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UNITATEA DE CURS MODELAREA 3D  

Cod: G.05.O.0.24 

Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Catedra/departamentul Bazele Proiectării Maşinilor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu Cod: 521.8.1 Inginerie și Management în Construcția de Mașini   
Opțiunea 1 „ Inginerie și Management în Construcția de Mașini”  
Opțiunea 2 „ Inginerie și Marketing în Construcția de Mașini” 

Anul de studiu  Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

3; 
3 

E 
G – unitate de 
curs generală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
1. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator PA/Seminar Ore de contact direct Studiu individual 

120 (învăţământ cu 
frecvenţă); 

15 45 - 60 60 

120 (învăţământ cu 
frecvenţă redusă) 

8 12 - 20 100 

 
2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, Fizica, Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Grafica 
inginerească. 

Conform competenţelor Acumularea de către studenţi a deprinderilor practice în vederea creării şi 
asamblării unor modele 3D în mediul de proiectare SolidWorks, de a 
executa calcule generale inginereşti şi de a întocmi raportul unei sarcini 
de proiectare. 

 
3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, 
opţional de proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi 
încălcarea disciplinei în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor face cunoștințe cu noțiunile de bază a funcțiilor în mediul de proiectare 
SolidWorks, comenzile de creare a schiței, comenzile de creare a modelelor 3D, 
comenzile de bază de creare a asamblărilor. La seminar se analizează principiile relațiilor 
de calcul matematic numeric care stau astăzi la baza construcției programelor de calcul 
profesionale utilizate în prezent de orice inginer. Scopul principal constă în rezolvarea 
efectivă a ecuaţiilor, a sistemelor de ecuaţii, a ecuaţiilor diferenţiale etc., care apar în 
ştiinţele tehnice și elaborarea algoritmilor şi programelor respective în Wolfram 
Mathematica. 

 

http://www.utm.md/
http://ro.math.wikia.com/wiki/Ecua%C8%9Bie_diferen%C8%9Bial%C4%83
https://www.wolfram.com/mathematica/
https://www.wolfram.com/mathematica/
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4. Competenţe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CPL1. Concepția produselor industrial 
C1.1. Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în 

concepţia produselor industriale  
C1.2. Explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice concepţiei 

produselor industriale 
C1.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru concepţia produselor industriale 
C1.4. Evaluarea metodologiilor utilizate pentru concepţia produselor industriale 
C1.5. Concepţia funcţională şi constructivă  a produselor industriale şi acomponentelor lor 
CPL5. Utilizarea profesională a calculatorului 
C5.1. Descrierea conceptelor şi metodelor de elaborare a proiectelor tehnice şi tehnologice 

cu utilizarea profesională a calculatorului 
C5.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor metode de 

elaborare a proiectelor tehnice şi tehnologice cu utilizarea profesională a 
calculatorului 

C5.3. Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice şi tehnologice 
cu utilizarea profesională a calculatorului 

C5.4. Utilizarea adecvată a criteriilor şi metodelor standard de elaborare a proiectelor 
tehnice şi tehnologice cu utilizarea profesională a calculatorului 

C5.5. Elaborarea proiectelor tehnice şi tehnologice specifice domeniului profesional cu 
utilizarea profesională a calculatorului cu ajutorul programelor CAD, CAE, CAPP, CAM-
CNC, PDM, CALS, PP&C, MRP etc. în situaţii deosebite dar analogice 

Competenţe 
generale 

CG.  Analiza principiilor şi modalităţilor de generare a modelelor 3D concrete. Acumularea 
deprinderilor de utilizare a instrumentelor de proiectare în mediul SolidWorks. 

 Cunoştinţe de bază în domeniu  
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică 
 Creativitatea 
 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de a învăţa 
 Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea 
 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei 
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa 
muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi 
profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de 
tehnologia informaţiei şi comunicării 

 

5. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Acumularea deprinderilor de utilizare a instrumentelor de proiectare în mediul 
SolidWorks, care stau astăzi la baza construcției programelor de proiectare și 
modelare 3D profesionale utilizate în inginerie. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă, noțiunile de bază a funcțiilor în mediul de proiectare SolidWorks, să 
cunoască comenzile de creare a schiței, comenzile de creare a modelelor 3D, 
comenzile de bază de creare a asamblărilor.  

 

6. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 
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învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

ModT1. Noțiuni de bază. Arbore de construire Feature Manager. Deschiderea 
documentelor noi şi utilizarea şabloanelor. Deschiderea documentelor 
existente SolidWorks. Meniuri contextuale. Regimurile de vederi şi 
Dirijarea cu vederi. Metodele de selectare. Imprimarea şi vizualizarea 
preventivă. Decuparea, Copierea. Introducerea. Ştergerea. Anularea 
introducerii. Reconstruirea. Redesenarea. Redactarea culorii. Vizualizarea 
sau ascunderea panoului cu scule. 

2 1 

ModT2. Comenzile de creare a schiței. Line, Crearea unei linii. Arc de cerc: 
centru, început, sfârşit. Arc de cerc tangent la linie sau arc de cerc. Arc de 
cerc dus prin 3 puncte: început, sfârşit punct pe arc. Crearea unui cerc. 
Crearea unei elipse. Crearea unei parabole. Crearea unei linii tip spline. 
Crearea unui poligon, minimum 3 laturi. Crearea unui dreptunghi. Crearea 
unui paralelogram Crearea unui punct. Crearea unei linii de centru (axa). 
Adăugarea textului în schiţă. Proiectarea elementelor modelului pe schiţă. 
Crearea curbei de intersecţie cu schiţă. Extragerea curbelor din suprafeţe 
plane sau spaţiale. Oglindirea elementelor selectate faţă de linia de 
centru. Racordarea colţului între două linii, arcuri sau combinaţie. Crearea 
teşiturii între două linii. Crearea conturului echidistant la o anumită cotă. 
Tăierea elementelor schiţei. Extinderea segmentelor schiţei. Separarea 
elementelor schiţei. Translarea în geometria de construcţie. Copiere în 
reţea lineară. Copiere în reţea circular. Crearea unui nou plan. Crearea 
unei axe de referinţă. Crearea unui nou sistem de coordonate. Crearea 
cotelor. Adăugarea restricţiilor Geometrice. 

3 1 

ModT3. Comenzile de creare a modelelor 3D. Adăugare de material prin 

extrudare. Adăugare de material prin revoluţie. Înlăturare de material prin 

Extrudare. Înlăturare de material prin Revoluţie. Adăugare de material prin 

baleiere. Adăugare de material prin netezire. Crearea unei racordări. 

Crearea unei teşituri. Crearea unei nervuri. Scalarea în întregime a piesei. 

Crearea unei carcase de grosime constantă. Forma de extragere pe una 

sau mai multe feţe cu un unghi. Găurire pe faţa curentă cu o rază data. 

Găurire pe faţa curentă, configurarea, filet cosmetic. Crearea unei calote 

pe o suprafaţă. Crearea unei forme pe o suprafaţă. Crearea unei nervuri. 

Suprimarea, Desuprimarea funcţiilor sau componentelor selectate. 

Interpolarea lineară a Funcţiilor. Interpolarea circular a funcţiilor. 

Oglindirea componentelor faţă de un plan, suprafaţă. 

8 1 

ModT4. Comenzile de bază de creare a asamblărilor. Înserarea componentelor. 

Ascunderea/Vizualizarea componentelor. Modificarea stării de stare. 

Redactarea piesei. Restricţii. Restricţii automate. Mutarea componentelor. 

Rotirea componentelor. Elaborarea desenelor tehnice. 

2 1 

Total prelegeri: 15 4 

 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ învăţământ 
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cu 
frecvenţă 

cu frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Noțiuni de bază. Arbore de construire Feature Manager. Deschiderea 
documentelor noi şi utilizarea şabloanelor. Deschiderea documentelor existente 
SolidWorks. Meniuri contextuale. Regimurile de vederi şi Dirijarea cu vederi. 
Metodele de selectare. Imprimarea şi vizualizarea preventivă. Decuparea, 
Copierea. Introducerea. Ştergerea. Anularea introducerii. Reconstruirea. 
Redesenarea. Redactarea culorii. Vizualizarea sau ascunderea panoului cu scule. 

4 1 

LL2. Comenzile de creare a schiței. Line, Crearea unei linii. Arc de cerc: centru, 
început, sfârşit. Arc de cerc tangent la linie sau arc de cerc. Arc de cerc dus prin 3 
puncte: început, sfârşit punct pe arc. Crearea unui cerc. Crearea unei elipse. 
Crearea unei parabole. Crearea unei linii tip spline. Crearea unui poligon, 
minimum 3 laturi. Crearea unui dreptunghi. Crearea unui paralelogram Crearea 
unui punct. Crearea unei linii de centru (axa). Adăugarea textului în schiţă. 
Proiectează elementele modelului pe schiţă. Crearea curbei de intersecţie cu 
schiţă. Extragerea curbelor din suprafeţe plane sau spaţiale. Oglindirea 
elementelor selectate faţă de linia de centru. Racordarea colţului între două linii, 
arcuri sau combinaţie. Crearea teşiturii între două linii. Crearea conturului 
echidistant la o anumită cotă. Tăierea elementelor schiţei. Extinderea 
segmentelor schiţei. Separarea elementelor schiţei. Translarea în geometria de 
construcţie. Copiere în reţea lineară. Copiere în reţea circular. Crearea unui nou 
plan. Crearea unei axe de referinţă. Crearea unui nou sistem de coordonate. 
Crearea cotelor. Adăugarea restricţiilor Geometrice. 

18 5 

LL3. Comenzile de creare a modelelor 3D. Adăugare de material prin extrudare. 
Adăugare de material prin revoluţie. Înlăturare de material prin Extrudare. 
Înlăturare de material prin Revoluţie. Adăugare de material prin baleiere. 
Adăugare de material prin netezire. Crearea unei racordări. Crearea unei teşituri. 
Crearea unei nervuri. Scalarea în întregime a piesei. Crearea unei carcase de 
grosime constantă. Forma de extragere pe una sau mai. Multe feţe cu un unghi. 
Găurire pe faţa curentă cu o rază data. Găurire pe faţa curentă, configurarea, 
filet cosmetic. Crearea unei calote pe o suprafaţă. Crearea unei forme pe o 
suprafaţă. Crearea unei nervuri. Suprimarea, Desuprimarea funcţiilor sau 
componentelor selectate. Interpolarea lineară a Funcţiilor. Interpolarea circular a 
funcţiilor. Oglindirea componentelor faţă de un plan, suprafaţă. 

16 4 

LL4. Comenzile de bază de creare a asamblărilor. Înserarea componentelor. 
Ascunderea/Vizualizarea componentelor. Modificarea stării de stare. Redactarea 
piesei. Restricţii. Restricţii automate. Mutarea componentelor. Rotirea 
componentelor. 

7 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 12 
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7. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrările de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii bune a cerințelor generale a tehnicii securității 
muncii, procesului de producere, materialelor utilizate în industrie, metode de prelucrare a materialelor. 

 
 

http://www.solidworks.com/
http://www.solidworks.ru/

