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Denumirea 
disciplinei 

 
GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 

Cod 

disciplina 

 
1.OB.08.DPF 

Anul de studiu I Semestrul  I Tipul de evaluare finală (E, C, V, PR) E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – opţională,  
F – facultativă) 

OB Număr de credite 5 

Total ore din planul 
de învăţământ 

56 Total ore studiu individual 28 Total ore pe semestru 84 

Categoria formativă 
a disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească generală, 
PET – economică şi tehnologică generală,DPS – de specialitate, ELS – 
educaţie pentru promovarea valorilor democraţiei, tehnici de comunicare şi 
limbi străine; 

 
DPF 

 

Titularul(a) 
disciplinei* 

 
Șl.dr.ing. Dumitru Otilia 

 
 

Facultatea 
 

 
CFDP 

 Numărul total de ore pe sem. din 
planul de învăţământ 

Domeniul Inginerie civilă  Total C S L P 

Specializarea 
 

CFDP şi ITM     4 2 2   

 
 

 
Obiectivele 
disciplinei în termeni 
de competenţe 

 
La sfârşitul semestrului, studenţii vor fi capabili să reprezinte în spaţiul cu două 
dimensiuni, orice volum din spaţiul în trei dimensiuni, utilizând proiecţia 
ortogonală. Vor fi, de asemenea, capabili să-şi imagineze volumul privindu-i 
proiecţiile ortogonale, să facă secţiuni prin acesta şi să rabată aceste secţiuni. 
Vor putea reprezenta acoperişuri cu feţe plane şi suprafeţe topografice. 
 

 

Conţinutul 

disciplinei 

(se va detalia 

conținutul 

cursului,  numărul 

de ore de predare 

pentru fiecare 

capitol al acestuia 

şi numărul total de 

ore.) 

 
Conţinutul cursurilor şi al seminariilor sunt identice după cum urmează: 
 
1. Proiecţia ortogonală. Reprezentarea punctului în GD. Triedrii. Octanţi. Puncte 

particulare. 2 ore. 
2. Reprezentarea dreptei oarecare în GD şi axonometrie. Studiul dreptei în GD şi 

axonometrie. 2 ore. 
3. Drepte particulare. Poziţia relativă a două drepte (paralele, concurente). Mărimea 

unui segment de dreaptă. 2 ore. 
4. Planul. Dreptele de intersecţie ale planului cu planele de proiecţie. Elemente 

geometrice în plan. Plane particulare. Elemente geometrice în planele particulare. 
2 ore. 

5. Poziţia relativă a două plane. Paralele. Concurente. 2 ore.  
6. Poziţia relativă a dreptei faţă de plan. Distanţa dintre un punct şi un plan.  
7. Metodele geometriei descriptive: Rabaterea. Secţiuni rabatate. 2 ore. 
8. Curs recapitulare pentru examenul parţial. Examen parţial la aplicaţii. 
9. Proiecţiile volumelor. Reprezentarea în axonometrie a volumelor când se cunosc 

proiecţiile acestora. 2 ore. 
10. Secţionarea volumelor. Rabaterea secţiunilor. 2 ore. 
11. Poliedre. Secţiuni prin poliedre. 2 ore.  
12. Geometrie cotată. Acoperişuri cu feţe plane şi pante egale. 2 ore. 
13. Geometrie cotată. Dreapta. Planul. 2 ore. 



14. Suprafeţe topografice. 2 ore. 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

Ponderea în notare exprimată 
în procente 

1. răspunsurile la examen  80% 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator - 

3. susţinerea finală a proiectelor - 

4. testarea periodică prin lucrări de control 10% 

5. testarea continuă pe parcursul semestrului - 

6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …… 10%- 

7. alte activităţi (de precizat):  - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (E):  
Pe parcursul semestrului, studenţii vor primi două note, una la seminar iar cealaltă la examenul parţial. 
La examenul parţial studenţii primesc două probleme din capitolele Dreaptă şi Plan. 
Examenul final. Cuprinde probleme din capitolele studiate. 
Media finală va fi compusă din activitatea pe parcursul semestrului, examenul parţial şi examen. 

 

 
Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului 

(fiecare rând se completează după caz) 
 

1. studiul notiţelor de curs 7  8. pregătirea pentru examinarea finală 7 

2. studiul suporturilor de curs - manuale, cărţi 
etc. 

7  9. participarea la consultaţii 3 

3. studiul bibliografiei minimale recomandate 2  10. documentarea în teren - 

4. activităţile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

-  11. documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

2 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri etc. -  12. documentarea prin reţeaua Internet  

6. pregătirea pentru lucrări de verificare -  13. alte activităţi …. - 

7. pregătirea pentru prezentări orale -  14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru = 28 
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