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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUȘTENI 
 

 
Nr. 801/22.03.2023 

   CURS    

 Proiectare Asistată AutoCAD 2D -,,Specialist în proiectarea asistată de calculator ”– 

cod COR 251401 

 Centrul de Pregatire a Personalului din Industrie, impreuna cu firma HOFAG 

ENGINEERING, partener autorizat Autodesk in programe de formare pentru 

proiectarea asistata de calculator si programare a masinilor cu comanda numerica, vă 

invită să participați la cursurile de perfecționare CAD/CAM, desfasurate in cadrul 

centrului.  

HOFAG ENGINEERING este partener autorizat Autodesk pentru educatie si centru 

autorizat de training Autodesk. Cursurile se vor desfasura cu traineri autorizati Autodesk – 

Autodesk Certified Instructor – Platinum. 

Beneficiile obtinute in urma pregatirii intr-un Centru Autorizat Autodesk sunt multiple:  

• Asimilarea unor proceduri de lucru care sa permita utilizarea corecta a programelor; 

• Reducerea timpilor de asimilare a acestor proceduri; 

• Cresterea productivitatii si a calitatii activitatii de proiectare asistata de calculator; 

• Motivarea angajatilor prin formarea in utilizarea noilor tehnologii de proiectare 

asistata, precum si certificarea acestora ; 

• Utilizarea solutiilor pe care le detineti la capacitate maxima, astfel incat recuperarea 

investitiei sa se faca in mod real; 

• Posibilitatea abordarii unor proiecte complexe in conditii de calitate ridicata; 

• Asimilarea unor informatii complementare despre ultimele tehnologii CAD utilizate 

de catre companii din acelasi domeniu de activitate. 

Beneficiile colaborarii cu centrul nostru : 

Cursuri specializate pentru orice nivel de training, curricula de curs fiind elaborate de 

specialist ai companiei Autodesk; 

• Cursurile sunt sustinute de catre instructori autorizati – Autodesk Certified 

Instructor, cu o bogata experienta tehnica ; 
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• Absolventii acestor cursuri vor primi certificate de specializare pentru 

calificarea “Specialist in proiectarea asistata de calculator – cod COR 251401, 

precum si diplome de participare la curs emise de catre compania 

AUTODESK; 

Participând la curs beneficiați de oportunitatea de a intâlni specialiști în utilizarea 

programelor AutoCAD, Inventor sau Fusion si puteti sa obtineti raspunsuri legate de 

problemele intampinate in utilizarea programelor respective. 

Va asteptăm cu interes și vă asigurăm că desfășurarea cursurilor va fi interactivă și aplicată 

în rezolvarea unor aplicații practice, propuse chiar de către participanți. 

➢ Cursul se adresează personalului tehnic cu studii superioare și medii implicat în 

operare, mentenanță, proiectare și montaj dotări tehnologice industriale; 

➢ Durata cursului:  5 zile , 6 ore de predare pentru fiecare zi (teorie + practică); 

➢ Perioada de desfășurare a cursului : 24 aprilie 2023- 28 aprilie 2023; 

➢ Loc de desfășurare – Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie – 

Bușteni -  https://cppibusteni.weebly.com/ ; 

➢ Cazarea se poate asigura prin rezervare la Hotel CPPI, telefon contact 

cazare/masa 0739048709. 

 

AutoCAD 2D  

Capitolul 1: Tur in AutoCAD 

Navigarea spatiului de lucru 

Lucrul cu fisere 

Afisarea obiectelor 

 

Capitolul 2: Crearea desenelor 

elementare 

Introducerea datelor 

Crearea obiectelor elementare 

Utilizarea snap-urilor 

Utilizarea comenzilor Polar Tracking si 

Utilizare comenzii Object Snap 

Tracking 

Lucrul cu unitati 

Capitolul 3: Manipularea Obiectelor 

Selectarea obiectelor in desen 

Modificarea pozitiei unui obiect 

Crearea obiectelor noi pe baza obiectelor 

Modificarea unghiului unui obiect 

Crearea unei imagini oglindite a unui obiect 

Crearea tiparelor de obiecte 

Capitolul 4: Organizarea desenului si 

comenzi 

Utilizarea layer-elor 

Schimbarea proprietatii obiectelor 

Proprietati rapide 

Preluarea proprietatilor obiectului 

Utilizarea comenzii Properties 

Utilizare tipurilor de linii 
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 Utilizarea comenzilor de verificare 

Capitolul 5: Modificarea obiectelor 

Taierea si extinderea obiectelor 

Crearea geometriilor paralele si decalate 

Sectionarea unui obiect in doua obiecte 

Crearea tesiturilor 

Capitolul 6: Lucrul cu lay-out 

Utilizarea layout-urilor 

Utilizarea viewport-urilor 

 

Capitolul 7: Adnotarea desenelor 

Crearea textelor multiliniare 

Crearea textelor pe o singura linie 

Editarea textelor 

Utilizarea stilurilor de text 

Capitolul 8: Cotarea 

Crearea cotelor 

Utilizarea stilurilor de cotare 

Utilizarea liniilor de indicatie multiple 

Editarea cotelor 

Capitolul 9: Obiecte hasurate 

Hasurarea obiectelor 

Editarea hasurilor 

 

Capitolul 10: Lucrul cu obiecte 

reutilizabile 

Utilizarea blocurilor 

Lucrul cu DesignCenter 

Utlizarea barei de unelte 

Capitolul 11: Crearea obiectelor aditionale 

Lucrul cu poliniii 

Lucrul cu spline 

Crearea elipselor 

Utilizarea tabelelelor 

Capitolul 12: Imprimarea desenelor 

Utilizare setarilor de pagina 

Imprimarea desenelor 

Capitolul 13: Crearea sabloanelor de 

desen 

 

Înscrierea la program se face prin completarea şi transmiterea formularului de 

înscriere/comandă, prin fax la nr. 0344/880190 sau e-mail officebusteni@cppi.ro  

Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 2500 lei/persoană şi se 

poate achita, cu  O.P.  în contul C.P.P.I. Buşteni nr. RO66TREZ52920F331700XXXX, 

cod fiscal 6884429, deschis la Trezoreria Buşteni. 

                   Persoana de legătură: responsabil curs - Sătmărean Elena tel. 0722.283.319.  

 

Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 19.04.2023, ora 1600. 

 

Cu stimă, 

  Director general,                                      

  GHITA IRINEL     
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data____________ 

LA CURSUL Proiectare Asistată AutoCAD 2D -,,Specialist în proiectarea asistată de 

calculator ”– cod COR 251401 

S.C./C.N./R.A. 

____________________________________________________________________________      

Nr. înmatric. în Reg. Comerțului       C.I.F. 

_______________________________ 

Sediu social        Localitate      

Județ/Sector ______ 

Cont IBAN         Banca 

_______________________________ 

Tel.       Fax      E-mail 

________________________ 

 

Desemnăm pentru participare la curs următoarele persoane: 

1. Nume, prenume participant 

________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail 

___________________________________ 

având funcția____________________________________ 

2. Nume, prenume participant 

________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail 

___________________________________ 

având funcția____________________________________ 

 

Cazarea şi masa vor fi rezervate de către participanți la numărul de telefon  0739.048.709:  

Obiectul comenzii: Admiterea participării la curs. 

Destinatarul comenzii: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) - Bușteni,  

Adresa: Str. Paltinului nr. 16, Bușteni, Jud. Prahova, CIF: 6884429,  

Cont IBAN RO66TREZ52920F331700XXXX, deschis la  Trezoreria Statului, Bușteni. 

 

mailto:officebusteni@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/
mailto:office@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/


 

 
 
 

C.P.P.I. Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova ,  
tel. 0244-321.034; fax 0344-880.190; 

officebusteni@cppi.ro;  www.cppibusteni.weebly.com; 
CIF RO-25592900, cont RO32TREZ529502201X002400 - Trezoreria Buşteni; 

 cont RO30BRDE300SV61456513000 - banca BRD Buşteni – activități economice; 
CIF 6884429, cont RO66TREZ52920F331700XXXX - Trezoreria Buşteni – activități de instruire; 

C.P.P.I. Sucursala București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, 
Tel./fax 021-413.06.04;  office@cppi.ro;  www.cppibusteni.weebly.com                        

 
 

 
 
 

5 

 Modalitate de plată:  ordin de plată □ numerar □   

 PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 

 PLATA CAZARE ȘI MASĂ în cont = RO32TREZ529502201X002400, CIF = RO-25592900 

  

 Prezentul formular de înscriere/comandă, reprezintă  comandă fermă și ține loc de 

contract. 

 

                          EMITENT 

  Semnătura și ștampila unității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În temeiul Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că datele completate în acest formular 

vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost solicitate, și anume: înregistrarea dvs. în baza de date a CPPI ca 

participant la curs, rezervarea serviciilor de cazare și masă solicitate, emiterea documentelor fiscale, completarea 

și eliberarea certificatelor de absolvire, a suplimentelor descriptive, adeverințelor, registrelor de evidență, 

completarea tabelelor nominale de evidență a plății, precum și pentru furnizarea informațiilor privind derularea 

cursului. 
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