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Desen tehnic și geometrie descriptivă
F.01.O.004
Fundamentală, obligatorie
Anul I, semestrul I
Română, rusă
4
60/120
Examen
Bîzgu Tatiana, arh., conf. univ.

Conţinutul cursului:
Noțiuni generale de desen tehnic de construcții. Informații transmise prin intrmediul desenului tehnic de
construcții. Reprezentarea pieselor în proiecție ortogonală. Cotarea desenelor tehnice de construcții.
Geometrie descriptivă. Modele de proiectare de bază și proprietățile lor. Proiecția cotată. Metoda
proiecțiilor ortogonale. Probleme poziționale de bază. Metode de transformare a proiecțiilor. Probleme
metrice. Linii și suprafețe curbe. Utilizare în construcție și arhitectură. Secțiuni plane în corpuri
geometrice. Proiecții axonometrice.
Intersecția suprafețelor curbe. Utilizare în tehnică, construcție și arhitectură. Desfășurarea suprafețelor.
Utilizare în tehnică, construcție și arhitectură. Reprezentări – vederi, secțiuni, secțiuni propriu-zise.
Cotarea desenelor tehnice. Reprezentarea elementelor de construcții. Particularități de reprezentare.
Desen de sinteză. Reprezentări convenționale în desenul de construcții pentru uși, ferestre, instalații
sanitare. Reprezentarea planului, fațadei, secțiunii. Cotarea desenelor de arhitectură.
Rezolvarea problemelor de geometrie descriptivă și axonometrie.
Lucrări grafice de desen tehnic de construcții.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va cunoaşte instrumentele grafice necesare realizării unei lucrari grafice de desen tehnic de
construcții;
 va înțelege regulile de reprezentare a corpurilor geometrice care compun forma spațială a obiectelor;
 va cunoaşte normele de întocmire a desenului tehnic de construcții;
 va demonstra competențe și abilități în a citi și întocmi lucrări grafice de desen tehnic de construcții;
 va forma și va dezvolta raționamentul spațial, a rigurozității, creativității și inițiativei în abordarea
problemelor privind întocmirea unui document tehnic de proiectare sau de ofertă.
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