microcontrolere. 

C.4.5. Proiectarea de echipamente dedicate din domeniile electronicii aplicate, care 
folosesc: microcontrolere, circuite programabile sau sisteme de calcul cu arhitectura 
simplă, inclusiv a programelor aferente. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CPL 6. Rezolvarea problemelor specifice legate de proiectarea echipamentelor electronice: 
executarea schemelor electronice, desenelor ale cablajelor imprimate și montajelor 
electronice; întocmirea documentelor tehnice precum lista elementelor ale schemei, tabelul 
de component, prescripții tehnice etc. Cunoașterea standardelor de executare a 
documentelor menționate. 

C6.1. Definirea principiilor si metodelor ce stau la baza fabricării, reglajului, testării și 
diagnosticării aparatelor și echipamentelor din domeniile electronicii aplicate. 

C6.2. Explicarea și interpretarea proceselor de producție și activităților de mentenanță a 
aparaturii electronice, identificând punctele de testare și mărimile electrice de 
măsurat. 

C.6.3. Aplicarea principiilor de management a activităților de producție, exploatare și 
service în domeniile  electronicii aplicate. 

C.6.4. Utilizarea criteriilor și metodelor de evaluare a calității activităților de producție și 
service în domeniile electronicii aplicate. 

C.6.5. Elaborarea de proiecte de complexitate mică medie din domeniile electronicii 
aplicate. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru 
care există soluții consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale. 

- aplicarea în practică a unor compartimente din matematica superioară și geometria 
la descrierea obiectelor desenate/proiectate, 

- aplicarea în practică a legilor fizicii și chimiei privind proprietățile componentelor 
electrice ale schemelor și cablajelor proiectate, 

- lucrul în echipă la soluţionarea problemelor, prelucrarea rezultatelor şi formularea 
concluziilor 

- dezvoltarea profesională şi personală, folosind surse de documentare tipărite, 
software specializat şi resurse electronice on-line în limba română, rusă şi engleză; 
autonomia învăţării, înţelegerea responsabilităţii personale și a necesităţii unor 
cunoștințe ample și multilaterale în practica inginerească. 

CT2. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională și personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite, software specializat și resurse 
electronice în limba română  și, cel puțin, într-o limbă de circulație internațională.  

 
 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general  să cunoască standardele de executare a desenelor tehnice, care  sistematizează şi 
unifică regulile şi principiile de reprezentare, proiectare, executare, control, 
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exploatare şi întreţinere a produselor proiectate. 

 să însușească soft-ul de proiectare automatizată asistată de calculator a 
desenelor  tehnice: programul AutoCAD. 

Obiectivele specifice  Dezvoltarea competențelor profesionale și a capacităților creative, a 
deprinderilor și abilităților, necesare la proiectarea sistemelor și dispozitivelor 
electronice. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Familiarizarea cu  modul  de  operare  al  programului  AutoCad 6 2 

T2. Desenarea  interactivă. 6 2 

T3.  Comenzi  de desenare, modificare şi cotare a desenelor. 6 2 

T4. Comenzi  de desenare a obiectelor complexe și de editare a obiectelor. 4 1 

T5. Aspecte avansate de proiectare în autocad. Tipărirea desenelor. 8 3 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

Ll1. Norme generale de desen tehnic. Familiarizarea cu  programul  AutoCad 4 2 

Ll2. Norme generale de executare a desenelor tehnice. Desenarea interactivă în 
AutoCad 

4 
 

2 

Ll3. Reprezentarea desenelor prin vederi, utilizând comenzile de desenare, 
editare și cotare ale programului AutoCad 

6 
 

2 

Ll4. Reprezentarea proiecțiilor axonometrice izometrice prin intermediul 
programului AutoCad 

4 
 

2 

Ll5. Executarea desenelor de asamblare a dispozitivelor electronice utilizând 
aspectele avansate de desenare în AutoCad 

6 2 

Ll6. Reprezentarea schemelor electronice utilizând aspectele avansate de 
desenare în AutoCad 

6 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Mircea Băduţ, AutoCAD-ul în trei timpi: ghidul proiectării profesionale. – Iaşi: Polirom, 
2004., 240p. 

2. Ionel Simion, AutoCAD 2002 pentru ingineri. – Bucureşti: Teora, 2003., 208p. 
3. Ionel Simion, AutoCAD 2006 pentru ingineri. – Bucureşti: Teora, 2007., 288p. 
4. Ionel Simion, AutoCAD 2007 pentru ingineri. – Bucureşti: Teora, 2008., 408p. 
5. Ionel Simion, AutoCAD 2008 pentru ingineri. – Bucureşti: Teora, 2009., 512p. 
6. Ionel Simion, AutoCAD 2010 pentru ingineri. – Bucureşti: Teora, 2011., 688p. 
7. Autodesk, Inc, AutoCAD 2014 Help 
8. Autodesk, Inc, AutoCAD 2015 Help 

 

Suplimentare 1. Autodesk, Inc, AutoCAD 2016 Help 
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2. Autodesk, Inc, AutoCAD 2017 Help 
 

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; 
Efectuarea lucrărilor grafice în cadrul lucrărilor de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


