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PREFAȚĂ 

Prezenta lucrare se adresează în principal studenților de la 
specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, fiind un 
ajutor prețios în acumularea și aprofundarea de cunoștințe în 
domeniu reprezentărilor grafice. 
Lucrarea este concepută astfel încât să reprezinte un instrument 
important în transmiterea, sub formă grafică, a informației 
inginerești cu scopul de a veni în sprijinul studenților din anul II. 
Desenul tehnic reprezintă mijlocul de comunicare universal în 
inginerie și este utilizat pentru a reprezenta o idee, o concepție 
tehnică. AutoCAD - computer aided design (proiectare asistata de 
calculator) - este cel mai răspândit mediu de grafică și proiectare 
asistată de calculator, cu ajutorul căruia s-au eliminat 
instrumentele de desen, putându-se diminua radical perioada 
între lansarea unei teme de proiectare şi definitivarea ei, şi 
implicit, între finalizarea unui proiect şi obţinerea prototipului.  
Scopul nostru este ca toţi cei interesaţi în domeniul proiectării 
asistate de calculator să reuşească să înveţe AutoCAD rapid şi 
eficient. Lucrarea prezintă câteva aplicaţii de grafică asistată de 
calculator, ca etapă a drumului lung al proiectării asistate de 
calculator. 

Autorii 





 APLICAȚIA 1 

COMENZILE DE DESENARE  

NEW
OPEN NEW

NEW Drawing
Select template  acad 



File name Files of type
OPEN

Options;

Display Colors  
White,  Apply 

and close, 



Drafting
Options AutoSnap Marker Size

Aperture Size



LIMITS

Command: LIMITS
Reset Model space limits: 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0
Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: 420,297 

Observații

Tools – Palettes – Ribbon



 

RECTANGLE

Command: RECTANGLE 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: d
Specify length for rectangles <0.0000>: 420
Specify width for rectangles <0.0000>:297
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: se poziționează 

cursorul în orice punct situat în partea dreapta–sus raportat la 
primul punct selectat și se apasă tasta [ENTER] 



ZOOM ALL
W

ZOOM

ZOOM
ALL EXTENTS.

PAN

EXIT

OSNAP

Perpendicular – 
Intersection 

OSNAP F3]




