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I.         Preliminarii

Arhitectura este știința de a proiecta și construi clădiri și ansambluri de clădiri în

funcție de destinația și caracterul construcțiilor. Cursul „Geometrie descriptivă și desen

tehnic” oferă un program teoretic și practic destinat elevilor, pentru ca aceștia să
acumuleze competențele necesare pentru activitatea profesională, și anume, asistență în

elaborarea de proiecte arhitecturale. Elevii vor însuși noțiunile de bază și regulile de

reprezentare a desenelor tehnice în baza standardelor; vor rezolva exerciții și sarcini

specifice disciplinei prin metoda grafică, precum determinarea mărimii adevărate a

suprafețelor geometrice sau a liniei de intersecție a corpurilor geometrice; vor dezvolta

imaginația spațială și un mod de gândire rapidă și structurat necesar domeniului. Având

cunoștințe în domeniul geometriei descriptive, elevii vor fi capabili să realizeze desene

tehnice utilizate cu regularitate în domeniul arhitecturii, precum secțiuni simple și

compuse, vederi fundamentale și reprezentarea liniilor de intersecție ale corpurilor

geometrice compuse. Cursul „Geometrie descriptivă și desen tehnic” se va extinde pe

parcursul a 60 de ore academice, echivalente cu 2 credite, dintre care 30 de ore vor fi

contact direct și 30 de ore de studiu individual. În cadrul orelor de contact direct sunt

prevăzute 10 ore de teorie și 20 de ore practice. Evaluarea finală va avea loc sub formă de

examen. Cursul se va preda în anul I de studiu, semestrul I.

II.     Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională

Geometria descriptivă are un caracter deosebit, deoarece cu ajutorul elementelor

reale și utile se pot crea imagini plastice de esență abstractă, fără ca acestea să imită
modelele naturii. Cunoștințele în desen tehnic și reprezentare geometrică contribuie la

înțelegerea și utilizarea practică a elementelor de natură abstractă. Reprezentarea grafică a

corpurilor geometrice complexe se efectuează prin semne convenționale conform cărora,

orice obiect din spațiu este reprezentat printr-o imagine plană construită după anumite

reguli, numită desen. Problematica acestei sarcini constă în reprezentarea pe o foaie de

desen, deci pe o suprafață plană bidimensională, un obiect dintr-un spațiu tridimensional.

Metoda de rezolvare a acestei probleme este cea geometrică, ea constă în utilizarea regulilor

geometriei descriptive care stabilesc legătura dintre obiectul din spațiu și imaginea lui pe

hârtie. Aceste reguli trebuie cunoscute atât de cel care alcătuiește desenul cât și cel care îl

citește. Astfel, pentru a putea proiecta și construi clădirea după proiect, regulile de

reprezentare trebuie cunoscute atât de către proiectant, cât și de executant. Cursul

„Geometrie descriptivă și desen tehnic” are ca cerință cunoștințe anterioare în domeniul

disciplinelor de cultură generală, precum matematica, fizica sau geometria și este un punct

de sprijin în însușirea disciplinelor specifice arhitecturii: „Desen de specialitate”, „Perspectiva

și teoria umbrelor”, „Curs general de construcții”, „Proiectarea în arhitectură” ș.a. Însușirea

acestui curs este fundamentală pentru progresul teoretic și practic în domeniul arhitecturii.



III.   Competenţe profesionale

Competența profesională din standardul de pregătire profesională:

CP1 Proiectarea creativă, în baza noilor tendințe / tehnologii în arhitectură, construcții și

design, respectând mediul înconjurător și patrimoniul cultural.

CP2 Utilizarea limbajului verbal și grafic specific specialității în comunicarea profesională,

precum și a diverselor tehnici și mijloace artistice.

Competențe profesionale specifice disciplinei

CS1. Elaborarea desenelor tehnice respectând standardele;

CS2. Prelucrarea informației pentru dezvoltarea imaginației spațiale;

CS3. Citirea desenelor tehnice și arhitecturale;

CS4. Aplicarea limbajului tehnic, specific disciplinei pentru citirea desenelor și

proiectelor..

IV.   Administrarea disciplinei

Codul
disciplinei

Denumirea
disciplinei

Sem

Numărul de ore Moda
litate
a de
evalu
are

Nu
măr
ul
de
cred
ite

Total

Contact direct
Lucrul
individ

ual
Preleg

eri

Practică
/

Seminar

G.01.O.009
Geometrie
descriptivă
și desen
tehnic

I 60 10 20 30 Examen 2
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V.   Unităţile de învăţare.

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut

1. Norme generale în desenul tehnic

1.Respectarea normelor generale utilizate la
reprezentarea desenului tehnic:
- definirea, clasificarea desenelor tehnice

identificarea formatelor utilizate în desenul
tehnic, GOST2.301-68;

- alegerea scărilor pentru reprezentarea
desenelor tehnice, GOST2.301-68;

- utilizarea liniilor în reprezentarea desenelor
tehnice, GOST2.303-68;

- utilizarea scrierii standardizate, GOST2.304-81;
- completarea inscripției principale, indicatorul;
- aplicarea regulilor cotării, elementele cotării

GOST2.307-68
- interpretarea simbolurilor utilizate la cotarea

desenelor tehnice;
- utilizarea construcțiilor geometrice pentru

realizarea desenelor tehnice;
- aplicarea metodelor pentru împărțirea

segmentului de dreaptă, unghiul, cercului în
părți egale;

- utilizarea regulilor racordării în reprezentarea
construcțiilor geometrice.

1.1 Clasificarea desenelor tehnice.
Standardizarea, instrumente de desen;

1.2 Formate și scări pentru desenul tehnic.
Linii utilizate în desenul tehnic. Inscripția
principală.

1.3 Caractere de desen. Clasificarea și
dimensiunile nominale ale scrisului.

1.4 Cotarea desenelor tehnice. Elementele
cotării. Reguli și metode de cotare.

1.5 Construcții geometrice. Împărțirea
figurilor geometrice. Racordări.

2.Bazele geometriei descriptive
2. Aplicarea metodelor de reprezentare a

elementelor geometrice în dezvoltarea
imaginației spațiale:

- definirea sistemelor de proiecții centrale şi
paralele;

- reprezentarea punctului în tripla proiecție
ortogonală conform coordonatelor date;

- reprezentarea dreptei în tripla proiecție
ortogonală conform coordonatelor date;

- identificarea pozițiilor particulare ale planului
față de planele de proiecție;

- reprezentarea figurilor geometrice plane în
tripla proiecție ortogonală (sistem de proiecție
propriu-zis și epura);

- reprezentarea grafică a corpurilor geometrice în
triplă proiecție ortogonală;

- determinarea poziției punctului situat pe
suprafața unui corp geometric;

- aplicarea metodelor de proiecție ortogonală a
punctelor, dreptelor şi a corpurilor geometrice
la rezolvarea problemelor;

- clasificarea proiecțiilor axonometrice;

2.1 Sisteme de proiecții. Noțiuni generale.
Proiecția punctului;

2.2 Proiecția dreptei. Poziția dreptei în raport
cu planele de proiecție;

2.3 Reprezentarea figurilor geometrice plane
în tripla proiecție ortogonală. Poziții
particulare ale planului;

2.4 Reprezentarea corpurilor geometrice în
tripla proiecție ortogonală;

2.5 Proiecția punctului pe suprafața
corpurilor geometrice;

2.6 Proiecții axonometrice. Clasificarea.
Reprezentarea figurilor geometrice plane
în proiecție axonometrică;

2.7 Proiecții axonometrice a corpurilor
geometrice;
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- reprezentarea grafică a figurilor geometrice plane
în proiecție axonometrică;

- reprezentarea grafică a corpurilor geometrice în
proiecție axonometrică;

- aplicarea metodelor de determinare a mărimii
adevărate;

- construcția grafică a desfășuratei corpurilor
geometrice simple;

- reprezentarea grafică a corpurilor geometrice
intersectate;

- determinarea liniei de intersecție a corpurilor
intersectate.

2.8  Secțiuni plane în corpuri geometrice;
Mărimea adevărată. Desfășurata.
Proiecția axonometrică a corpului
secționat;

2.9 Intersecții de corpuri geometrice;

3. Desen tehnic industrial

3.Realizarea desenelor tehnice industriale
conform standardelor în vigoare:
- identificarea reprezentărilor în desenul tehnic –

vederi, - secțiuni;
- reprezentarea vederilor fundamentale conform

regulilor;
- cotarea vederilor fundamentale conform

standardelor;
- reprezentarea secțiunilor simple conform

regulilor;
- aplicarea regulilor cotării;
- reprezentarea secțiunilor compuse;
- schița, nominalizarea regulilor pentru

elaborarea schiței;
- reprezentarea schiței la scară după o piesă

model. Cotarea schiței.
3.Citirea și interpretarea corectă a desenelor
tehnice:
- citirea și interpretarea vederilor fundamentale;
- recunoașterea secțiunilor conform clasificării;
- citirea și interpretarea secțiunilor;
- identificarea etapelor de realizare a schiței

3.1 Reprezentări ale desenului tehnic.
Clasificarea. Reguli generale. Cotarea;

3.2 Vederi. Tipuri de vederi. Notarea
vederilor;

3.3 Secțiuni. Clasificarea secțiunilor. Reguli de
reprezentare;

3.4 Secțiuni simple. Reguli de reprezentare.
Reprezentarea secțiunii îmbinată cu
vederea. Proiecția axonometrică a piesei
secționat;

3.5 Secțiuni compuse. Clasificarea. Reguli
de reprezentare.

3.6 Secțiuni propriu-zise;

3.7 Schița – desen de lucru. Succesiunea și
reguli de reprezentare.
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VI.  Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr.

crt.
Unități de învățare

Numărul de ore

Total ore

Contact direct
Lucrul

IndividualPrelegeri
Practică/

Seminar

1. Norme generale în desenul

tehnic

10 2 8 10

2. Bazele geometriei descriptive 10 4 6 10

3. Desen tehnic industrial 10 4 6 10

Total 30 10 20 30

VII.  Studiu individual ghidat de profesor

Materii pentru studiul individual
Produse de

elaborat

Modalități de evaluare Termeni de

realizare

1. Norme generale în desenul tehnic

Caractere de desen. Foaia de

titlu cu diverse tipuri de

caractere

Foaie de titlu
Prezentarea și susținerea

lucrărilor grafice F A3
Săptămâna 3

2.Bazele geometriei descriptive

Secțiuni plane a corpurilor

geometrice,mărimea adevărată,

desfășurata.

Elaborarea

machetei unui

corp geometric

Prezentarea machetei Săptămâna 9

3. Desen tehnic industrial

Schița - desen de lucru Lucrare practică Prezentarea LP pe coală în

pătrățele

Săptămâna 15

VIII.      Lucrările practice/ grafice recomandate

Nr. Unități de

învățare

Lista lucrărilor practice/ grafice Ore

1. Norme

generale în

desenul tehnic

Reprezentarea categoriilor de linii

Desenarea unei piese utilizând tehnica de împărțire a cercului și

metodele racordării.
10

2. Bazele

geometriei

descriptive

Construirea corpurilor geometrice în proiecție ortogonală;

Reprezentarea în proiecție axonometrică a corpurilor geometrice;

Reprezentarea corpului geometric secționat cu un plan secant,

determinarea mărimii adevărate, desfășurata, axonometria.

10

3. Desen tehnic

industrial

Reprezentarea a 3 vederi fundamentale a piese;

Elaborarea secțiunii simple a piesei.

10

Total 30
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IX.       Sugestii metodologice

În procesul de predare-învățare sunt recomandate diverse metode și tehnici pentru

atingerea competențelor disciplinare. La lecțiile teoretice cu temele: „Norme de executare a

desenelor tehnice”, „Caractere de desen”, „Construcții geometrice”, „Sisteme de proiecții”,
„Proiecții de corpuri geometrice”, „Proiecții axonometrice”, „Secțiuni plane în corpuri

geometrice”, „Intersecții de corpuri geometrice”, „Vederi” și „Secțiuni” profesorul va utiliza

explicația, demonstrația, prezentarea machetelor, lucrul cu manualul, iar elevii vor

realizarea sarcini individuale și în grup, lucrul la tablă, răspunsul în fața clasei. Pe lângă
acestea se vor folosi mijloace digitale și platforme precum Classroom, Google Drive. La

lecțiile practice elevii vor primi sarcini individuale: reprezentarea categoriilor de linii

conform GOST 2.302-68; elaborarea caracterelor de desen conform GOST 2.303-81;

elaborarea împărțirii cercului, a racordărilor, a proiecției punctului, a dreptei și a planului;

executarea proiecțiilor și proiecțiilor axonometrice a corpurilor geometrice; determinarea

mărimii adevărate a suprafeței secționate; reprezentarea grafică a desfășuratei corpului

secționat, a intersecțiilor de corpuri geometrice și a vederilor. Aceste sarcini vor fi realizate

conform standardelor, cu utilizarea ghidului de performanță, consultând conspectul, surse

bibliografice și materiale ilustrative. Răspunsul temei pentru acasă se va petrece cu

ajutorul prezentărilor de diapozitive, demonstrațiilor la tablă, susținerii lucrărilor grafice. În

clasă lucrul în grup este sugerat ca o modalitate de dezvoltare a aptitudinilor de

comunicare cu utilizarea terminologiei de specialitate. Situațiile simulate vor fi propuse

elevilor la lecțiile practice, pentru a simula o experiență de învățare similară celei reale, prin

cooperare și implicare activă.

Tabelul 1. Metodele de predare-învăţare utilizate în timpul unităților de curs

Unități de conținut Metode de

predare-învățare

1.1 Clasificarea desenului tehnic. Standardizarea și rolul ei. Instrumente de
desen.
1.2 Formate, scări și linii utilizate în desenul tehnic. Inscripția principală.
1.3 Caractere de desen. Clasificarea și dimensiunile nominale ale scrisului.
1.4  Cotarea desenelor. Elementele cotării. Reguli și metode de cotare.
1.5 Construcții geometrice. Împărțirea cercului, unui segment de dreaptă, a
unghiurilor în părți egale.
1.6 Racordări de drepte și cercuri prin arce de cerc. Linii curbe.

Prelegere

Explicație
Activitate în grup

Activitate frontală
Ghid de

performanță
Brainstorming

Lucrul individual

2.1. Noțiuni generale. Sisteme de proiecții. Proiecția punctului.

2.2. Proiecția dreptei. Poziția dreptei față de planele de proiecție.

2.3. Reprezentarea figurilor plane în tripla proiecție ortogonală.

2.4. Reprezentarea corpurilor geometrice în tripla proiecție ortogonală .

2.5. Proiecții axonometrice. Clasificarea. Reprezentarea axonometrică a

figurilor plane.

2.6. Proiecția axonometrică a corpurilor geometrice.

Prelegere

GP

Activitate în grup

Brainstorming

Activitate dirijată
Activitate frontală
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Unități de conținut Metode de

predare-învățare

2.7. Secțiuni plane în poliedre. Mărimea adevărată. Axonometria corpului

secționat. Desfășurata.

2.8. Secțiuni plane în corpuri de rotație. Mărimea adevărată. Axonometria

corpului secționat. Desfășurata.

2.9. Intersecția corpurilor geometrice simple. Metode de determinare a

liniilor și curbelor de intersecție a corpurilor geometrice.

Explicație
Exercițiu individual

3.1. Clasificarea reprezentărilor. Vederi. Notarea, reguli de reprezentare.

3.2. Secțiuni simple. Reguli de reprezentare. Îmbinarea vederii cu secțiunea.

Axonometria piesei secționate.

3.3. Secțiuni compuse. Clasificarea. Reguli de reprezentare.

3.4 Schița. Principiile, regulile de bază, succesiunea de reprezentare.

GP, Prelegere

Brainstorming

Activitate în grup

Activitate frontală
Explicație,Exercițiu
individual

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut,

propunându-le elevilor sarcini individuale, marcate prin:

- comunicări la temele propuse de profesor, oferindu-le și lista literaturii de specialitate pe

care o pot utiliza;

- prezentări a temelor recomandate;

- susținerea lucrărilor practice;

- consultații.

X.   Sugestii de evaluare a competențelor profesionale

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care

cadrul didactic va măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea

urmărește măsura în care elevii și-au format competențele propuse în standardele de

pregătire profesională. La începutul cursului „Geometrie descriptivă și desen tehnic”

elevilor li se va propune o evaluare inițială, pentru a aprecia nivelul general de pregătire. În

dependență de rezultatele evaluării inițiale profesorul își va adapta metodele și ritmul de

predare. La sfârșit de capitole se vor petrece două evaluări formative cu itemi de diferite

nivele de complexitate (cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, etc).

Pe parcursul semestrului elevii vor elabora un portofoliu care va conține desene

tehnice, lucrări grafice recomandate, rezolvare de probleme prin metode grafice la

compartimentul „Geometrie descriptivă”, colectarea și prelucrarea informației

suplimentare din reviste de arhitectură sau alte surse despre elemente a clădirilor și clădiri

în care se reflectă cunoștințele din temele studiate. Lucrările grafice vor fi elaborate de

către elevi la scară în baza standardelor, formatate în conformitate cu cerințele geometriei

descriptive, cu rechizite corespunzătoare. O atenție deosebită se va atrage la cotarea

desenelor.

Elevii vor prezenta lucrările grafice și portofoliile elaborate pe parcursul semestrului

la orele de studiu individual. Cursul se va finaliza cu un examen scris. Nota finală la

disciplină se va constitui din media notei semestriale şi a notei de la examen. Nota

semestrială este media notelor de la orele cu contact direct, orele de studiu studiu
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individual și de la lucrările grafice. Media notei semestriale constituie 60% din nota finală,

nota de la examen constituie 40% din nota finală. Pentru a avea dreptul de a susține

examenele și pentru a obține nota de trecere elevii trebuie să îndeplinească următoarele

condiții: frecventarea orelor de contact direct, elaborarea obligatorie a lucrărilor grafice,

prezentarea temelor prelucrate în timpul orelor de studiu individual, prezentarea

portofoliilor, consultarea surselor bibliografice obligatorii, susținerea evaluării sumative (a

examenului).

XI.   Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu

Pentru desfășurarea procesului de studiu eficient în formarea și dezvoltarea

competențelor profesionale, elevilor li se vor propune săli de clasă speciale, dotate cu table

de desen, material ilustrativ (reprezentări grafice, scheme, schițe ș.a.), material informativ

cu suport electronic, material video, machete de corpuri geometrice și piese, hârtie de

desen standardizată, rechizite, manuale, ghid de performanță, conspecte.

Aparate suport: calculator, televizor, tabla interactivă.

XII.   Resursele didactice recomandate elevilor

Nr.

crt

.

Denumirea resursei

Locul în care poate fi

consultată/ accesată/

procurată resursa

Nr. de

exemplare

disponibile

1. G.P. Viatchin, A.N.Andreea, A.K. Boltun

„Desen tehnic de construcții de mașini”, Chișinău,

Ed.Lumina 1991.
Bibliotecă 8

2. Guțu A. „Geometrie descriptivă, desen tehnic și

perspectivă”, Editura „Lexon LP”, Chișinău, 2021
Biblioteca 100

3. Husein Gh., Mănescu M., Oprea Gh.,

„Desen tehnic”, Manual pentru clasa X-a, Editura

Didactică și Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2003
Bibliotecă 24

4. T .Pleşcan „Grafica inginerească”, Chişinău,

Ed.Tehnică 1996.
Bibliotecă 2

5. �>7>;N5>6 С.К. «С5>@=8: 7484=89 ?> :у@Aу
G9@G9=8O», �>A:64, 1989.

Bibliotecă 10

6. К8@8;>6 �.Ф. «Ч9@G9=89 8 @8A>64=89» �.

«�ыAH4O H:>;4» 1987.
Bibliotecă 292

7. �.С. �@8;8=7 «Ч9@G9=89» 1989. Bibliotecă 44

8. �.С. �@8;8=7, Ю.П.Е6A996 «З484=8O ?>
G9@G9=8N»,1984.

Bibliotecă 194

9. Desen tehnic și geometrie descriptivă www.scribd.com

10. Geometrie descriptiva si desen tehnic www.scritub.com

11 Classroom-ul profesorului internet
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