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FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea de inginerie 
1.3. Departamentul Energetică si   Stiinta calculatoarelor 
1.4. Domeniul de studii Calculatoare si tehnologia informatiei 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii/calificarea Tehnologia informatiilor 
1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Grafica asistata de calculator 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing Ionel RAVEICA 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ dr.  ing. Sorin Gabriel VERNICA 
2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 5 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

0/3/0 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

70 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

0/42/0 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 36 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat  6 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  80 
3.8. Total ore pe semestru  150 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Geometrie descriptivă, desen tehnic, Utilizarea avansata a calculatoarelor 

4.2. de 
competenţe 

• Cunostinte de desen tehnic, operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale  
informaticii 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Sala de curs  dotată cu PC-uri, videoproiector şi software aferent (Solid 

http://inginerie.ub.ro/
mailto:decaning@ub.ro
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Edge), legătură la Internet, platforma eLearning 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sala dotată cu videoproiector, calculatoare şi software Solid Edge 
• Maxim 2 studenti la un calculator 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

1) Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de înţelegere şi utilizare a unui 
sistem grafic computerizat destinat reprezentărilor grafice inginereşti (catedra 
noastră dispune de licențe educaționale pentru programul de SOLID EDGE).  
2) Exersarea şi fixarea noţiunilor de Desen Tehnic şi Geometrie Descriptivă 
dobândite în primul an de studiu prin realizarea de modele 3D și desene de 
execuție 2D cu ajutorul programului de calcul SOLID EDGE. 3) Înţelegerea şi 
fixarea unor tehnici de lucru în mediul CAD care sunt în legătură direct cu 
noţiunile de Desen Tehnic şi Geometrie Descriptivă şi care asigură corectitudinea 
reprezentărilor grafice inginereşti.  
4) Se formeaza si se dezvolta vederea spaţiala a studenţilor, capacitatea de citire si 
interpretare a desenelor. Sunt însuşite elementele de baza în elaborarea 
documentaţiei grafice inginereşti cu ajutorul calculatorului, prin  metode moderne 
de modelare parametrica si bazata pe caracteristici si generarea automata a 
documentaţiei 2D pentru execuţie. Studentul va dobândi abilitatea de 
creare/generare automata a documentaţiei grafice pentru execuţie, utilizând 
pachete software de profil disponibile. Contribuţia disciplinei la cultivarea liniilor 
de competenta este de aprox. 10%. 
 

7.2. Obiectivele specifice • Utilizarea cunoştinţelor de bază asociate programelor software şi tehnologiilor 
digitale pentru rezolvarea cu succes a  problemelor specifice concepţiei şi 
proiectării asistate de calculator a produselor şi promovarea raţionamentului logic, 
convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în 
luarea deciziilor.   

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Tehnici de reprezentare în grafica inginereasca: 

reprezentări bidimensionale si tridimensionale. Moduri de 
reprezentare în inginerie: în proiecţii ortogonale, în 

2 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
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C1.1. Recunoaşterea şi descrierea conceptelor proprii calculabilităţii, complexităţii, paradigmelor de 
programare şi modelării sistemelor de calcul şi comunicaţii 
C1.2. Utilizarea de teorii şi instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc.) pentru 
explicarea structurii şi funcţionării sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 
C1.3. Construirea unor modele pentru diferite componente ale sistemelor de calcul 
C1.4. Evaluarea formală a caracteristicilor funcţionale şi nefuncţionale ale sistemelor de calcul 
C1.5. Fundamentarea teoretică a caracteristicilor sistemelor proiectate 
C2.1. Descrierea structurii şi funcţionării componentelor hardware, software şi de comunicaţii 
C2.2. Explicarea rolului, interacţiunii şi funcţionării componentelor sistemelor hardware, software şi de 
comunicații 
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perspectiva, modelare 3D. Reprezentări bidimensionale: 
tehnici interactive si generative, organizarea spațiului 
virtual de reprezentare, obiecte grafice si negrafice - 
tipologie, proprietăţi, scări de reprezentare, formate 
virtuale si reale de hârtie. Descrierea formei în tehnici 
bidimensionale: obiecte specifice, modalităţi de creare, 
instrumente software de lucru 

videoproiector 

• Utilizarea modulelor mediului Solid Edge Accesarea 
modulelor ce compun mediul Solid Edge şi prezentarea 
opţiunilor uzuale 

2 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

• Descrierea dimensionala a obiectelor: elemente de 
dimensionare, metode de înscriere a dimensiunilor 
(manual, interactiv, automat), notarea tolerantelor 
dimensionale si geometrice. 

2 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

• Elemente de înscriere a informaţiilor negrafice: 
simbolistice, informaţii tabelare si textuale, adăugarea 
notaţiilor si a elementelor de fond (indicatoare, logo-uri, 
liste de componente). 

2 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

• Reprezentări convenţionale ale unor elemente de forma: 
filete, îmbinări. Tehnici de vizualizare în grafica asistata 
de calculator: vizualizări plane, în perspectiv, randari, 
iluminări, controlul imaginii, imagini multiple 

2 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

• Crearea modelelor tridimensionale: principii geometrice si 
principii inginereşti de tip parametric si bazat pe 
caracteristici, tehnici de schiţare si constrângere a 
schiţelor, generarea formelor spaţiale, forme deschise de 
tip „piesa de tabla îndoita” („sheet metal part”), forme 
complexe de tip „pattern”, utilizarea elementelor 
ajutătoare si de referința 

2 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

• Crearea modelelor pentru ansambluri: asamblarea 
componentelor existente, crearea unor componente noi, 
tipuri de legături între componentele unui ansamblu, 
elemente de forma aplicate pe ansambluri, generarea 
tabelelor de componenta 

2 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

Bibliografie 
1. Raveica Ionel – Infografica – note de curs si aplicatii – e-learning Cadredidactice.ub.ro/crinelraveica/grafica 

asiatată/infografica  
2. George Manole, Eduard Oprea, Mihail Iosip, , Conceptia si proiectarea produselor : intreprinderea virtuala te 

pregateste pentru viitor Bucuresti: ADA Computers, 2010, ISBN  978-606-8154-03-9 
3.  Gavril Musca Proiectarea asistata folosind Solid Edge Iasi: Editura Junimea, ISBN: 973-37-1172-1 978-973-

37-1172-8 , 2006 
4. https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/108/help/#uid:index  
5. http://www.irai.com/doc/AUTOMSIM_e.pdf  

 
6. http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/academic/resources/solid-edge/ 
7. http://www.onlinetechnologycurriculum.com/Online%20Classes/CAD/7th%20Grade%20CAD.htm  

Bibliografie minimală 
•  
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore Metode de predare Observaţii 

• Cunoaşterea unui mediu grafic,  configuraţia ferestrei de 
lucru, instrumente disponibile. Modelarea curbelor 
caracteristice a unor corpuri geometrice simple. 

6 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

• Generarea de modele sincrone plecând de la curbe 
caracteristice 

6 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

 

• Aplicații ale modelării sincrone.Modelarea de scheme 6 Expunere, prezentări  
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electrice in  ProfiCAD, ESS sau AUTOMSIM PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

• Evaluarea abilităților practice. Studii de caz 6 Utilizarea tehnicilor de 
invățare PBL 

 

• Aplicatii de tip revolved protrusion Piese din tablă 6 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

Lab 5 

• Asamblari desene de execuție  6 Expunere, prezentări 
PPT şi aplicaţii 
practice pe 
videoproiector 

Lab 6 

• Evaluarea sumativa a cunostințelor 6 colocviu  
Bibliografie 

1. www.adacomputers.ro 
2. http://cadredidactice.ub.ro/crinelraveica 
3. http://learnsolidedge.blogspot.com/ 
4. http://sites.google.com/site/bogdanganea/laboratoare/ptac 
5.  Zamora A. -infografiaca -Indrumar de laborator ed. Universitas 2012 cod biblioteca III 15681  

 
Bibliografie minimală 
http://cadredidactice.ub.ro/crinelraveica 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina este prevazuta in standardele de calitate ale ARACIS, tematica este in concordanță cu alte facucultati 
de profil din tara 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 

Explicarea corectă a unei comenzi 
de modelare 3D  şi a opţiunilor acesteia 

Examinare teoretică 20% 

Generarea unui model 3D de complexitate 
medie pe PC 

Proba practică 40% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Modelarea unor piese 3D bine 
definite de complexitate mică  

Proba practică 20% 

Generarea desenului de execuţie 
pentru o piesă 3D impusă 

Proba practică 20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Rezolvarea optimă a unor probleme de complexitate medie, cu preponderentă din domeniul tehnologiei 

construcţiei de maşini, prin utilizarea pachetului software Solid Edge dedicat proiectării asistate. 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
2.09. 2016 Conf. univ. dr. ing Ionel RAVEICA 

 
Asist. univ. dr.  ing. Sorin Gabriel 

VERNICA 
 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Conf. univ. dr. ing. Bogdan CHIRITA 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

 Prof. dr. ing. Valentin ZICHIL 
 
 

 

http://cadredidactice.ub.ro/crinelraveica/files/2012/02/lab7.pdf

