
Titular de disciplinã,
Dr. ing. Costel DATCU

L 01. NORME GENERALE DESEN TEHNIC (NGDT):
L.01.01. Terminologia utilizată în Desenul Tehnic (D. T.); 
L.01.02. Linii utilizate în Desenul Tehnic de Construcții (D. T. C.); 
L.01.03. Formatele Desenelor Tehnice;
L.01.04. Indicatorul D. T.;
L.01.05. Scrierea în D .T.;
L.01.06. Spații rezervate pentru: desen, text şi indicator în D. T.; 
L.01.07. Plierea planșelor; 
L.01.08. Scările utilizate în D. T.; 
L 01.09. Dispunerea proiecțiilor în D. T.; 
L.01.10. Cotarea în D. T.; Metoda I de cotare ISO; Metoda II de cotare ISO;
L.01.11. Reprezentarea secțiunilor și a rupturilor; 
L.01.12. Notarea toleranțelor, rugozității și a filetelor; 
L.01.13. Construcția tangentelor la cercuri: tangenta la un cerc dintr-un punct exterior, într-un punct  pe cerc, exterioară la două cercuri, 

interioare la două cercuri; 
L.01.14. Racordarea a două drepte cu un arc de cerc, racordarea cu ajutorul unui arc de cerc a unei drepte cu un cerc de rază dată; 
L.01.15. Construirea curbelor tehnice: elipsa, ovalul, spirala.
L.01.16. Arce și bolți utilizate în Desenul Tehnic (D. T.); 
L.01.17. Muluri utilizate în Desenul Tehnic de Construcții (D. T. C.); 
L.01.18. Desenul Tehnic la scară; 
L.01.19. Canalul ovoidal;

L 02. DESEN TEHNIC TOPOGRAFIC ŞI CADASTRU (DTTC): 
L.02.01. Idealizarea topografica: cote, curbe de nivel, trasarea pe teren a construcțiilor; 
L.02.02. Suprafețe topografice; 
L.02.03. Profile topografice;
L.02.04. Planuri topografice
L.02.05. Hârți cadastrale. 

L 03. DESEN TEHNIC PENTRU SISTEMATIZAREA TERITORIULUI (DTST):
L.03.01. Culori și semne convenționale pentru zonificarea teritoriului – conform STAS 3186; 
L.03.02. Planul de urbanism general (PUG)- conform H. G. 525-1996 - Regulament de urbanism;
L.03.03. Planul de urbanism zonal (PUZ) - conform H. G. 525-1996 - Regulament de urbanism;
L.03.04. Planul de urbanism de detaliu (PUD) - conform H. G. 525-1996 - Regulament de urbanism;
L.03.05. Desen tehnic pentru cai de acces pietonale, rutiere, aeriene, navale;
L.03.06. Planșa de prezentare - conform Legea 50-1991 și a completărilor ulterioare; 
L.03.07. Calculul gradului de ocupare al terenului - conform STAS 7468;

L 04. DESEN TEHNIC PENTRU ARHITECTURA CONSTRUCŢIILOR (DTAC): 
L.04.0 L.4.1. 1. Sisteme și coduri de notare a clădirilor; 
L.04.02. Notarea etajelor, a planșeelor, a stâlpilor, a pereților; 
L.04.03. Principii de notare a încăperilor; 
L.04.04. Liniile caroiajului modular în construcții; 
L.04.05. Reprezentarea simplificată a ușilor și a ferestrelor; 
L.04.06. Reprezentarea convențională a platformelor suspendate; 
L.04.07. Principii de reprezentare a demolărilor în construcții; 
L.04.08. Ordinea desenării liniilor în planurile de arhitectură și modul de cotare a construcțiilor; 
L.04.09. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de ARHITECTURĂ; 
L.04.10. Linii utilizate la reprezentarea desenelor de ARHITECTURĂ; 
L.04.11. Reprezentarea și notarea: 
 ușilor; 
 ferestrelor;
 scărilor; 
 compartimentărilor clădirilor; 
 finisajelor clădirilor; 
L.04.12. Cotarea și notarea desenelor de ARHITECTURĂ; 
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L 05. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DIN PǍMǍNT, PIATRǍ, LEMN 
(DTCPPL):
L.05.01. Desen tehnic (D. T. ) pentru construcții din pământ; Pentru toate tipurile de construcții din materiale terestre, pământul este 
un element de bază. Tipuri de construcții de pământ: 
a). construcții hidrotehnice: diguri, baraje etc. 
b). fundații și umpluturi pentru toate tipurile de clădiri, monumente, drumuri, poduri etc. 
L.05.02. Desen tehnic (D. T. ) pentru construcții din piatra;  Piatra este un material de construcție cu o bună rezistență mecanică și 
chimică, cu o largă utilizare încă de la începuturile construcțiilor realizate de oameni. Tipuri de construcții din piatră: 

– construcții hidrotehnice : diguri, epiuri, praguri, baraje, porturi, etc., 

– construcții civile, industriale și speciale: clădiri, monumente, ziduri;  
drumuri și poduri. 
L.05.03. Desen tehnic (D. T. ) pentru construcții din lemn; 

 Elementele din lemn utilizate în construcții, trebuie să corespundă următoarelor standarde: 
 Lemn brut STAS 435;
 lemn ecarisat (semirotund, rotund cu două fețe plane, cioplit cu patru fețe, cherestea): 
 foioase STAS 8689;
 rășinoase STAS 942. 
 Lemn prelucrat industrial:
 panel STAS 1575;
 PAL STAS 6438 (plăci așchii lemn); 
 plăci celulare din lemn (PCL) STAS 1624; 
 plăci din fibre de lemn (PFL) STAS 6964 ; 
 placaje STAS 1245.

L 06. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DIN ZIDǍRIE (DTCZ): 
L.06.01. Scări pentru întocmirea construcțiilor din zidărie; 
L.06.02. Tipuri de linii utilizate pentru reprezentarea construcțiilor din zidărie; 
L.06.03. Convenții de reprezentare a construcțiilor din zidărie; 
L.06.04. Notarea elementelor din zidărie. 

L 07. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DIN BETON (DTCM):
L.07.01. Scări pentru întocmirea construcțiilor din beton; 
L.07.02. Tipuri de linii utilizate pentru reprezentarea construcțiilor din beton; 
L.07.03. Convenții de reprezentare a construcțiilor din beton; 
L.07.04. Notarea elementelor din beton simplu, beton armat, beton precomprimat, armătura beton. 

L 08. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII METALICE (DTCM):
L.08.01. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de construcții metalice; 
L.08.02. Linii utilizate la reprezentarea DTCM;
L.08.03. Reprezentarea DTCM:
 profilelor metalice;
 sudurilor;
 nituirilor;
 îmbinărilor prin șuruburi și piulițe; 
 îmbinărilor cu prezoane; 
L.08.04. Cotarea și notarea DTCM; 

L 09. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE (DTCH):
L.09.01. Semne și culori convenționale pentru hidrogeologie; 
L.09.02. Reprezentarea principalelor elemente ale regularizării albiei râului: traseul în plan, profilul în lung, profile transversale; 
L.09.03. Convenții de reprezentare a barajelor și a lacurilor de acumulare; 
L.09.04. Planul general pentru lucrări portuare; 
L.09.05. Simboluri și semne convenționale pentru amenajarea bazinelor hidrografice; 
L.09.06. Scheme de amenajări hidrotehnice. Semne convenționale; 
L.09.07. Semne convenționale pentru instalații de răcire a apei. 

L 10. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII ŞI REŢELE EDILITARE (DTCRE):
L.10.01. Simboluri grafice pentru reprezentarea convențională a instalațiilor; 
L.10.02. Simboluri grafice pentru sisteme de alimentări cu apă și de canalizare a apelor; 
L.10.03. Planul de situație pentru rețele de apă – canal, Linii Electrice Aeriene, Linii Electrice Subterane, rețele termoficare; 
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L.10.04. Profile longitudinale și transversale pentru rețele de apă – canal, Linii Electrice Aeriene, Linii Electrice Subterane, rețele 
termoficare;
L.10.05. Scheme  izometrice și profile tehnologice ale rețelelor și a instalațiilor hidro: a rețelelor și a instalațiilor de tratare pentru 
potabilizarea apei, gospodării de apă pentru combaterea incendiilor (rezervoare de apă și stații de pompare a apei pentru combaterea 
incendiilor, a rețelelor și a instalațiilor pentru hidranți interiori, a rețelelor și a instalațiilor de sprinklere, a rețelelor și a instalațiilor de 
drencere, a rețelelor și a instalațiilor de apă pulverizată), gospodării de apă pentru folosințe speciale (apă recirculată, apă dedurizată, apă 
demineralizată), a rețelelor și a instalațiilor de canalizare a apelor uzate (ape chimic impure acide, ape chimic impure bazice, ape cu 
substanțe toxice, ape cu grăsimi și substanțe petroliere); 
L.10.06. Schemele instalațiilor hidro interioare: instalații sanitare, instalații de apă pentru combaterea incendiilor (instalații pentru hidranți 
interiori, instalații de sprinklere, instalații de drencere, instalații de apă pulverizată), instalații de apă pentru folosințe speciale (apă 
recirculată, apă dedurizată, apă demineralizată), instalații de canalizare a apelor uzate (ape chimic impure acide, ape chimic impure 
bazice, ape cu substanțe toxice, ape cu grăsimi și substanțe petroliere); 
L.10.07. Planuri si scheme pentru instalații climatizare; 
L.10.08. Planuri si scheme pentru instalații electrice; 
L.10.09. Planuri si scheme pentru instalații termice; 

L 11. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII ŞI ȊMBUNǍTǍŢIRI FUNCIARE 
(DTCIF):
L.11.01. Semne și culori convenționale pentru lucrări de îmbunătățiri funciare (L. I. F); 
L.11.02. Planuri și profile pentru L. I. F. de terasamente; 
L.11.03. Planuri și profile pentru L. I. F. de combaterea eroziunii solului (C. E. S.); 
L.11.04. Planuri și profile pentru L. I. F. de desecări-drenaje; 
L.11.05. Planuri și profile pentru L. I. F. de irigații; 

L 12. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DRUMURI (DTCD): 
L.12.01. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de DRUMURI; 
L.12.02. Linii utilizate la reprezentarea DTCD;
L.12.03. Reprezentarea, notarea și cotarea DTCD:

L 13. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII CǍI FERATE (DTCCF): 
L.13.01. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de CǍI FERATE; 
L.13.02. Linii utilizate la reprezentarea DTCCF;
L.13.03. Reprezentarea, notarea și cotarea DTCCF:

L 14. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII PODURI CIRCULAŢIE (DTCPC): 
L.14.01. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de PODURI CIRCULAŢIE; 
L.14.02. Linii utilizate la reprezentarea DTPC;
L.14.03. Reprezentarea, notarea și cotarea DTPC:

L 15. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DE INGINERIA MEDIULUI (DTCIM): 
L.15.01. Semne convenționale utilizate pentru indicarea tipurilor de deșeuri: 
A. Deșeuri municipale și asimilabile, care sunt deșeuri generate în mediul urban și rural.  
 A1 - Deșeuri menajere, provenite din activitatea casnică, magazine, hoteluri, restaurante, instituții publice.  
 A2 - Deșeuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hârtii, mase plastice, frunze, praf). 
 A3 - Deșeuri din construcții și demolări, provenite din activitatea de construcții și modernizarea și întreținerea străzilor. 
 A4 - Nămol orășenesc, rezultat din stațiile de tratare a apelor uzate și menajere.  
B. Deșeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare și cabinete medicale.  
C. Deșeuri de producție, rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole. 
C1 Deșeuri industriale stocabile, pe care normele europene le clasifică în: 
 Clasa 1 Deșeuri industriale periculoase, dar netoxice, de exemplu azbest. 
 Clasa 2 Deșeuri industriale nepericuloase și netoxice. 
 Clasa 3 Deșeuri inerte, de exemplu cele provenite din construcții. 
 Clasa 4 Deșeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive. 
 Clasa 5 Deșeuri industriale produse în cantități foarte mari, de exemplu cenușile produse de termocentralele care funcționează 

pe cărbune. 
C2 Deșeuri agro-zootehnice, provenite din agricultură și, în special, din zootehnie.  
C3 Deșeuri speciale, categorie în care intră explozibilii și substanțele radioactive.  
L15.02. Simboluri grafice utilizate pentru reprezentarea in planuri si in scheme a fluxurilor tehnologice pentru gestionarea
deșeurilor; 
L15.02. Reprezentarea, notarea și cotarea DTCIM.
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L 01. NORME GENERALE DESEN TEHNIC (NGDT):
 TEMATICA REFERATULUI:
L01.01. Terminologia utilizată în Desenul Tehnic (D. T.); 
L01.02. Linii utilizate în Desenul Tehnic de Construcții (D. T. C.); 
L01.03. Formatele Desenelor Tehnice;
L.01.04. Indicatorul D. T.;
L.01.05. Scrierea în D .T.;
L.01.06. Spații rezervate pentru: desen, text și indicator în D. T.; 
L.01.07. Plierea planșelor; 
L.01.08. Scările utilizate în D. T.; 
L 01.09. Dispunerea proiecțiilor în D. T.; 
L.01.10. Cotarea în D. T.; Metoda I de cotare ISO; Metoda II de cotare ISO;
L.01.11. Reprezentarea secțiunilor și a rupturilor; 
L.01.12. Notarea toleranțelor, rugozității și a filetelor; 
L.01.13. Construcția tangentelor la cercuri: tangenta la un cerc dintr-un punct exterior, într-un punct pe 

cerc, exterioară la două cercuri, interioare la două cercuri; 
L.01.14. Racordarea a două drepte cu un arc de cerc, racordarea cu ajutorul unui arc de cerc a unei 

drepte cu un cerc de rază dată; 
L.01.15. Construirea curbelor tehnice: elipsa, ovalul, spirala.
L.01.16. Arce și bolți utilizate în Desenul Tehnic (D. T.); 
L.01.17. Muluri utilizate în Desenul Tehnic de Construcții (D. T. C.); 
L.01.18. Desenul Tehnic la scară; 
L.01.19. Canalul ovoidal;

 TEMATICA PLANSEI:

 Să se deseneze la scara 1/1 piesa următoare.  

 BIBLIOGRAFIE:
  1. S. R. ISO 3098 –1993 Scrierea utilizată în D. T.; 
  2. S. R. ISO 129 –1994 Cotarea utilizată în D. T.; 
3. S. R. ISO 5457 –1994 Formatele utilizate în D. T.;
4. S. R. ISO 7200 –1994 Indicatorul utilizat în D. T.;

  5. S. R. ISO 9431 –1996 Spații rezervate pentru: desen, text și indicator în D. T.; 
  6. STAS 614-1976  Dispunerea proiecțiilor în D. T.; 
7. STAS 9796/1- 1982 Terminologia utilizată în D. T.; 

  8. STAS 1434-1983 D. T. C. Linii, cotare, reprezentări convenționale, indicator; 
  9. STAS 2300 –1988 Toleranțe generale; 
10.  STAS 7384 –1985 Abateri și toleranțe geometrice; 
11. STAS 7391/1,2,3,4,5,6 - 1974  Toleranțe de formă și de poziție; 
12. STAS 8100/1,2,3,4 –1988 Sistemul de toleranțe și de ajustaje pentru dimensiuni liniare; 
13.  STAS 10120 –1975           Sistemul de toleranțe pentru conicități; 
14.  STAS 11111-1986 Abateri limită pentru dimensiuni fără indicații de toleranță; 
15. STAS 139- 1979 Notarea filetelor;
16. STAS 4703-1973               Acuratețea suprafețelor optice; 
17. STAS 5730/1,2,3,4-1987       Rugozitatea suprafețelor; 
18. STAS 7650/1989               Tratamentul termic al suprafețelor.   
19. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE CONSTRUCŢII, p. 1÷106. 
20. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
21. Costel DATCU                Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ 
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L 02. DESEN TEHNIC TOPOGRAFIC ŞI CADASTRU (DTTC): 

 TEMATICA REFERATULUI
L.02.01. Idealizarea topografica: cote, curbe de nivel, trasarea pe teren a construcțiilor; 
L.02.02. Suprafețe topografice; 
L.02.03. Profile topografice;
L.02.04. Planuri topografice
L.02.05. Hârți cadastrale. 

 TEMATICA PLANSEI
 Știind ca N={[nr. grupa-(nr. ordine)2] : [nr. grupa + (nr. ordine)2]}, sa se deseneze la scara 1/500 planul
topografic care sa conțină curbele de nivel si profilul terenului dat prin punctele următoare: 

Nr.
Crt.

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

Nr.
Crt.

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

0 1 2 3 0 1 2 3
501. 0,00 0,00 81,00+N 537. 40,00 40,00 67,00+N
502. 0,00 10,00 81,50+N 538. 40,00 50,00 73,00+N
503. 0,00 20,00 82,00+N 539. 40,00 60,00 77,00+N
504. 0,00 30,00 82,50+N 540. 40,00 70,00 81,50+N
505. 0,00 40,00 83,00+N 541. 50,00 0,00 49,50+N
506. 0,00 50,00 84,00+N 542. 50,00 10,00 50,50+N
507. 0,00 60,00 86,50+N 543. 50,00 20,00 55,50+N
508. 0,00 70,00 88,00+N 544. 50,00 30,00 62,00+N
509. 10,00 0,00 75,50+N 545. 50,00 40,00 67,00+N
510. 10,00 10,00 76,00+N 546. 50,00 50,00 72,00+N
511. 10,00 20,00 76,50+N 547. 50,00 60,00 76,00+N
512. 10,00 30,00 77,00+N 548. 50,00 70,00 81,00+N
513. 10,00 40,00 78,00+N 549. 60,00 0,00 60,50+N
514. 10,00 50,00 79,00+N 550. 60,00 10,00 61,00+N
515. 10,00 60,00 82,00+N 551. 60,00 20,00 62,00+N
516. 10,00 70,00 87,00+N 552. 60,00 30,00 64,00+N
517. 20,00 0,00 70,50+N 553. 60,00 40,00 67,00+N
518. 20,00 10,00 71,00+N 554. 60,00 50,00 73,00+N
519. 20,00 20,00 72,00+N 555. 60,00 60,00 77,00+N
520. 20,00 30,00 73,00+N 556. 60,00 70,00 82,00+N
521. 20,00 40,00 74,00+N 557. 70,00 0,00 66,00+N
522. 20,00 50,00 76,00+N 558. 70,00 10,00 67,00+N
523. 20,00 60,00 79,00+N 559. 70,00 20,00 68,00+N
524. 20,00 70,00 83,00+N 560. 70,00 30,00 69,00+N
525. 30,00 0,00 66,00+N 561. 70,00 40,00 72,00+N
526. 30,00 10,00 67,00+N 562. 70,00 50,00 76,00+N
527. 30,00 20,00 68,00+N 563. 70,00 60,00 78,00+N
528. 30,00 30,00 69,00+N 564. 70,00 70,00 83,00+N
529. 30,00 40,00 71,00+N 565. 80,00 0,00 70,50+N
530. 30,00 50,00 76,00+N 566. 80,00 10,00 71,00+N
531. 30,00 60,00 78,50+N 567. 80,00 20,00 72,00+N
532. 30,00 70,00 82,50+N 568. 80,00 30,00 73,00+N
533. 40,00 0,00 61,00+N 569. 80,00 40,00 74,00+N
534. 40,00 10,00 62,00+N 570. 80,00 50,00 77,00+N
535. 40,00 20,00 63,00+N 571. 80,00 60,00 82,00+N
536. 40,00 30,00 64,00+N 572. 80,00 70,00 84,00+N

 BIBLIOGRAFIE:
1. STAS 4855 Planuri topografice de baza;
2. STAS 7488                Geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie și cadastru; 
3. STAS 9824/0,1,2,3,4,5,6,7,8 Trasarea pe teren a construcțiilor; 
4. Costel DATCU    Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
5. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
6. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L03. DESEN TEHNIC PENTRU SISTEMATIZAREA TERITORIULUI (DTST):

Planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului cuprind informații referitoare la: amplasarea 

construcțiilor, căile de acces, caracteristicile terenului aferent, parametrii specifici biocenozelor din 

perimetrul analizat.

 TEMATICA LUCRĂRII: 

L.03.01. Culori și semne convenționale pentru zonificarea teritoriului – conform STAS 3186; 
L.03.02. Planul de urbanism general (PUG)- conform H. G. 525-1996 - Regulament de urbanism;
L.03.03. Planul de urbanism zonal (PUZ) - conform H. G. 525-1996 - Regulament de urbanism;
L.03.04. Planul de urbanism de detaliu (PUD) - conform H. G. 525-1996 - Regulament de urbanism;
L.03.05. Desen tehnic pentru cai de acces pietonale, rutiere, aeriene, navale;
L.03.06. Planșa de prezentare - conform Legea 50-1991 și a completărilor ulterioare; 
L.03.07. Calculul gradului de ocupare al terenului - conform STAS 7468;

 TEMATICA PLANSEI

 Știind ca N={[nr. grupa-(nr. ordine)2] : [nr. grupa + (nr. ordine)2]}, sa se deseneze la scara 1/1000 un PLAN DE
URBANISM ZONAL care sa cuprindă introducerea in intravilan a 10 parcele fiecare cu lungimea de 40m+N si lățimea de 
30m+N, in baza următoarelor reglementari de urbanism: 
1. Calea de acces rutiera va avea 2(doua) benzi de cate 3,5 m fiecare;
2. Calea de acces pentru bicicliști va avea 2(doua) benzi de cate 1,5 m fiecare; 
3. Calea de acces pietonal este cu lățimea de 2m; 
4. Limita de separare proprietate publica de proprietăți particulare este la 12 m fata de axul drumului; 
5. Aliniamentele stradale (pentru clădiri) sunt la 15 m fata de axul drumului; 
6. Aliniamentele laterale si posterioare intre clădiri sunt de 7 m; 
7. Rețele de utilități: 
. rețea canalizare subterana montata la adâncimea 1,50 - 2,50m, la distanta de 5 m de axul străzii; 
. rețea apa potabila si hidranți montata la adâncimea de 1,10 m, la distanta de 8 m de axul străzii; 
. rețea electrica subterana 0,4 KV montata la adâncimea de 0,8m, la distanta de 9 m de axul străzii; 
. rețea telecomunicații montata subteran la adâncimea de 0,6m, la distanta de 10 m de axul străzii; 
. rețea gaze naturale montata subteran la adâncimea de 0,8m, la distanta de 11 m de axul străzii; 

 BIBLIOGRAFIE:

1. STAS 3196-1986 D. T. Culori și semne convenționale pentru zonificarea teritoriului și a localităților; 

2. STAS 7468-1980 Calculul gradului de ocupare al terenului;

3. STAS 7692-1982 Sistematizarea și organizarea teritoriului. Terminologie; 

4. STAS 8159-1986 Sistematizarea teritoriului și a localităților; 

5. Legea 50-1991 Autorizarea executării construcțiilor; 

6. H. G. 525-1996 Regulamentul de urbanism.

7. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ.

8. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
9. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L 04. DESEN TEHNIC PENTRU ARHITECTURA CONSTRUCŢIILOR (DTAC): 

TEMATICA LUCRĂRII: 

L.04.0 L.4.1. 1. Sisteme și coduri de notare a clădirilor; 
L.04.02. Notarea etajelor, a planșeelor, a stâlpilor, a pereților; 
L.04.03. Principii de notare a încăperilor; 
L.04.04. Liniile caroiajului modular în construcții; 
L.04.05. Reprezentarea simplificată a ușilor și a ferestrelor; 
L.04.06. Reprezentarea convențională a platformelor suspendate; 
L.04.07. Principii de reprezentare a demolărilor în construcții; 
L.04.08. Ordinea desenării liniilor în planurile de arhitectură și modul de cotare a construcțiilor; 
L.04.09. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de ARHITECTURĂ; 
L.04.10. Linii utilizate la reprezentarea desenelor de ARHITECTURĂ; 
L.04.11. Reprezentarea și notarea: 
 ușilor; 
 ferestrelor;
 scărilor; 
 compartimentărilor clădirilor; 
 finisajelor clădirilor; 
L.04.12. Cotarea și notarea desenelor de ARHITECTURĂ; 

TEMATICA PLANSEI DE ARHITECTURĂ:

 Să se deseneze pe format A3: PLAN ŞI SECŢIUNE ARHITECTURǍ. 

 BIBLIOGRAFIE:

1. S. R. ISO 4157/1,2  -Notarea clădirilor și a părților de clădiri; 

2. S. R. ISO 4068      -Linii de referință pentru clădiri; 

3. S. R. ISO 7519      -Principii de reprezentare a desenelor de ansamblu și a desenelor de montaj; 

4. S. R. ISO 7518      -Reprezentarea simplificată a reconstrucțiilor; 

5. Legea 350 / 2001 -AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL.

6. Hotărâre  525/1996-REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM; 

7. Costel DATCU           - Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE CONSTRUCŢII SI INSTALATII

8. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
9. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L 05. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DIN PǍMǍNT, PIATRǍ, LEMN 
(DTCPPL):
 TEMATICA REFERATULUI:

L.05.01. Desen tehnic (D. T. ) pentru construcții din 
pământ; Pentru toate tipurile de construcții din materiale terestre, 
pământul este un element de bază. Tipuri de construcții de 
pământ: 
a). construcții hidrotehnice: diguri, baraje etc. 
b). fundații și umpluturi pentru toate tipurile de clădiri, monumente, 
drumuri, poduri etc.

Fig. nr. 1. Baraj de pământ 

L.05.02. Desen tehnic (D. T. ) pentru construcții din 
piatra; Piatra este un material de construcție cu o bună 
rezistență mecanică și chimică, cu o largă utilizare încă de la 
începuturile construcțiilor realizate de oameni. Tipuri de construcții 
din piatră: 

construcții hidrotehnice : diguri, epiuri, praguri, baraje, porturi, etc., 

construcții civile, industriale și speciale: clădiri, monumente, ziduri;  

drumuri și poduri. 

Fig. nr. 2. Zid de sprijin din piatră 

L.05.03. Desen tehnic (D. T. ) pentru construcții din 
lemn;

 Elementele din lemn utilizate în construcții, trebuie să 
corespundă următoarelor standarde: 

 lemn brut STAS 435;
 lemn ecarisat (semirotund, rotund cu două fețe plane, cioplit cu 
patru fețe, cherestea): 
 foioase STAS 8689;
 rășinoase STAS 942. 
Lemn prelucrat industrial:
 panel STAS 1575;
 PAL STAS 6438 (plăci așchii lemn); 
 plăci celulare din lemn (PCL) STAS 1624; 
 plăci din fibre de lemn (PFL) STAS 6964 ; 
 placaje STAS 1245.

Fig. nr. 3. Îmbinare cu buloane şi prag simplu neînecat

 TEMATICA PLANŞEI 
 Să se deseneze la scara 1/50 vederea frontală, vederea ȋn plan și secțiunea longitudinală a șarpantei de lemn, știind că: 
- echidistanța dintre axele longitudinale (deschideri) 1, 2, 3 este de  2,60 m; 
- echidistanța dintre axele transversale (traveei) 3,00m intre A si B, 1,00m intre B si C, 2,00m intre C si D; 
- căpriorii au dimensiunile 10x12x500 cm şi se montează la echidistanța de 75 cm pe direcția longitudinală.  
- coama (pană) are dimensiunile 12x15x760 cm şi se montează in axul 2.  
- grinzile au dimensiunile 10x15x600 cm și se montează la echidistanța de 100 cm pe direcția longitudinală.  
- cosoroabele au dimensiunile 12x7,6x760 cm și se montează pe direcția axelor 1 si 3.  
- popii au dimensiunile Ø14x170 cm și se montează pentru susținerea coamei la intersecția axelor A2, B2, D2.  
- subțiorile au dimensiunile Ø 10x100 cm și se montează  pentru rigidizarea nodurilor de la intersecția axelor A2, B2, D2.  
- cleștii au dimensiunile 4,6x20x200 cm și se montează  pentru rigidizarea nodurilor de la intersecția axelor A2, B2, D2.  
- paziile au dimensiunile 2,4x20x760 cm și se montează pentru închiderile din zona stânga ax 1 si dreapta ax 3.  
- astereala are dimensiunile 20x2,4x760 cm și se montează pe căpriori ca suport pentru învelitoarea din tablă.  
- plafoanele au dimensiunile 20x2,4x180 cm, 20x2,4x280 cm, 20x2,4x380 cm și se montează pentru închiderile din tavan.  

 BIBLIOGRAFIE:
1. STAS 856         Elemente de proiectare a construcțiilor din lemn; 
2. SR ISO 857      Piese și elemente din lemn pentru construcții; 
3. STAS 11461  Îmbinarea lemnului. Îmbinări cu dinți trapezoidali. Prescripții de execuție și verificare.  
4. Costel DATCU Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
5. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
6. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași; 
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L  06. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DIN ZIDǍRIE (DTCZ):    

 TEMATICA REFERATULUI:
L.06.01. Scări pentru întocmirea construcțiilor din zidărie; 
L.06.02. Tipuri de linii utilizate pentru reprezentarea construcțiilor din zidărie; 
L.06.03. Convenții de reprezentare a construcțiilor din zidărie; 
L.06.04. Notarea elementelor din zidărie. 

 TEMATICA PLANSEI
 Să se deseneze la scara 1/50 planul și detaliile construcției din zidărie atașate. 

 BIBLIOGRAFIE:
1. SR EN 771-1+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă; 
2. SR EN 771-2+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar; 
3. SR EN 771-3+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu 
agregate (grele şi uşoare); 
4. SR EN 771-4+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular 
autoclavizat;
5. SR EN 771-5+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială; 
6. SR EN 771-6+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală; 
7. SR EN 772-1,...,22:2011Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Părți: 1-22; 
8. SR EN 845-1,...,3:2016 Specificație pentru componente auxiliare pentru zidărie. Părți: 1-3; 
9. SR EN 846-1,...,9:2013 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Părți: 1-9; 
10. SR EN 1015-1,2:2003 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Părți: 1-2; 
11. SR EN 1745-1:2013 Zidărie și elemente pentru zidărie. Metode pentru determinarea caracteristicilor termice; 
11. SR EN 1996-1-1 +A1 :2013 Euro cod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Părți: 1-1, 1-2, 3; 
12. SR EN 998-2:2004: Specificații pentru mortare de zidărie  
13. SR EN 1008:2003: Apa de preparare pentru betoane și mortare.  
14. STAS 545/1-80: Mortare pentru lucrări de construcții.  
15. SR EN 1015:2001: Metoda de testare a mortarelor de zidărie.  
16. SR EN 459-1:2003: Var hidratat în pulbere pentru construcții.  
17. SR EN 12620 :2003 : Agregate naturale grele, pentru betoane și mortare. 
18. NE036:2013 : Cod de practică privind executarea  și urmărirea execuției lucrărilor de  zidărie. 
19. NSSM27:2013 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în 
construcții. 
20. Costel DATCU        Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ 
21. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
22. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L  07. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DIN BETON (DTCB):   

 TEMATICA REFERATULUI:
L.07.01. Scări pentru întocmirea construcțiilor din beton; 
L.07.02. Tipuri de linii utilizate pentru reprezentarea construcțiilor din beton; 
L.07.03. Convenții de reprezentare a construcțiilor din beton; 
L.07.04. Notarea elementelor din beton simplu, beton armat, beton precomprimat, armatura betonata.

 TEMATICA PLANSEI
 Să se deseneze la scara 1/50 planul de cofraj și armare pentru planșeu, grinzi, stâlpi, precum și detaliile 
de armare pentru suprastructura din beton armat C15/20, armătura OB37, PC52, formată din grinzi, stâlpi a 
construcției din beton pentru care în urma dimensionării de rezistență rezultă următoarele: 
- axele structurii sunt la echidistanta de 3,00m atât pe direcția traveelor – 1,2,3, cat si pe direcția deschiderilor A, 
B, C.
- secțiunea stâlpilor este de 30x30cm, fiind armați cu bare longitudinale 4Ø20 PC52, L=4,50m, etriere 15Ø8/m 
OB37, L=1,20m;
- secțiunea grinzilor longitudinale este 25x50cm si armaturile: 

 marca 1 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,50m,
 marca 2 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,80m,
 marca 3 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,80m,
 marca 4 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,50m,
 marca 5 etriere Ø8/25 OB37, L=1,70m;
 marca 6 etriere Ø8/25 OB37, L=1,45m.

- secțiunea grinzilor transversale este 25x45cm si armaturile: 
 marca 1 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,50m,
 marca 2 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,80m,
 marca 3 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,80m,
 marca 4 bare longitudinale 2Ø20 PC52, L=6,50m,
 marca 5 etriere Ø8/25 OB37, L=1,50m;
 marca 6 etriere Ø8/25 OB37, L=1,20m.

- planșeul de la cota +3,50m este din beton armat are grosimea de 15cm si armaturile: 
 marca 1 bare 5Øm OB37, L=2,00m,
 marca 2 bare 5Øm OB37, L=6,70m,
 marca 3 bare 5Øm OB37, L=6,30m,
 marca 4 bare 5Øm OB37, L=2,00m,
 marca 5 bare 5Øm OB37, L=6,65m,
 marca 6 bare 5Øm OB37, L=6,25m.

 BIBLIOGRAFIE:
1. STAS 855     Întocmirea desenelor pentru construcțiile din beton; 
2. SR ISO 4066 Extrase de armaturi pentru construcțiile din beton; 
3. SR ISO 4172 Desene de ansamblu pentru structuri prefabricate;
4. SR ISO 7437 Reguli generale pentru desenele de execuție ale elementelor structurilor prefabricate; 
5. Costel DATCU Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ 

6. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
7. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L  08. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII METALICE (DTCM): 

 TEMATICA REFERATULUI:
L.08.01. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de construcții metalice (C. M.); 
L.08.02. Linii utilizate la reprezentarea C. M.;
L.08.03. Reprezentarea și notarea: 
 profilelor metalice;
 sudurilor;
 nituirilor;
 îmbinărilor prin șuruburi și piulițe; 
 îmbinărilor cu prezoane; 
L.08.04. Cotarea și notarea C. M.; 

 TEMATICA PLANSEI

Utilizând datele din tabelul centralizator ale profilelor metalice sa se deseneze la scara 1/50
secțiunea transversală şi vederea de sus a fermei metalice, precum şi la scara 1/5 următoarele: 

- detaliul guseului ‚A” ;

- detaliul „a-a” a îmbinării profilelor P2 (corniere) de P1 (guseu), prin sudură de colţ cu lungimea de 
150mm și secțiunea de 8mm; 

- detaliul „b-b” a îmbinării profilelor P3 (corniere) de P1 (guseu), prin nituire cu nit cap semirotund 
diametru 10mm, lungimea 30mm;

- detaliul „c-c” a îmbinării profilelor P4 (corniere) de P1 (guseu), cu prezon M18, lungimea 65mm, clasa 
de precizie 2A și piulițe M8, șaibe grower MN8.  

 BIBLIOGRAFIE:
1. STAS 187 D. T. Reprezentarea organelor de asamblare demontabile;
2. STAS 612  D. T. Notarea stării suprafețelor; 
3. STAS 700  D. T. Reprezentarea convențională a filetelor; 
4. STAS 735/1  D. T. Reprezentarea îmbinărilor sudate sau lipite; 
5. STAS 7335  D. T. Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice. Semne convenționale; 
6. STAS 7650  D. T. Notarea tratamentului termic și a acoperirilor; 
7. STAS 9773  D. T. Construcții metalice. Întocmirea desenelor; 
8. STAS 9951  D. T. Reprezentarea și cotarea simplificata a găurilor; 
9. STAS 10936  D. T. Indicarea mărcii produselor; 
10.STAS 11634  D. T. Reprezentarea și cotarea structurilor  metalice; 
11.Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
12. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
13. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L  09. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE (DTCH): 
 TEMATICA REFERATULUI:
L.09.01. Semne și culori convenționale pentru hidrogeologie; 
L.09.02. Reprezentarea principalelor elemente ale regularizării albiei râului: traseul în plan, profilul în 
lung, profile transversale;
L.09.03. Convenții de reprezentare a barajelor și a lacurilor de acumulare; 
L.09.04. Planul general pentru lucrări portuare; 
L.09.05. Simboluri și semne convenționale pentru amenajarea bazinelor hidrografice; 
L.09.06. Scheme de amenajări hidrotehnice. Semne convenționale; 
L.09.07. Semne convenționale pentru instalații de răcire a apei. 

 TEMATICA PLANSEI
 Sa se reprezinte la scara 1/2500 secțiunea caracteristica, vederea ȋn plan şi vederea dinspre amonte a barajului în 
arc cu simplă curbură, știind că: 
 Eh =Ev =25 - Echidistanta curbelor de nivel pe orizontala si pe verticala
 NC =1115+N - Nivelul coronamentului barajului
 Bc = 25+N  - Lățimea coronamentului barajului 
 Nmax = 1090+N - Nivelul maxim al apei în lacul de acumulare
 Nmin = 1065+N - Nivelul minim al apei în lacul de acumulare
 NT = 1015+N - Nivelul talvegului
 NF = 990+N - Nivelul de fundare în zona talvegului
 Bf = 50+N - Lățimea barajului în zona talvegului 
 Rtax = 190+N - Raza de curbura la nivelul axului coronamentului

in care: N={[nr. grupa-(nr. ordine)2] : [nr. grupa + (nr. ordine)2]}
Etapele de reprezentare a barajului in arc cu simpla curbura:

1. Originea, axele (x), (y), (z), nivelele de referință: NC, Nmax, Nmin, NT, NF; 
2.  În secțiunea caracteristica in zona talvegului a barajului, de formă trapezoidală se desenează baza mare „Bf”  la nivelul 
„NF”, baza mică  - corespunzătoare coronamentului „Bc” la nivelul „NC”, se notează punctele de pe corpul barajului 
corespunzătoare amonte și aval nivelelor de referință; 
3. Se trasează vederea în plan curbele de nivel corespunzătoare configurației terenului și se desenează din centrul de 
trasare baraj CTB, arcele corespunzătoare axului, nivelelor de referință amonte şi aval pentru coronament, nivel maxim, 
nivel minim, talveg, nivel de fundare.
4. Se intersectează arcele corespunzătoare corpului barajului cu terenul natural idealizat prin curbele de nivel, notând-se 
punctele caracteristice de intersecție și trasând-se curbele de intersecție. 
5. Se desenează secțiunea dinspre amonte; 
6. Se fac notațiile explicative, instrucțiunile și referințele; 
7. Se hașurează elementele secționate, se evidențiază suprafețele care delimitează corpul barajului, nivelele minime şi 
maxime, terenul, talvegul, taluzurile.
8. Se verifică conformitatea reprezentărilor. 

 BIBLIOGRAFIE:
1. STAS 8016 Hidrogeologie. Semne și culori convenționale; 
2. STAS 9179 Construcții hidrotehnice. Instalații de răcire a apei. Clasificare. Terminologie. Simboluri și unități de măsură; 
3. STAS 9200 Baraje și lacuri de acumulare; 
4. STAS 9268 Lucrări de regularizare a albiei râurilor; 
5. STAS 10716 Scheme de amenajări hidrotehnice. Semne convenționale și simboluri; 
6. STAS 10823 Simboluri și semne convenționale pentru amenajarea bazinelor hidrografice; 
7. STAS 11208 Planul general pentru lucrări portuare. 

8. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
9. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
10. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L  10. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII ŞI REŢELE EDILITARE (DTCRE): 
 TEMATICA REFERATULUI:
L.10.01. Simboluri grafice pentru reprezentarea convențională a instalațiilor; 
L.10.02. Simboluri grafice pentru sisteme de alimentări cu apă și de canalizare a apelor; 
L.10.03. Planul de situație pentru rețele de apă – canal, Linii Electrice Aeriene, Linii Electrice Subterane, rețele termoficare; 
L.10.04. Profile longitudinale și transversale pentru rețele de apă – canal, Linii Electrice Aeriene, Linii Electrice Subterane, rețele 
termoficare;
L.10.05. Scheme  izometrice și profile tehnologice ale rețelelor și a instalațiilor hidro: a rețelelor și a instalațiilor de tratare pentru 
potabilizarea apei, gospodării de apă pentru combaterea incendiilor (rezervoare de apă și stații de pompare a apei pentru combaterea 
incendiilor, a rețelelor și a instalațiilor pentru hidranți interiori, a rețelelor și a instalațiilor de sprinklere, a rețelelor și a instalațiilor de 
drencere, a rețelelor și a instalațiilor de apă pulverizată), gospodării de apă pentru folosințe speciale (apă recirculată, apă dedurizată, apă 
demineralizată), a rețelelor și a instalațiilor de canalizare a apelor uzate (ape chimic impure acide, ape chimic impure bazice, ape cu 
substanțe toxice, ape cu grăsimi și substanțe petroliere); 
L.10.06. Schemele instalațiilor hidro interioare: instalații sanitare, instalații de apă pentru combaterea incendiilor (instalații pentru hidranți 
interiori, instalații de sprinklere, instalații de drencere, instalații de apă pulverizată), instalații de apă pentru folosințe speciale (apă 
recirculată, apă dedurizată, apă demineralizată), instalații de canalizare a apelor uzate (ape chimic impure acide, ape chimic impure 
bazice, ape cu substanțe toxice, ape cu grăsimi și substanțe petroliere); 
L.10.07. Planuri si scheme pentru instalații climatizare; 
L.10.08. Planuri si scheme pentru instalații electrice; 
L.10.09. Planuri si scheme pentru instalații termice; 

 TEMATICA PLANSEI
 Sa se deseneze la scara 1/1000 planul rețelelor de apa-canal, profilul longitudinal al rețelei de apă, profilul 
longitudinal al rețelei de canalizare la scara lungimilor 1/1000, respectiv scara înălțimilor 1/100, detaliile de montaj 
conducte, precum și detaliul căminului de branșament apă potabilă. 

 BIBLIOGRAFIE:
1. STAS 185-1988          - Semne convenționale pentru rețele edilitare; 
2. STAS 297/1- 1988      - Culori și indicatoare de securitate. 
3. SR EN 476:2000   - Condiții generale pentru componentele utilizate la rețelele de evacuare, de racord si de canalizare cu curgere cu 

nivel liber
4. SR EN 752/1,2,3,4,5,6,7-1999 - Rețele de canalizare în exteriorul clădirilor 
5. SR EN 1085:2000 - Epurarea apelor uzate. Vocabular
6. SR 1343/0,1,2-1995     - Alimentari cu apa. Determinarea cantităților de apă potabilă 
7. STAS 1478-90        - Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare 
8. SR EN 1610:2000  - Execuția și încercarea racordurilor si rețelelor de canalizare 
9. SR EN 1671:2000  - Rețele de canalizare sub presiune în exteriorul clădirilor 
10. STAS 1846-90          - Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare 
11. STAS 3051-91          - Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții de proiectare. 
12. S. R. ISO 4067/1,2,3,4,5,6 –1996- Simboluri grafice pentru rețele apă - canal; 
13. STAS 4706-88      - Ape de suprafață. Categorii și condiții tehnice de calitate 
14. SR 6819:1997          - Alimentari cu apă. Aducțiuni. Studii, prescripții de proiectare și de execuție 
15. SR 9296:1996          - Alimentari cu apă. Stații de colorare a apei cu clor gazos. Prescripții generale de proiectare 
16. STAS 6701-82          - Canalizări. Guri de scurgere cu sifon si depozit 
17. STAS 8591-1-91      - Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătura 
18. Legea 107/1996   - Legea apelor actualizată prin OUG nr. 3/2010, OUG nr. 64/2011 
19. Normativ I 9 /2009- Normativ privind PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI XPLOATAREA INSTALAŢIILOR SANITARE AFERENTE 

CLÃDIRILOR
20. Normativ I 22-1999- Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și 

canalizare
21. Normativ P66/2001- Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare a localităților din mediul 

rural
22. NTPA 001-2002   - Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea 

în receptorii naturali
23. NTPA 002-2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților 
24. NTPA 011-2002 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești 

25. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
26. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
27. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L  11. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII ȊMBUNǍTǍŢIRI FUNCIARE (DTCIF): 
 TEMATICA REFERATULUI:
L.11.01. Semne și culori convenționale pentru lucrări de îmbunătățiri funciare (L. I. F); 

L.11.02. Planuri și profile pentru L. I. F. de terasamente; 

L.11.03. Planuri și profile pentru L. I. F. de combaterea eroziunii solului (C. E. S.); 

L.11.04. Planuri și profile pentru L. I. F. de desecări-drenaje; 

L.11.05. Planuri și profile pentru L. I. F. de irigații; 

 TEMATICA PLANSEI

 Să se deseneze la scara 1/1000 secțiunea transversală, planul şi schema tehnologică 

sistemului de irigații.  

 BIBLIOGRAFIE:

1. STAS 4454 LIF. Combaterea eroziunii solului, desecări și irigații. Studii de proiectare; 

2. STAS 4580 LIF. Terminologie;

3. STAS 5091 LIF. Terasamente. Prescripții generale; 

4. STAS 5432 LIF. Combaterea eroziunii solului. Clasificare;

5. STAS 6013 LIF. Semne și culori convenționale; 

6. STAS 6045 LIF. Scări pentru planuri topografice; 

7. STAS 9539 LIF. Desecări-drenaje. Prescripții de proiectare; 

8. STAS 9540 LIF. irigații. Prescripții de proiectare; 

9. STAS 9959 LIF. Combaterea eroziunii de suprafață a solului. Prescripții de proiectare; 

10. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
11. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 

12.Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L  12. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII DRUMURI (DTCD): 

 TEMATICA REFERATULUI:
L.12.01. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de DRUMURI; 
L.12.02. Linii utilizate la reprezentarea DTCD;
L.12.03. Reprezentarea, notarea și cotarea DTCD:

 TEMATICA PLANSEI

 Desenarea la scara 1/50 a planului și a profilului unui drum. 

 BIBLIOGRAFIE:
01. AND 523 /2002  Ins t ruc ț i un i  tehn i ce  p r i v ind  proiectarea, execuția, rev iz ia  ș i  întreținerea drenurilor pentru drumurile publice; 

02.  AND 546/1999 Normativ privind execuția la cald a ȋmbrăcămintelor bituminoase pentru calea pe pod; 
03. AND 605/2014 Normativ privind mixturi asfalt ice executate la cald. Condiți i  tehnice privind proiectarea, repararea si punerea in 
opera;
04. AND 547/2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la îmbrăcăminte rutiere moderne; 
05. AND 523/2003 Normativ pentru execuția straturilor foarte subțiri la rece; 

06. AND 547/2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la ȋmbrăcăminte rutiere moderne; 
07. AND 592/2014 Normativ privind uti l izarea geo sinteticelor la ranforsarea structuri lor rutiere cu straturi asfaltice;
08. AND 530/2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor; 

09.  AND 533/1997 Normativ privind lucrările de întreținere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros; 
10. AND 539/2002 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza destinate executării ȋmbrăcămintelor 
bituminoase rutiere;
11. A N D  5 7 6 / 2 0 1 0  N o r m a t i v  p r i v i n d  t r u c ă r i l e  d e  î n t r e ț i n e r e  p e n t r u  r e me d i e r e a  degradărilor la îmbrăcămintei rutiere 
bituminoase pe drumurile publice reabilitate;
12. AND 589/2004 Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum; 
13. AND 515/1993 Instrucț iun i  tehnice pentru pro iectare,  execuț ie  ş i  în t reț inere a terasamentelor și a căii în zona pod-rampă de 
acces;
14. AND 546/2013 Normativ pentru executarea la cald a ȋmbrăcămintelor bituminoase pentru calea pe pod; 
15. AND 577/2002 Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la poduri; 
16. CD-63-2000 Normativ privind proiectarea și folosirea aparatelor de reazem din neopren, la podurile de șosea; 
17. CD—99-2001 Instrucțiuni tehnice privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton 
precomprimat și zidărie din piatră; 
18. NP-043/2003 Normativ pentru proiectarea structur i lor de poduri cu grinzi metal ice Înglobate în beton;

19. CD-118/2003 Normativ pentru execuția rosturilor din asfalt turnat armat, in vederea asigurării continuării căii la podurile de şosea 
din beton armat și precomprimat; 
20. STAS 5626/1992 Poduri-Terminologie;
21. NP 115/2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton și beton armat pentru poduri; 
22. NP-103/2004 Normativ de proiectare pentru lucrări de reparați i  și consolidare ale podurilor rutiere în exploatare; 
23. STAS 9330/84 îmbinări cu șuruburi de înaltă rezistenta; 
24. NP-085/2004 Normativ privind evaluarea stări i  de degradare a ȋmbrăcămintelor din beton de ciment ale suprafețelor 
aeroportuare, indicativ NP-185-2004;
25. CD 170/2003 Ghid privind realizarea ȋmbrăcămintelor rutiere din beton de ciment; 
26. NE 014/2002 Normativ pentru executarea ȋmbrăcămintelor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante; 
27. NP 044/2000 Normativ pentru evaluarea capacităț i i  portante a structur i lor rut iere rigide aeroportuare; 
28. NP 109-2004 Normativ pr iv ind proiectarea l in i i lor  ș i  staț i i lor  de care ferată pentru viteze până la 200 km/h; 

29. NP-095-2004 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii; 
30. NP 109-04 Normativ privind proiectarea Liniilor și stațiilor de tale ferată pentru viteze până la 200 km/h; 

31. SR 13353 -2/1997 Calea de ru lare a t ramvaielor-  Prescripți i  privind elementele geometrice 

32. SR 13353-1/1996 Calea de ru lare a tramvaielor  -  Clasi f icare ș i  condiț i i  tehnice generale 

33. SR 13353-3/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind infrastructura; 
34. SR 13353-4/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind suprastructura; 
35. SR 13353-5/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind gabaritele; 
36. SR 13353-6/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind aparatele de tale; 
37. STAS 1224-3/1990 Treceri la nivel cu calea ferată. 
38. S. R. ISO 129 –1994 Cotarea utilizată în D. T.; 
39. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
40. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
41. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași;
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L  13. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII CǍI FERATE (DTCCF): 
 TEMATICA REFERATULUI:

L.13.01. Scări utilizate pentru întocmirea desenelor de construcții CǍI FERATE;
L.13.02. Linii utilizate la reprezentarea DTCCF;
L.13.03. Reprezentarea, notarea și cotarea DTCCF:

 TEMATICA PLANSEI
Să se deseneze la scara 1/100 secțiune transversală și plan Cale Ferată. 

 BIBLIOGRAFIE:
1. STAS 187 D. T. Reprezentarea organelor de asamblare demontabile;
2. STAS 700 D. T. Reprezentarea convențională a filetelor; 
3. STAS 735/1 D. T. Reprezentarea îmbinărilor sudate sau lipite; 
4. STAS 7335 D. T. Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice. Semne convenționale; 
5. STAS 7650 D. T. Notarea tratamentului termic și a acoperirilor; 
6. STAS 9773 D. T. Construcții metalice. Întocmirea desenelor; 
7. STAS 9951 D. T. Reprezentarea și cotarea simplificata a găurilor; 
8.STAS 11634 D. T. Reprezentarea și cotarea structurilor metalice; 
9. AND 523/ 2002 Instrucțiuni tehnice -proiectarea, execuția, revizia și întreținerea drenurilor pentru drumurile publice; 
10. AND 546/1999 Normativ privind execuția la cald a ȋmbrăcămintelor bituminoase pentru calea pe pod; 
11. AND 605/2014 Normativ - mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, reparare si punerea in opera; 
12. AND 547/2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la ȋmbrăcăminte rutiere moderne; 
13. AND 523/2003 Normativ pentru execuția straturilor foarte subțiri la rece; 
14. AND 547/2013 Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la i ȋmbrăcăminte rutiere moderne; 
15. AND 592/2014 Normativ privind utilizarea geo sinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice;
16. AND 530/2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor; 
17. AND 533/1997 Normativ privind lucrările de întreținere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros; 
18. AND 539/2002 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza destinate executării 
ȋmbrăcămintelor bituminoase rutiere; 
19. AND 5 7 6/ 20 1 0 Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la ȋmbrăcăminte rutiere 
bituminoase pe drumurile publice reabilitate;
20. AND 589/2004 Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum; 
21. AND 515/1993 Instrucțiuni tehnice pentru proiectare, execuție și întreținere a terasamentelor și a căii în zona pod rampă 
de acces;
22. AND 546/2013 Normativ pentru executarea la cald a ȋmbrăcămintelor bituminoase pentru calea pe pod; 
23. CD-63-2000 Normativ privind proiectarea și folosirea aparatelor de reazem din neopren, la podurile de șosea; 
24. CD—99-2001 Instrucțiuni tehnice privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, 
beton precomprimat și zidărie din piatră; 
25. NP-043/2003 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice înglobate în beton;
26. CD-118/2003 Normativ pentru execuția rosturilor din asfalt turnat armat, in vederea asigurării continuării căii la podurile de 
șosea din beton armat şi precomprimat; 
27. STAS 5626/1992 Poduri-Terminologie;
28. NP 115/2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri;
29. NP-103/2004 Normativ de proiectare pentru lucrări de reparații şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare; 
30. STAS 9330/84 îmbinări cu șuruburi de înaltă rezistență; 
31. NP-085/2004 Normativ privind evaluarea stării de degradare a ȋmbrăcămintelor din beton de ciment ale suprafețelor 
aeroportuare, indicativ NP-185-2004;
32. CD 170/2003 Ghid privind realizarea ȋmbrăcămintelor rutiere din beton de ciment; 
33. NE 014/2002 Normativ pentru executarea ȋmbrăcămintelor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe şi glisante; 
34. NP 044/2000 Normativ pentru evaluarea capacitații portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare; 
35. NP 109-2004 Normativ privind proiectarea liniilor și stațiilor de care ferată pentru viteze până la 200 km/h; 
36. NP-095-2004 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii; 
37. NP 109-04 Normativ privind proiectarea Liniilor și stațiilor de tale ferată pentru viteze până la 200 km/h; 
38. SR 13353 -2/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind elementele geometrice 
39. SR 13353-1/1996 Calea de rulare a tramvaielor - Clasificare și condiții tehnice generale 
40. SR 13353-3/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind infrastructura; 
41. SR 13353-4/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind suprastructura; 
42. SR 13353-5/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind gabaritele; 
43. SR 13353-6/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind aparatele de tale; 
44. STAS 1224-3/1990 Treceri la nivel cu calea ferată. 
45. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
46. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași; 
47. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
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L  14. DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCŢII PODURI CIRCULAŢIE (DTCPC): 
 TEMATICA REFERATULUI:
L.14.01. Scări utilizate pentru întocmirea DTCPC;
L.14.02. Linii utilizate la reprezentarea DTCPC;
L.14.03. Reprezentarea, notarea și cotarea DTCPC:

 TEMATICA PLANSEI
 Utilizând datele din tabelul centralizator ale profilelor metalice să se deseneze la scara 1/50 secțiunea transversală şi vederea de sus a fermei 
metalice, precum și la scara 1/5 următoarele: 
- detaliul guseului ‚A” ;
- detaliul „a-a” a îmbinării profilelor P2 (corniere) de P1 (guseu), prin sudură de colț cu lungimea de 150mm și secțiunea de 8mm; 
- detaliul „b-b” a îmbinării profilelor P3 (corniere) de P1 (guseu), prin nituire cu nit cap semirotund diametru 10mm, lungimea 30mm; 
- detaliul „c-c” a îmbinării profilelor P4 (corniere) de P1 (guseu), cu prezon M18, lungimea 65mm, clasa de precizie 2A și piulițe M8, șaibe grower MN8.  

 BIBLIOGRAFIE:
 1. STAS 187 D. T. Reprezentarea organelor de asamblare demontabile;
 2. STAS 700 D. T. Reprezentarea convențională a filetelor; 
 3. STAS 735/1 D. T. Reprezentarea îmbinărilor sudate sau lipite; 
 4. STAS 7335 D. T. Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice. Semne convenționale; 
 5. STAS 7650 D. T. Notarea tratamentului termic și a acoperirilor; 
 6. STAS 9773 D. T. Construcții metalice. Întocmirea desenelor; 
 7. STAS 9951 D. T. Reprezentarea și cotarea simplificata a găurilor; 
 8.STAS 11634 D. T. Reprezentarea și cotarea structurilor metalice; 
 9. AND 523/ 2002 Instrucțiuni tehnice -proiectarea, execuția, revizia și întreținerea drenurilor pentru drumurile publice; 
 10. AND 546/1999 Normativ privind execuția la cald a ȋmbrăcămintelor bituminoase pentru calea pe pod; 
 11. AND 605/2014 Normativ - mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, reparare si punerea in opera; 
 12. AND 547/2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la ȋmbrăcăminte rutiere moderne; 
 13. AND 523/2003 Normativ pentru execuția straturilor foarte subțiri la rece; 
 14. AND 547/2013 Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la i ȋmbrăcăminte rutiere moderne; 
 15. AND 592/2014 Normativ privind utilizarea geo sinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice;
 16. AND 530/2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor; 
 17. AND 533/1997 Normativ privind lucrările de întreținere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros; 
 18. AND 539/2002 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza destinate executării 
 ȋmbrăcămintelor bituminoase rutiere; 
 19. AND 5 7 6/ 20 1 0 Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la ȋmbrăcăminte rutiere 
 bituminoase pe drumurile publice reabilitate;
 20. AND 589/2004 Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum; 
 21. AND 515/1993 Instrucțiuni tehnice pentru proiectare, execuție și întreținere a terasamentelor și a căii în zona pod rampă 
 de acces;
 22. AND 546/2013 Normativ pentru executarea la cald a ȋmbrăcămintelor bituminoase pentru calea pe pod; 
 23. CD-63-2000 Normativ privind proiectarea și folosirea aparatelor de reazem din neopren, la podurile de șosea; 
 24. CD—99-2001 Instrucțiuni tehnice privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, 
 beton precomprimat și zidărie din piatră; 
 25. NP-043/2003 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice înglobate în beton;
 26. CD-118/2003 Normativ pentru execuția rosturilor din asfalt turnat armat, in vederea asigurării continuării căii la podurile de 
 șosea din beton armat şi precomprimat; 
 27. STAS 5626/1992 Poduri-Terminologie;
 28. NP 115/2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri;
 29. NP-103/2004 Normativ de proiectare pentru lucrări de reparații şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare; 
 30. STAS 9330/84 îmbinări cu șuruburi de înaltă rezistență; 
 31. NP-085/2004 Normativ privind evaluarea stării de degradare a ȋmbrăcămintelor din beton de ciment ale suprafețelor 
 aeroportuare, indicativ NP-185-2004;
 32. CD 170/2003 Ghid privind realizarea ȋmbrăcămintelor rutiere din beton de ciment; 
 33. NE 014/2002 Normativ pentru executarea ȋmbrăcămintelor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe şi glisante; 
 34. NP 044/2000 Normativ pentru evaluarea capacitații portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare; 
 35. NP 109-2004 Normativ privind proiectarea liniilor și stațiilor de care ferată pentru viteze până la 200 km/h; 
 36. NP-095-2004 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii; 
 37. NP 109-04 Normativ privind proiectarea Liniilor și stațiilor de tale ferată pentru viteze până la 200 km/h; 
 38. SR 13353 -2/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind elementele geometrice 
 39. SR 13353-1/1996 Calea de rulare a tramvaielor - Clasificare și condiții tehnice generale 
 40. SR 13353-3/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind infrastructura; 
 41. SR 13353-4/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind suprastructura; 
 42. SR 13353-5/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind gabaritele; 
 43. SR 13353-6/1997 Calea de rulare a tramvaielor- Prescripții privind aparatele de tale; 
 44. STAS 1224-3/1990 Treceri la nivel cu calea ferată. 
 45. https: //datcu.ro/Educație/GF-DT-CFDP-DATCU 
 46. Datcu C., (2001) - "Lucrări pentru desen tehnic de construcții", Ed. “Gheorghe .Asachi”, Iași; 
 47. Costel DATCU  Lucrări pentru DESEN TEHNIC DE INGINERIE CIVILǍ. 
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L 15. DESEN TEHNIC PENTRU INGINERIA MEDIULUI (DTIM)

 TEMATICA PORTOFOLIU DE LUCRARI:
L.15.01. Semne convenționale utilizate pentru indicarea tipurilor de deșeuri: 
A. Deșeuri municipale și asimilabile, care sunt deșeuri generate în mediul urban și rural.  
 A1 - Deșeuri menajere, provenite din activitatea casnică, magazine, hoteluri, restaurante, instituții publice.  
 A2 - Deșeuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hârtii, mase plastice, frunze, praf). 
 A3 - Deșeuri din construcții și demolări, provenite din activitatea de construcții și modernizarea și întreținerea străzilor. 
 A4 - Nămol orășenesc, rezultat din stațiile de tratare a apelor uzate și menajere.  
B. Deșeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare și cabinete medicale.  
C. Deșeuri de producție, rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole. 
C1 Deșeuri industriale stocabile, pe care normele europene le clasifică în: 
 Clasa 1 Deșeuri industriale periculoase, dar netoxice, de exemplu azbest. 
 Clasa 2 Deșeuri industriale nepericuloase și netoxice. 
 Clasa 3 Deșeuri inerte, de exemplu cele provenite din construcții. 
 Clasa 4 Deșeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive. 
 Clasa 5 Deșeuri industriale produse în cantități foarte mari, de exemplu cenușile produse de termocentralele care funcționează 

pe cărbune. 
C2 Deșeuri agro-zootehnice, provenite din agricultură și, în special, din zootehnie.  
C3 Deșeuri speciale, categorie în care intră explozibilii și substanțele radioactive.  

L15.02. Simboluri grafice utilizate pentru reprezentarea in planuri si in scheme a fluxurilor
tehnologice pentru gestionarea deșeurilor; 
L15.02. Reprezentarea, notarea și cotarea DTIM.

 TEMATICA PLANSEI

Sa se deseneze la scara 1/200 planul si schema tehnologica a sistemului de gestionare a
deșeurilor.  
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