
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI161 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea Politehnica Timișoara   
1.2 Facultatea162 / Departamentul163 Mecanica/Mecatronica   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod164)    

1.5 Ciclul de studii licenţa   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea    
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei GRAFICA TEHNICA ASISTATA DE CALCULATOR   

2.2 Titularul activităţ ilor de curs  S.L. dr. ing. ILIE Mariana   
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative165 S.L. dr. ing ILIE Mariana, dr.ing. RADU Adrian   

2.4 Anul de studiu166  I  2.5 Semestrul  II  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei Obligatorie  
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3   , din care:    3.2 curs  1  3.3 seminar/laborator/ proiect/practică 2   

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 42   , din care:  3.5 curs  14  3.6 activităţ i aplicative 28   

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e  14  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren  8  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri 14   

Tutoriat 4   

Examinări 20   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale  60  
3.8 Total ore pe semestru167  102  

a. Numărul de credite 4   
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţ e  Noţiuni de baza privind utilizarea calculatorului   
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul expunerii. 
  Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare a cursului. 

                                                           
161 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
162 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
163 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
164 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
165 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
166 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
167 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 Nu sunt tolerate alte activitati pe durata prelegerii  
5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice  La lucrările practice prezenţa este obligatorie.  

 Studenţii vor desfășura activităţi individuale cu materialele de laborator puse la 
dispoziţie.  

 Disciplina academica se impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor.  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale168 

    

Competenţ e 
transversale 

    

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
  Dezvoltarea aptitudinii studenţilor de a reprezenta obiecte spaţiale în imagini plane şi de a 

imagina obiecte spaţiale prin simpla citire a reprezentării lor în plan  

7.2 Obiectivele specifice 

  Sa înţeleagă regulile şi convenţiile de reprezentare grafică plană în conformitate cu 
prevederile Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO)    

 Sa cunoască tehnicile de modelare parametrizata a pieselor si de generare a reprezentarilor 
plane a acestora cu ajutorul calculatorului.  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1.Desen tehnic       prelegere 
  Sisteme de reprezentare a obiectelor tridimensionale in proiecţii plane 1   

 Reprezentarea vederilor si secţiunilor  2   

Cotarea in desenul tehnic industrial  2   

 Noţiuni generale pentru întocmirea desenului de piesa   1  

Reprezentarea si cotarea filetelor   2   

Reprezentarea si cotarea ansamblurilor formate din piese asamblate 
demontabil   

2   

2. Grafica asistata de calculator.        

Noţiuni generale de modelare parametrizata a solidelor, specifice 
pachetului soft CATIA V5   

2   

Generarea desenelor de executie, plasarea vederilor, proiectiilor, 
sectiunilor, rupturilor, dimensionare si adnotare, , specifice pachetului 
soft CATIA V5   

 2  

Bibliografie169    
1. DALE, C., ş.a. - Desen tehnic industrial pentru construcţii de maşini, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1990 
2. Virgil ILIUTA, Desen tehnic, notiuni de baza, - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. IV 7974; 744/I-16 

                                                           
168 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 

(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 
169 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

3. *  *  * - Colecţia de standarde de Desen tehnic industrial 
4. L. Dolga, s.a- Parametric and feature-based modelling with applications in CATIA and Inventor (in English), Politehnica 
Publishing House Timisoara, ISBN 973-625-119-5, 2004 
5. V.G.Cioata, Proiectare asistata de calculator cu CATIA V5,Editura Mirton, 2008   

8.2 Activităţ i aplicative170 Număr de ore Metode de predare 

1.Desen tehnic        
planșă individuală 

 

 

planșă individuală   
planșă individuală     

Aplicaţii privind dispunerea normală a proiecţiilor în desenul tehnic 
industrial   

2   

Aplicaţii de transformare a vederilor în secţiuni    2  

 Întocmirea desenului de execuţie prin relevare pentru piese simple, fără 
filet, de complexitate redusă, care necesită 1-2 proiecţii  

 4  

 Întocmirea desenului de execuţie prin relevare, pentru piese cu filet, de 
complexitate medie, care necesită 2- 3 proiecţii  

 4  planșă individuală     

Realizarea unui desen de ansamblu filetat (relevare)   2     planșă individuală   

2. Grafica asistata de calculator        

Însuşirea tehnicilor de bază pentru modelarea parametrizata a solidelor, 
specifice pachetului soft CATIA V5 

8     lucrări tip tutorial 

Însuşirea tehnicilor de bază pentru generarea si cotarea reprezentarilor 
plane, specifice pachetului soft CATIA V5   

6     lucrări tip tutorial   

Bibliografie171   
 1. DALE, C., ş.a. - Desen tehnic industrial pentru construcţii de maşini, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1990 
2. Virgil ILIUTA, Desen tehnic, notiuni de baza, - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. IV 7974; 744/I-16 
3. *  *  * - Colecţia de standarde de Desen tehnic industrial 
4. L. Dolga, s.a- Parametric and feature-based modelling with applications in CATIA and Inventor (in English), Politehnica 
Publishing House Timisoara, ISBN 973-625-119-5, 2004 
5. V.G.Cioata, Proiectare asistata de calculator cu CATIA V5,Editura Mirton, 2008 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cadrele didactice participa la reuniuni, simpozioane, workshop-uri pentru a menţine legătura  atât cu cadre didactice din alte 
universităţi precum si cu reprezentanţi ai angajatorilor din domeniu, in vederea modernizării si adaptării continue a conţinutului 
cursului la problematica actuala 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 
 Dispunerea vederilor si 
denumirea acestora. 
Reprezentarea sectiunilor si a 

Evaluare distribuita 
 

60   

                                                           
170 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele 

se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” 
şi/sau „Practică:”. 
171 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

traseului de sectionare. 
Cotarea in desenul tehnic. 
Modul de executarea a schitei. 
Modul de executarea 
desenului la scara    

10.5 Activităţ i aplicative  S:             

 L:    Verificarea deprinderilor 
de realizare a reprezentărilor 
grafice cu ajutorul 
calculatorului printr-o probă 
practică de lucru cu 2 subiecte 
distincte : 
-modelare parametrizata a 
unei piese tehnice in CATIA 
V5 
-realizarea desenului de 
executie a piesei in CATIA V5  

Proba practica de lucru pe calculator   40   

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

 Cunoasterea, la un nivel acceptabil, a aplicării regulilor şi convenţiilor ISO de reprezentare grafică plană  
 Predarea planselor si obtinerea notei de trecere pentru fiecare plansa sunt conditii de promovabilitate   

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

   20.01.2014 S.L. dr. ing ILIE Mariana dr.ing. RADU Adrian   

 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii172 Decan 
(semnătura) 

Conf.dr. ing. Erwin Lovasz   Profr. Dr. Ioncenţiu Maniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


