
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATUL CALIFICĂRII 
 
 
 

DESENATOR TEHNIC 



 
Titlul calificării 
DESENATOR TEHNIC 

Codul 
 

Nivelul calificării 
 

   

Unităţi obligatorii (specifice) Codul Nivel Credite 
Realizarea desenelor 2D şi 3D pe baza schiţelor 
proiectantului 

 3  

Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD în realizarea desenelor 
tehnice 

 3  

Utilizarea elementelor standardizate şi a normelor interne 
în desenul tehnic 

 3  

Verificarea documentaţiei grafice  4  
Unităţi obligatorii (generale)    
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi 
securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 3  

Aplicarea normelor de protecţie a mediului  3  
Aplicarea procedurilor de calitate  3  
Organizarea locului de muncǎ  3  
Întreţinerea echipamentelor de lucru  3  
Unităţi obligatorii (cheie)    
Comunicare în limba maternǎ  3  
Comunicare în limbi strǎine  2  
Competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi 
tehnologie 

 3  

Competenţe informatice  3  
A învǎţa sǎ înveţi  2  
Competenţe sociale şi civice  2  
Spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat  2  
Exprimare şi conştiinţǎ culturalǎ  2  
 
 
Nivelul calificării:  
((3+3++3+4)/4 + 4)/2= 3,62  => 4 
 
Descrierea calificării 
 
Scopul şi motivaţia calificării 
 

Realizarea produselor are la baza o documentaţie grafică care trebuie întocmită corect 

şi complect pe baza unor norme şi reguli de reprezentare specifice desenului tehnic. Din acest 

motiv apare necesitatea existenţei desenatorul tehnic care să-şi desfǎşoare activitatea în 

atelierele şi/sau birourile de proiectare unde va efectua activităţi complexe în domeniul 

elaborării documentaţiei grafice. 



Desenatorul tehnic are competenţe de a realiza documentaţie grafică 2D, 3D manual 

şi/sau asistat de calculator fiind coordonat de inginerul proiectant.  

 
Cunoştinţele precerute  
 

Cunoştinţele necesare în prealabil pentru abordarea acestui domeniu de activitate sunt 

din cadrul disciplinelor: 

- Geometrie plană 

- Geometrie descriptivă 

- Desen tehnic 

- Toleranţe şi control dimensional  

- Desen liber şi utilizarea culorilor  

- Programe de operare pe calculator 

- Aplicaţii CAD la cererea angajatorului  

 
Condiţii de acces 
 
Absolvent de liceu profil real sau şcoală de meserii în domeniul mecanic / electromecanic 
 
Ruta de progres  
 
Absolvirea calificării presupune parcurgerea unităţilor obligatorii (specifice) care asigură 
calitatea de calificat în ocupaţia de "Desenator tehnic".  
 
 


