
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara  

1.2 Facultatea1 / Departamentul2  Chimie Industrială și Ingineria Mediului/Mecatronică  

1.3 Domeniul de studii (denumire/cod3)  Inginerie chimică/10.30.20.50     

1.4 Ciclul de studii Licență   

1.5 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) 

Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și 
carbochimie/10.30.20.50.20/ ing.chimist-214513; inspector de specialitate 
ing.chimist-214506; asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie-
214529    

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă4  Grafică asistată de calculator/DF  

2.2 Titularul activităţilor de curs  Sl.dr.ing. Mariana ILIE  

2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Sl.dr.ing.Mariana ILIE, As.dr.ing. Laura SALCIANU  

2.4 Anul de studii6  1  2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei7  DI  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru: activități didactice directe (asistate integral sau asistate parțial) și activități de 

pregătire individuală (neasistate) 8 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 

 3  , format din: 3.2 ore curs  1  3.3 ore seminar/laborator/proiect  2  

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem. 

 42  , format din: 3.2* ore curs 
 
14  

3.3* ore seminar/laborator/proiect  28  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/săptămână 

   , format din: 3.5 ore practică    
3.6 ore elaborare proiect de 
diplomă 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru 

   , format din: 3.5* ore practică    
3.6* ore elaborare proiect de 
diplomă 

   

3.7 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 4,14  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 

 1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 1,14  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

 2  

3.7* Număr total de ore activități neasistate/ 
semestru 

 58   , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 

 14  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 16  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

 28  

3.8 Total ore/săptămână 9  7,14   

3.8* Total ore/semestru  100   

3.9 Număr de credite   4   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •    

4.2 de competenţe •  Noțiuni de baza privind utilizarea calculatorului  

 

1 Se înscrie numele facultății care gestionează programul de studiu căruia îi aparține disciplina. 
2 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredințată susținerea disciplinei și de care aparține titularul cursului. 
3 Se înscrie codul prevăzut în HG – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii, actualizată anual. 
4 Disciplina se încadrează potrivit planului de învățământ în una dintre următoarele categorii formative: disciplină fundamentală (DF), disciplină de domeniu (DD), 
discipină de specialitate (DS) sau disciplina complementară (DC). 
5 Prin activități aplicative se înțeleg activitățile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii în care este prevăzută disciplina în planul de învățământ. 
7 Disciplina poate avea unul din următoarele regimuri: disciplină impusă (DI) sau disciplină obligatorie (DOb)-pentru alte  domenii fundamentale de studii oferite de UPT, 

disciplină opțională (DO) sau disciplină facultativă (Df). 
8 Numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.8* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.8. Informațiile din rubricile 3.1, 

3.4 și 3.7 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4)  28 ore/săpt. și (3.8)  40 ore/săpt. 
9 Numărul total de ore / săptămână se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 și 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •    

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 
• Sală laborator, Calculatoare \ Sală laborator, tablă, machete, piese, instrumente pentru 

desen tehnic 

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  Definirea principiilor si metodelor din științele de baza asociate cu reprezentări grafice -desen tehnic. 

• Utilizarea cunoștințelor de bază asociate programelor software şi tehnologiilor digitale pentru explicarea şi 
interpretarea problemelor care apar în concepția și proiectarea asistată de calculator a produselor, 
proceselor și tehnologiilor  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• Gestionarea și soluționarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă. 

• Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic. 

• Controlul calității mediului, evaluarea impactului și a riscului și elaborarea de variante tehnologice cu impact 
redus asupra mediului în concordanță cu cerințele BAT/BREF și cu legislația în vigoare. 

• Desfășurarea activităților specifice managementului și marketingului în ingineria și protecția mediului.   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată 
(portaluri, Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română, 
cât și într-o limbă de circulație internațională.  

 
7. Obiectivele disciplinei (asociate competențelor de la punctul 6) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Studiul modurilor de reprezentare a obiectelor, a procedurilor de elaborare a documentației 
grafice pentru produse industriale și utilizarea unui mediu grafic computerizat specific 
domeniului ingineresc  

7.2 Obiectivele specifice 

•  utilizarea limbajului grafic al reprezentărilor inginerești deprins la această disciplină, la toate 
celelalte discipline tehnice studiate ulterior.  

• folosirea limbajului grafic pentru a elabora proiecte tehnice proprii, pentru a interpreta 
documentația tehnică de produs existentă, și pentru a comunica cu alte persoane cu pregătire 
tehnică, dar necunoscătoare a limbii române.  

• deprinderile de utilizare a aplicațiilor software dedicate graficii tehnice și modelării 
tridimensionale, care vor permite studenților elaborarea documentaţiei grafice de nivel mondial 
actual.  

• dobândirea de cunoștințe care să permită viitorilor ingineri aprecierea valorică și cantitativă a 
volumului de muncă necesar elaborării documentației grafice de produs  

 
8. Conţinuturi10 

 

10 Se detaliază toate activitățile didactice prevăzute prin planul de învățământ (tematicile prelegerilor și ale seminariilor, lista lucrărilor de laborator, conținuturile etapelor 

de elaborare a proiectelor, tematica fiecărui stagiu de practică). Titlurile lucrărilor de laborator care se efectuează pe standuri vor fi însoțite de notația „(*)”. 



 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare11 

1.Sisteme de reprezentare a obiectelor tridimensionale in proiecții 
plane. Medii consacrate de proiectare asistata de calculator  

 2   Expunere concepte de 
bază şi rezolvări 
demonstrative, video 
proiecții, dialog.   

 2.Reprezentarea vederilor si secțiunilor. Generarea vederilor si 
secțiunilor in aplicații CAD   

 2  

 3.Cotarea in desenul tehnic industrial   2  

 4.Reprezentarea si cotarea filetelor   2  

 5.Notatii specifice in desenul tehnic: notarea stării suprafețelor, a 
abaterilor dimensionale si geometrice  

 2  

 6.Norme de reprezentare si cotare a ansamblelor   2  

 7.Tehnici de vizualizare, stocare si transfer de date in grafica asistata 
de calculator  

 2  

      

      

      

      

      

      

      

Bibliografie12    

1.Vodă, M., Ilie, M. - Noțiuni de geometrie descriptiva, Ed. Mirton, Timișoara 2002 

2.Ilie, M., Vodă, M. - Grafica inginereasca, Vol I, Ed. Politehnica, Timișoara 2019 

3.Ilie, M., Voda, M. - Noțiuni de baza in modelarea pieselor tehnice in CATIA V5, Ed. Politehnica, Timișoara, 2021 

4. Dale, C., ş.a.    – Desen tehnic industrial pentru construcţii de maşini, Editura “Tehnică”, Bucureşti, 1990 

5, Hoischen H.   – Technische Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele-Cornelsen Verlag, Berlin, 2002  

6.  *   *   *              – Colecția de standarde de Desen tehnic industrial 

7. Ilie, M – Aplicații interactive GEOGEBRA - https://www.geogebra.org/m/qkkfvwrb   

 

8.2 Activităţi aplicative13 Număr de ore Metode de predare 

 Modelarea volumelor primare in aplicații CAD. Constrângeri 
dimensionale si geometrice. Obținerea proiecțiilor ortogonale pe 

formate standardizate  

 4   Modelare și generare 
de desene de execuție 
cu rezolvări interactive    Modelarea pieselor simple cu 1-2 proiecții. Generarea vederilor pe 

formate standardizate  
 4  

Modelarea pieselor complexe cu respectarea cerințelor de proiectare. 

Generarea vederilor si secțiunilor pe formate standardizate  

 6  

 Aplicații privind înscrierea cotelor pe desene   4  

 Modelarea pieselor cu filet.  

Aplicații privind reprezentarea si cotarea pieselor cu filet in desenul 

tehnic  

 2     

 Aplicații privind notarea stării suprafețelor, a abaterilor dimensionale 
si geometrice pe desen  

 2     

 Aplicații privind reprezentarea si cotarea ansamblelor   4     

 Tehnici de vizualizare si transferul de date in aplicații CAD   2     

         

Bibliografie14    

1.Vodă, M., Ilie, M. - Noțiuni de geometrie descriptiva, Ed. Mirton, Timișoara 2002 

2.Ilie, M., Vodă, M. - Grafica inginereasca, Vol I, Ed. Politehnica, Timișoara 2019 

3.Ilie, M., Voda, M. - Noțiuni de baza in modelarea pieselor tehnice in CATIA V5, Ed. Politehnica, Timișoara, 2021 

4. Dale, C., ş.a.    – Desen tehnic industrial pentru construcţii de maşini, Editura “Tehnică”, Bucureşti, 1990 

5, Hoischen H.   – Technische Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele-Cornelsen Verlag, Berlin, 2002  

6.  *   *   *              – Colecția de standarde de Desen tehnic industrial 

7. Ilie, M – Aplicații interactive GEOGEBRA - https://www.geogebra.org/m/qkkfvwrb  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

11 Prezentarea metodelor de predare va include și folosirea noilor tehnologii (e-mail, pagină personalizată de web, resurse în format electronic etc.). 
12 Cel puțin un un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, de circulație națională și 
internațională, existentă în biblioteca UPT. 
13 Tipurile de activități aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conține mai multe tipuri de activități aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activității se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” și/sau „Practică:”. 
14 Cel puțin un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei. 



 

• Conținutul disciplinei răspunde cerințelor concrete ale potențialilor angajatori din mediul industrial al zonei de vest. Coroborarea 
ofertei educaționale cu necesitățile angajaților se afla intr-un proces permanent de adaptare prin menținerea unor linii de 
comunicare bilaterala permanent deschise.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare15 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 

  - Însușirea noțiunilor de 
bază din domeniul proiectării 
asistate de calculator 

- Însușirea noțiunilor de 
modelare 3D a reperelor 
virtuale 

 - Însușirea noțiunilor de 
generare a documentației 
tehnice a pieselor si 

ansamblelor   

 Evaluare distribuita cu subiecte teoretice și 
aplicative)  60%   

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 
L:    Rezolvarea unor 
probleme similare celor 
rezolvate la laborator   

 Prezentarea rezolvărilor, argumentarea 
soluțiilor adoptate, răspunsuri la întrebări  

 40%  

 P16:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţă (se prezintă cunoștințele minim necesare pentru promovarea disciplinei și modul în care se 
verifică stăpânirea lor17) 

•  Utilizarea şi exprimarea corectă a noțiunilor și conceptelor însușite. Cunoașterea și aplicarea regulilor și convențiilor ISO 
pentru reprezentările grafice;  

• Recunoașterea formelor geometrice tridimensionale, pe baza reprezentării lor în proiecții plane; 

• Reprezentarea pieselor de complexitate minimă în proiecții plane, cu ajutorul instrumentelor de desen şi cu ajutorul 

pachetelor software CAD ; 

• Modelarea tridimensională a unor pieselor de complexitate minimă, cu ajutorul pachetelor software CAD   

 

Data completării 
Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

          S.L..dr.ing.Mariana ILIE     

 

  As.dr.ing. Laura SALCIANU   

 

Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii18 

Decan 

(semnătura) 

  Prof. dr. ing. Habil. Erwin LOVASZ  

 

  24.06.2021       Conf.dr.ing. Mihai MEDELEANU   

 

 

 

15 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare se formulează în mod distinct pentru fiecare activitate prevăzută în planul de învățământ (curs, seminar, 
laborator, proiect). Ele se vor referi și la formele de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 
16 În cazul când proiectul nu este o disciplină distinctă, în această rubrică se va preciza și modul în care rezultatul evaluării proiectului condiționează admiterea 

studentului la evaluarea finală din cadrul disciplinei. 
17 Nu se va explica cum se acorda nota de promovare. 
18 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparține programul de studii cu privire la fișa disciplinei. 


