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Tematica cursului de AutoCAD  –  2D Essentials 
 

Cursul descrie principalele comenzi şi tehnici pentru crearea, editarea şi tipărirea 

desenelor 2D în scopul elaborării documentaţiei tehnice.  

Cursul este structurat pe două module ce însumează 40 de ore:  

I. Modulul teoretic; 

II. Modulul practic. 

I. Modulul teoretic, în care pe parcursul a 9 (nouă) capitole, cursanţii se familiarizează cu 

utilizarea comenzilor principale utilizate în AutoCAD: 

1. Crearea şi salvarea fişierelor în AutoCAD 

 Lansarea programului AutoCAD din mediul Windows; 

 Familiarizarea cu interfaţa AutoCAD; 

 Folosirea asistenţilor de desenare pentru a crea noi desene; 

 Crearea layer-elor şi atribuirea de proprietăţi acestora; 

 Crearea unui fişier template; 

 Specificarea setărilor de desenare; 

 Construirea obiectelor de tip linie, arc şi cerc; 

 Salvarea unui desen. 

 

2. Comenzi de afişare 

 Folosirea comenzilor Zoom şi Pan pentru a vizualiza anumite zone ale unui 

desen; 

 Crearea şi salvarea unor anumitor configuraţii de afişare. 

 

3. Desenarea obiecteler în AutoCAD 

 Specificarea şi folosirea coordonatelor absolute, relative şi polare; 

 Desenarea poliliniilor, dreptunghiurilor, poligoanelor, cercurilor, elipselor. 

 Utilizarea Object Snap, Snap From şi Object Snap Tracking; Polar Tracking; 

 Utilizarea Dynamic Input. 

 

4. Extragerea informaţiilor dintr-un desen 

 Listarea proprietăţilor obiectelor dintr-un desen 2D; 

 Aflarea coordonatelor X şi Y ale unui punct; 
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 Măsurarea distanţelor dintre două puncte; 

 Aflarea ariei obiectelor. 

5. Editarea unui desen 

 Folosirea manipulatoarelor pentru editarea obiectelor; 

 Editarea obiectelor folosind comenzile: copy, move, mirror, scale, rotate, 

offset, array, stretch, extend, trim, chamfer şi fillet. 

 Transferul de proprietăţi de la un obiect la altul sau la mai multe obiecte; 

 Folosirea modului Quick Select pentru a selecta obiecte pe baza unor criterii 

de filtrare; 

 Editarea proprietăţilor folosind fereastra de dialog Properties. 

 

6. Adnotatea desenelor 

 Definirea unor noi stiluri de text; 

 Folosirea stilurilor de text existente; 

 Plasarea unui rând sau mai multor rânduri de text; 

 Editarea textelor; 

 Haşurarea ariilor cu diverse tipuri de haşuri sau cu culoare omogenă; 

 Folosirea tipurilor de haşură existente pentru a defini proprietăţile unui nou tip 

de haşură; 

 Editarea tipurilor de haşură existente. 

 

7. Cotarea desenelor 

 Adăugarea cotelor liniare folosind modul Quick Dimensions; 

 Adăugarea cotelor liniare, de diametru şi unghiulare; 

 Crearea unor noi stiluri de cotare; 

 Adăugarea de cote folosind diverse stiluri de cotare; 

 Adăugarea de toleranţe; 

 Editarea cotelor existente. 

 

8. Adminstrarea desenelor 

 Analizarea importanţei creării şi utilizării blocurilor; 

 Folosirea comenzilor Cut/Copy şi Paste pentru a copia şi deplasa rapid obiecte 

dintr-un desen în altul; 

 Utilizarea modului Multiple Document Environment pentru a lucra cu mai 

multe desene deschise în aceeaşi sesiune de AutoCAD; 

 Utilizarea modului AutoCAD DesignCenter pentru a vizualiza şi copia date 

din alte desene. 
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9. Printarea desenelor 

 Realizarea indicatorului şi a unui cartuşului specific; 

 Printarea desenelor realizate. 

 

La finalul fiecarui capitol cursanţii au de rezolvat un test din noţiunile învăţate. De 

asemeni la finalul fiecărui capitol cursanţii au de rezolvat şi un set de exerciţii individuale şi 

de desene. 

 

II. Modulul practic în care cursanţii se familiarizează cu metodologia necesară realizării unei 

documentaţii tehnice desenate 2D a presupus parcurgerea etapelor de realizare a acesteia:  

 Crearea unui desen utilizând un fişier model; 

 Specificarea setărilor de desenare; 

 Crearea layer-elor şi atribuirea de proprietăţi acestora; 

 Definirea unor noi stiluri de text; 

 Haşurarea ariilor cu diverse tipuri de haşuri; 

 Crearea unor noi stiluri de cotare; 

 Adăugarea cotelor aliniate, radiale, de diametru şi unghiulare; 

 Adăugarea de toleranţe; 

 Crearea şi utilizarea blocurilor într-un desen; 

 Crearea de noi desene din seturi de fişiere existente (Wblock); 

 Utilizarea modului AutoCAD DesignCenter pentru a vizualiza şi copia date 

din alte desene; 

 Realizarea indicatorului şi a unui cartuşului specific; 

 Printarea desenelor realizate. 

 

La finalul acestui modul cursanţii au de realizat un număr de desene individuale. 

După realizarea acestor desene cursanţii vor fi familiarizaţi cu etapele şi metodologia 

existentă pentru întocmirea unei documentaţii 2D a desenelor de execuţie şi celui de 

ansamblu. 

 

 

Director training, 

Dr.ing. Mariana Ciorap, Instructor Autodesk 
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