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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Roxana Dana BUCUR 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul acestei discipline se urmăreşte dobândirea cunoştinţelor privind: instrumentele grafice 

necesare realizării unei lucrări grafice de desen tehnic; reguli de reprezentare a corpurilor 

geometrice care compun forma spaţială a obiectelor; normele de întocmire a desenului de piesă şi 

a desenului de ansamblu; formarea competenţelor în a citi şi întocmi lucrări grafice de desen 

tehnic în specialitatea urmată; formarea şi dezvoltarea raţionamentului spaţial, a rigurozităţii, 

creativităţii şi initiative în abordarea problemelor privind întocmirea unui document tehnic de 

proiectare sau de ofertă. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Noţiuni generale de desen tehnic. Standardizare. Clasificarea desenelor tehnice. Tipuri de 

formate şi indicatoare utilizate. Tabelul modificărilor. Linii şi scări utilizate în desenul tehnic. 

Reprezentări utilizate în desenul tehnic. Vederi. Secţiuni. Rupturi. Haşuri. Scrierea 

standardizată. 

Cotarea desenelor tehnice. Elementele cotării. Simboluri obligatorii şi auxiliare. Metode de 

cotare. Norme şi reguli de cotare 

Sisteme de proiecţie. Punctul în geometria descriptivă. Tripla proiecţie ortogonală a 

punctului şi epura punctului. Proiecţia axonometrică şi plană a unui punct spaţial. 

Dreapta în geometria descriptivă. Urmele dreptei. Poziţii particulare ale unei drepte faţă de 

planele de proiecţie. Poziţii relative a două drepte spaţiale 

Planul în geometria descriptivă. Urmele planului. Poziţii particulare ale unui plan faţă de 

planele de proiecţie. Poziţii relative a două plane spaţiale. Dreaptă şi punct aparţinând unui plan. 

Dreapta de cea mai mare pantă. Orizontalele, verticalele şi lateralele unui plan oarecare. 

Determinarea urmelor unui plan atunci când se cunosc elementele grafice care îl definesc. 

Determinarea punctului de intersecţie dintre o dreaptă şi un plan. 

Geometria descriptivă a corpurilor geometrice. Proiectarea corpurilor geometrice în sistemul 

paralel ortogonal. Stabilirea vizibilităţii proiecţiilor corpurilor geometrice. Secţiuni plane în 

corpuri geometrice 

Metodele de transformare a figurilor. Noţiuni privind vizibilitatea în epură. Metoda 

schimbării de plan. Metoda schimbării de plan vertical pentru un punct. Metoda schimbării de 

plan vertical pentru o dreaptă. Metoda rotaţiei. Metoda rotaţiei de nivel pentru un punct. Metoda 

rotaţiei de nivel pentru o dreaptă. Metoda rabaterii. Rabaterea figurilor plane conţinute în plane 

oarecare. Rabaterea figurilor plane conţinute în plane proiectante. Ridicarea din rabatere a 

figurilor plane. 

 



Lucrări practice 

Construcţii geometrice cu rigla şi compasul. Împărţirea segmentelor şi construcţia poligoanelor 

regulate. 

Scrierea dreaptă şi înclinată standardizată. 

Reprezentări convenţionale în desenul tehnic. 

Determinarea proiecţiilor unui punct de coordonate date. 

Construirea urmei unei drepte. 

Identificarea urmelor unui plan. 

Construcţia secţiunilor plane în corpuri geometrice. 

Ridicarea din rabatere a figurilor plane. 

Realizarea secţiunilor plane şi a intersecţiei cu o dreaptă 

Desfăşurarea unui corp geometric. 

Metode de transformare a figurilor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Scris 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Predarea caietelor de desen  30% 
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