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Denumirea 
disciplinei 

DESEN TEHNIC Cod 

disciplină 

 
2.OB.04.DPF 

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

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

OB Număr de credite 2 

Total ore din planul 
de învăţământ 

42 Total ore studiu individual 14 Total ore pe semestru 56 

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; 

 
PIG 

 

Titularul(a) 
disciplinei* 

 
Sl.dr.ing. Dumitru Liliana Florentina, As.dr.ing. Dima Cristian 

 

 

Facultatea 
 

 
CFDP 

 Numărul total de ore pe sem. din 
planul de învăţământ 

Domeniul Inginerie civilă  Total C S L P 

Specializarea 
 

CFDP şi ITM  3 1  2  

 

 
Obiectivele 
disciplinei în termeni 
de competenţe 

 
La sfârşitul semestrului, studenţii vor fi capabili să realizeze si sa coteze orice 
planşa de desen tehnic, sa întocmească o schiţă, să citească şi să înţeleagă 
elementele de baza ale unei planşe. De asemenea studenţii vor cunoaşte 
standardele de desen tehnic în vigoare. 
 

 

Conţinutul 

disciplinei 

(se va detalia 

conținutul 

cursului,  numărul 

de ore de predare 

pentru fiecare 

capitol al acestuia 

şi numărul total de 

ore.).) 

 
Conţinutul cursurilor sunt următoarele: 
 
1.  Elemente introductive de desen tehnic. Tipuri de desene. Formate şi 

reprezentarea elementelor grafice ale planşelor de desen. 2 ore.  
2. Scările utilizate în desenul tehnic. Termeni referitori la metodele de proiecţie. 

Scrierea în desenul de construcţii. 2 ore. 
3. Utilizarea liniilor în desenul de construcţii. Reprezentarea elementelor şi 

construcţiilor din beton simplu sau armat. Cote de nivel. 2 ore. 
4. Reprezentarea şi cotarea elementelor construcţiilor metalice. Prezentarea 

simbolurilor pentru suduri. 2 ore. 
5. Reprezentarea şi cotarea elementelor din lemn. 2 ore. 
6. Haşurarea în desenul de construcţii. Plierea planşelor. 2 ore. 
7. Colocviu. 
 
Lucrările practice sunt următoarele: 
 
1. Scară din beton armat. Secţiune longitudinală. 6 ore. 
2. Plan cofraj pilă. 4 ore. 
3. Secţiune transversală suprastructura pod. 6 ore. 
4. Detaliu nod metalic. 6 ore. 
5. Detaliu parapet pod de lemn. 4 ore. 
6. Susţinerea planşelor. 2 ore. 
 



 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

Ponderea în notare exprimată 
în procente 

1. răspunsurile la examen  25% 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator - 

3. susţinerea finală a proiectelor - 

4. testarea periodică prin lucrări de control  

5. testarea continuă pe parcursul semestrului 75% 

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

7. alte activităţi (de precizat):  - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (C):  
Nota finală va fi compusă din răspunsurile la colocviu, 25%, şi media planşelor 75%. 

 
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 3  8. pregătirea pentru examinarea finală 4 

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

2  9. participarea la consultaţii  

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

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

1  11. documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

1 

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 = 14 
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Semnături 

Titular (titulari) disciplină: 
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