
1 .Interfața AutoCAD

• AutoCAD es te un program de desenare as is tata de calculator, un 
software de redactare care permite ut ilizatorului să creeze precis  
desene atat  in 2 D –cat  s i desene în 3  dimensiuni ut ilizate în diferite  
ramuri industriale .

• Putem rula cea mai recentă vers iune de AutoCAD pe Mac sau PC. 

• Utilizatorii care învața cum să ut ilizeze AutoCAD pot  crea desene 
scalate, care sunt  folos ite la fabricarea echipamentelor, proiecte de 
infras tructură , desene de  circuitele electrice, de  cons truct ii de 
case și s t ructuri comerciale.
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1 .Interfața AutoCAD
Instalarea AutoCAD

• Trebuie sa decidem la ce proiect dorim să utilizam AutoCAD- ul. 

• Programele AutoCAD acoperă o gamă largă de aplicații. 
• Putem găsi programe specializate pentru domenii de interes , 

inclus iv software- ul cu accent  
✓arhitectura, 

✓mecanica, 

✓civile , 

✓aeronaut ică

✓ electrice,etc
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Trebuie sa ne as iguram ca indeplinim cerintele de sys tem 
pevazute de AutoCAD.
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• Alegerea rezolut iei
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• Internet  Explorer 7 .0  sau vers iune mai noua!
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• Ins talarea programului AutoCAD. 

• Procesul de ins talare prevede ins trucțiuni pas- cu- pas  prin Expertul
de ins talare. 

• Este nevoie de aproximativ 3 0  de minute pentru a finaliza. După
ins talare, pictograma AutoCAD va apărea pe desktop. 

• Pentru deschirea programului se da dublu- clic pe pictograma de pe
desktop.
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1 .Interfața AutoCAD
• Spațiul de lucru în AutoCAD es te

împărțit în două zone dis t incte. 
• Zona de desen acoperă cea mai mare 

a ecranului și barele de ins trumente
sunt ancorate deasupra și sub zona 
de desen.• Acestea includ: Butonul de aplicare: 
mare, (roșu) A la colțul de sus , 
s tânga ecranului s i es te butonul de 
aplicație . 

• Se foloses te pentru a imprima fișiere
și pentru a ieși din program.
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1 .Interfata AutoCAD

• Bara de ins trumente rapide
Quick - acces : 

• Această bară de 
ins trumente se află lângă
butonul de aplicare și
conține comenzi comune, 
cum ar fi "Save" și "Open."
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1 .Interfata AutoCAD

• Panglica (Ribbon ): s ituata
sub bara de ins t rumente de 
acces rapid, 

• Panglica es te alcatuită dintr- o 
serie de file   
➢"Home ", 
➢"Insert ", 
➢"Annotate ,“
➢ "View ", etc),
care conțin grupuri de comenzi și

ins t rumente s tandard.
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1 .Interfața AutoCAD

• Bara de stare : 

• Bara de ins trumente în partea
de jos a ecranului es te bara de 
s tare.

• Se compune în principal din 
setările de control care permit  
să monitorizeze schimbările
din desen.
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1 .Interfața AutoCAD

• Command/prompt 
toolbar / Bara de 
Comanda:

• Este locul in care se 
introduc comenzile de 
la tas tatura s i prin
care AutoCAD- ul
comunica cu 
ut ilizatorul.
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1 .Interfata AutoCAD

• Aceasta es te icoana
Workspace . 

• Se face clic pe ea și se 
alege

• "2D Drafting & 
Adnotare ."
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1 .Interfața AutoCAD
bara meniurilor derulante

• conţine toate comenzile programului. Aceste meniuri sunt: File, Edit, 
View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Express, 
Window, Help, etc 
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1 . Interfața AutoCAD - Meniul File
•conţine comenzile necesare lucrului cu fişierele
(începerea unui desen nou, salvarea, deschiderea
şi exportul desenului curent), setarea paginii pentru 
imprimare, alegerea dispozitivului extern de 
imprimare a desenului, stabilirea proprietăţilor
acestuia etc.;
• New - deschiderea unui nou fişier;
Open - deschiderea unui fişier ce se afla pe disc; 
Save - Salvarea fişierului pe disc ( extensia 
fisierului va fi dwg sau dwt);
Save As - Salvarea fişierului pe disc.(extensia dwg
sau dwt); 
Export - Exportarea desenului în alte formate. 
• Exit - Ieşirea din sesiunea de lucru a AutoCAD
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1 .Interfața AutoCAD - Meniul Edit
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•Meniul Edit conţine comenzile 
necesare operaţiilor de editare a 
desenului curent: copiere, lipire, 
revenire la o stare anterioară etc.;



1 .Interfața AutoCAD - Meniul View
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•Meniul View conţine comenzile de 
stabilire a parametrilor vederii afişate: 
regenerarea desenului, modificarea 
punctului de vedere asupra acestuia, 
împărţirea zonei de desenare în două 
sau mai multe porturi de vedere, 
alegerea porturilor de vedere 
potrivite pentru obiectele 
bidimensionale şi tridimensionale etc.;



1 .Interfața AutoCAD - Meniul Insert 
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•Meniul Insert conţine comenzile 
necesare adăugării în spaţiul de lucru 
a blocurilor, a imaginilor, a 
fişierelor externe în diverse formate 
etc.;



1 .Interfața AutoCAD - Meniul Format 
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•Meniul Format conţine comenzile
care permit stabilirea limitelor de 
desenare, a unităţilor de măsură, 
a stilului de text, a stilului de 
cotare etc.



1 .Interfața AutoCAD
- Meniul Tools
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•-Meniul Tools conţine comenzi care 
oferă informaţii despre obiectele
desenate, permit încărcarea şi
rularea programelor AutoLISP, 
personalizarea meniurilor etc.;



1 .Interfața AutoCAD -
Meniul Draw
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•Meniul Draw conţine comenzile
necesare desenării obiectelor
bidimensionale şi tridimensionale
(linii, cercuri, arce, text, suprafeţe, 
solide), creării regiunilor, haşurilor
etc;



1 .Interfața AutoCAD
- Meniul Dimension
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•Meniul Dimension
permite stabilirea stilului
de cotare şi aplicarea
diferitelor tipuri de cote;



1 .Interfața AutoCAD
- Meniul Modify
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•Meniul Modify conţine comenzi de 
modificare a unor entităţi (ştergere, 
întrerupere, extindere, deplasare, 
rotire, operaţii booleane etc.);



1 .Interfața AutoCAD - Meniul Window
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•Meniul Window serveşte la dispunerea convenabilă a planşelor deschise
de utilizator.



1 .Interfața AutoCAD - Meniul Help
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•AutoCAD pune la dispoziţie instrumente de învăţare și asistenţă
permanentă (online help). 
•Toate informaţiile referitoare la comenzi, variabilele de sistem şi la 
modurile de a realiza un desen se află în meniul Help, sau prin apăsarea
tastei F1.



2. Operații cu fișere în AutoCAD

• Creearea unui nou desen . 

• Din bara de ins trumente-
acces rapid,  clic pe "File " și
apoi "New ." 

• Noul desen va folos i 1  din 2  
setări implicite , 
✓fie imperiale sau

✓metrice. 

prof. Claudia- Maria Marian



2. Operații cu fișere în AutoCAD

Dacă dorim putem să
ut ilizăm setări specifice
pentru un desen, se alege
din "Templates -
Șabloane " caseta de dialog
Op t iuni . 
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2. Operații cu fișere în AutoCAD

Dacă dorim putem să
căutăm între documentele 
recente.
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2. Operații cu fișere în AutoCAD

Deschiderea unui document  
exis tent
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Salvare desen

prof. Claudia- Maria Marian
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Importul 
diferitelor t ipuri de 

fis iere
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2. Operații cu fișere în AutoCAD



Exportul 
diferitelor t ipuri de 

fis iere

prof. Claudia- Maria Marian
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Print - Imprimarea 
desenelor

prof. Claudia- Maria Marian
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•La începerea unui nou desen se 
recomandă iniţializarea mediului de 
lucru prin alegerea unităţilor de măsură, 
stabilirea limitelor desenului etc
•Cu ajutorul comenzii UNITS se aleg
unităţile de măsură pentru coordonate, 
distanţe şi unghiuri, în AutoCAD fiind
posibil lucrul cu numere zecimale sau
fracţionare, cu diferite unităţi de măsură
(metri, milimetri, inch, mile etc.). 
•Tastarea comenzii UNITS în linia de 
comandă sau alegerea acesteia din 
meniul Tools conduce la apariţia
ferestrei de dialog de unde utilizatorul 
alege setările dorite.

3 . Stabilirea mediului de lucru în AutoCAD
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•Comanda LIMITS se foloseşte la stabilirea
dimensiunilor spaţiului de lucru. Acesta este reprezentat
printr-un dreptunghi, si se introduc de la tastatură
coordonatele a două colţuri opuse (colţul stânga jos şi
colţul dreapta sus).
•De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a 
activa/dezactiva limitele desenului, stabilite prin
comanda LIMITS. În cazul limitelor active, introducerea
unui punct în afara acestora, va conduce la respingerea
coordonatelor punctului respectiv, programul AutoCAD 
atenţionând asupra acestei erori prin mesajul: **Outside 
limits.
•Limitele, odată stabilite, nu devin fixe şi pot fi modificate
în orice moment al desenării (pentru cazurile în care 
desenul nu încape în spaţiul de lucru stabilit la început).

3 . Stabilirea mediului de lucru în AutoCAD
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•Spaţiul de lucru dimensionat prin comanda
LIMITS poate fi mai bine observat cu ajutorul
comenzii GRID. Aplicarea comenzii GRID
conduce la suprapunerea peste spaţiul de 
lucru a unei reţele de puncte, care nu 
interacţionează cu desenul, având doar rol
ajutător.

3 . Stabilirea mediului de lucru în AutoCAD
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•Vizualizarea parţială sau totală a spaţiului de lucru se realizează cu ajutorul
comenzii ZOOM. (prezintă mai multe opţiuni)
•-Real time: este opţiunea implicită, utilizatorul modificând factorul de scalare în
timp real, intuitiv, cu ajutorul unei lupe;
•-All: determină vizualizarea întregului spaţiu pe care se află desenul;
•-Center: permite alegerea suprafeţei de afişat indicând centrul şi a înălţimea 
acesteia;
•-Dynamic: conduce la apariţia pe ecran a întregului spaţiu alocat, urmând să fie 
selectată porţiunea care se doreşte a fi afişată;
•-Extends: determină afişarea spaţiului ocupat efectiv de către desen;
•-Previous: permite revenirea la scara precedentă de vizualizare;
•-Scale: necesită introducerea noului factor de scalare;
•-Window: serveşte la specificarea spaţiului afişat prin intermediul unei ferestre
dreptunghiulare, alegând două puncte diagonal opuse ale acesteia.

3 . Stabilirea 
mediului de 

lucru în 
AutoCAD
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•O altă modalitate de a controla afişarea imagini
este prin folosirea comenzii PAN, care permite 
deplasarea (fără scalare) zonei de vizualizare a 
desenului într-o nouă poziţie.

•Deplasarea se realizează tot în timp real, cu
ajutorul mouse-ului.

3 . Stabilirea mediului de lucru 
în AutoCAD
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•AutoCAD utilizează mai multe tipuri de coordonate şi metode de specificare a punctelor
într-un desen. Toate aceste metode folosesc sistemul de coordonate cartezian
(rectangular). 
•Sistemul de coordonate cartezian are trei axe, X, Y şi Z, utilizate de program pentru a 
poziţiona puncte şi, implicit, pentru a crea desene. Originea acestui sistem se află în
punctul numit origine, de coordonate (0, 0, 0).
•
•AutoCAD pune la dispoziţie două sisteme de coordonate: WCS (World Coordinate 
System – sistemul de coordonate universal) şi UCS (User Coordinate System –
sistemul de coordonate utilizator). Ambele sisteme de coordonate sunt ortogonale şi
tridimensionale, având orientări diferite.
•
•În timp ce sistemul WCS este nemodificabil, sistemul UCS poate fi orientat liber, potrivit
preferinţelor utilizatorului. Implicit, la lansarea în execuţie a programului AutoCAD, cele
două sisteme sunt suprapuse.
•

4 . Specificarea coordonatelor 
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•Stabilirea unui sistem de coordonate, altul decât cel implicit (WCS), se realizează cu 
ajutorul comenzii UCS. 
•Sistemul de coordonate universal are următoarea orientare:
• -axa X este paralelă cu latura orizontală a ecranului de lucru, fiind orientată înspre
dreapta;
• -axa Y este paralelă cu latura verticală a ecranului de lucru şi este orientată în sus;
• -axa Z este perpendiculară pe suprafaţa ecranului de lucru, orientată spre utilizator.
• Literele X şi Y indică sensul pozitiv al respectivelor axe de coordonate.
•La începerea unei noi sesiuni de desenare, AutoCAD utilizează, în mod implicit, 
sistemul de coordonate universal. Axele X şi Y sunt utilizate pentru crearea desenelor
bidimensionale (2D), iar axa Z este folosită, alături de celelalte două, pentru desenele
tridimensionale (3D). 
•Valorile coordonatelor punctelor pe cele trei axe sunt măsurate din originea
sistemului.
•Sistemul de coordonate universal nu poate fi redefinit şi stă la baza tuturor celorlalte
sisteme de coordonate create de utilizator.

4 . Specificarea coordonatelor 
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•În cadrul unui sistem de coordonate 
definirea unui punct se poate face în trei 
moduri: utilizând 
•coordonate absolute, 
•relative sau polare.
•Coordonatele absolute se obţin tastând 
valorile faţă de originea sistemului de 
coordonate (WCS sau UCS), separate prin 
virgulă.

4 . Specificarea coordonatelor 
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•În alte situaţii este mai simplă definirea unui nou punct 
faţă de cel anterior definit, cu ajutorul coordonatelor 
relative. 

•Pentru aceasta, se tastează caracterul "@", urmat de 
deplasările pe axe de la ultimul punct definit, la cel nou.

@24,36

4 . Specificarea coordonatelor 
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•Coordonatele polare sunt introduse ca o 
distanţă relativă şi un unghi faţă de 
coordonatele absolute sau relative ale 
ultimului punct specificat. 

•Astfel, se introduce o distanţă şi un 
unghi, separate printr-o paranteză 
unghiulară, "<".

4 . Specificarea coordonatelor 



3 .Comanda Line
• Comanda

Line
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3 .Comanda Line
• Comanda Line , pozit ia primului punct al liniei s i specificarea pozit iei celui

de- al doilea punct Specify next point or [Undo]
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3 .Comanda Line
• Pozitia polara a unui punct  cunoscand lungimea liniei D s i unghiul fata de 

orizontala

prof. Claudia- Maria Marian



Comenzi de desenare 

1. Line  = Comanda de trasare a unei drepte 

 Bara de unelte: Deseneaza  

 Meniu derulant: Draw Line  

 Tastatura: LINE - comanda rapida  L 

2. XLINE = Comanda pentru linii de constructie 

 Bara de unelte:  Deseneaza  

 Meniu derulant: Draw  Construction Line 

 Tastatura: XLINE - comanda rapida XL 

3. RAY  = trasare a unei semidrepte 

 Bara de unelte: Deseneaza  

 Meniu derulant: Draw  Ray 

 Tastatura: RAY 

4. PLINE = Comanda de trasare a poli-liniei 

 Bara de unelte: Deseneaza  

 Meniu derulant: Draw  Polyline 

 Tastatura: PLINE - comanda rapida PL 

  



5. RECTANGLE = Comanda de trasare a dreptunghiului 

 Bara de unelte: Deseneaza  

 Meniu derulant: Draw  Rectangle 

 Tastatura: RECTANGLE - comanda rapida REC, RECTANG 

 

6. POLYGON = Comanda de trasare a poligonului 

 Bara de unelte: Deseneaza  

 Meniu derulant: Draw  Polygon 

 Tastatura: POLYGON Comanda rapida POL 

 

Secventa de comanda – Exemplu 

 

Command: POLYGON� 

Enter number of sides <4>: 5  

Specify center of polygon or [Edge]: (selecteaza P1 sau introdu E pentr a 

defini dupa lungimea muchiei)� 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:  ( 

pentru a accepta optiunea predefinita- de poligon inscris, sau 

apasa C pentru circumscris )� 

Specify radius of circle: (selecteaza P2 sau introdu raza exacta) 



In figura de mai jos, 

 poligonul din partea stanga este inscris (la interiorul 

cercului, cu varfurile poligonului atingandu-l),  

 cel din mijloc este circumscris (in afara cercului, cu muchiile 

poli-liniei tangente la cerc), iar  

 cel din dreapta este definit prin lungimea unei laturi. 

 

7. DONUT = Comanda de trasare al unui inel 

 Bara de unelte: custom  

 Meniu derulant: Draw Donut 

 Tastatura: DONUT Comanda rapida DO 

 



8. REVCLOUD = Comanda de trasare a unui norisor 

 Bara de unelte: Draw  

 Meniu derulant: Draw  Revision Cloud 

 Tastatura: REVCLOUD 

 

9. 3DPOLY = Comanda de poli-linie 3D 

 Bara de unelte: Custom  

 Meniu derulant: Draw 3D Polyline 

 Tastatura: 3DPOLY 

 

10. CIRCLE = Comanda de trasare a cercului 

 Bara de unelte: Draw  

 Meniu derulant: Draw  Circle  Center, Radius 

 Tastatura: CIRCLE comanda rapida C  



11. ARC = Comanda de trasare a arcului 

 Bara de unelte: Draw  

 Meniu derulant: Draw  Arc  3 Points 

 Tastatura: ARC comanda rapida A  

 

12. SPLINE = Comanda de trasare a unei nervure 

 Bara de unelte: Draw  

 Meniu derulant: Draw  Spline 

 Tastatura: SPLINE comanda rapida SPL 

 

 

 

  



13. ELLIPSE = Comanda de trasare a elipsei 

 Bara de unelte: Draw  

 Meniu derulant: Draw  Ellipse  Axis, End 

 Tastatura: ELLIPSE comanda rapida EL 

 

14. POINT = Comanda de trasare a punctului 

 Bara de unelte: Draw  

 Meniu derulant: Draw Point Single Point 

 Tastatura: POINT Comanda rapida PO 

Comanda de stabilire a stilului de punctare 

  



15. MLINE = este folosita pentru a desena multi-linii. 

 Bara de unelte: custom  

 Meniu derulant: Draw Multiline 

 Tastatura: MLINE Comanda rapida ML 

Comanda de stabilire a stilului de punctare 
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6. Desenarea curbelor 
și a punctelor
Cerc definit prin centru și rază

•Command: circle
•2Point/3Point/RadTanTan/TTT/Arc/
Multiple/<Center of circle>: 30,20
•Diameter/<Radius>: 50
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6. Desenarea curbelor 
și a punctelor

ARC definit prin punct de început, centru și lungime arc

•Command: arc
•Specify start point of arc or [Center]: 
30,20
•Specify center point of arc: 0,0
•Specify length of chord (hold Ctrl to 
switch direction): 33
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Comanda Rectangle 
 

Sa se rezolve urmatoarele exercitii: 

a)  

b)  

c)  

d)  

Rezolvare: 
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1.  Activati comanda rectangle: 

 

2. Ne uitam la linia de comanda! AutoCAD ne cere sa specificam coltul din stanga jos al dreptunghiului, adica 

coordonatele acestui punct (daca le cunoastem). Daca nu le cunoastem dam pur si simplu click undeva pe 

spatial de lucru, de unde dorim sa incepem desenul. 
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     In exemplul nostru stim coordonatele coltului din stanga jos (50,100) si le vom introduce de la tastatura, apoi 

dam Enter. 

In continuare vom avea mai multe variante de finalizare a dreptunghiului in functie de ceea ce cunoatem din desen: 

a) Daca stim coordonatele coltului opus le introducem direct in linia de comanda si dam Enter 



Page 4 of 8 
 

b) Daca cunoastem Dimensiunile dreptunghiului (lungimea si latimea), alegem din paranteze initiala D si 

dam Enter 

Apoi, Autocad ne cere sa-i scriem Lungimea pe care o dorim. In exemplul nostru scriem 2500 si dam 

Enter. 
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Apoi, AutoCAD ne cere Latimea.    Scriem in linia de comanda 1000 in exemplul nostru si dam Enter. 

 Ne pozitionam cu mouse-ul in stanga, drepta, sus sau jos fata de coltul din care am pornit dreptunghiul , ca 

sa hotaram in ce directie pozitionam forma finala a dreptunghiului si dam click in acea zona pe suprafata de 

lucru (in exemplul nostru am dat click in dreapta sus fata de punctul de pornire al dreptunghiului. 

 

 

c) Daca cunoatem Aria dreptunghiului atunci, dupa ce am pozitionat coltul din stanga jos, din paranteze vom 

alege Aria. Scriem de la tastatura A si dam Enter. 

Apoi scriem in linia de comanda valoarea Ariei adica 2500000 in exemplul nostru si dam Enter. 
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Apoi, autoCAD ne cere sa specificam dimensiunea in raport cu care sa realizeze dreptunghiul. In exemplul nostru 

consideram ca stim latimea de 1000.  

 

Scriem in linia de comanda 1000 si dam Enter 



Page 7 of 8 
 

d) Daca Dreptunghiul are o anumita inclinatie fata de orizontala , dupa ce am pus coltul din stanga jos, alegem 

din paranteza Rotation, adica scriem R in linia de comanda si dam Enter. 

AutoCad ne cere sa specificam valoarea unghiului de rotatie. In linia de comanda vom scrie 60 in exemplul 

nostru si dam Enter. 
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In continuare AutoCAD ne va cere dimensiunile sau Aria si vom urma aceeasi pasi ca si la exemplele 

anterioare: 

 



COMENZI AUTOCAD TABLE 

 

1. Comanda TABLE 

 este folosită pentru eleborarea unui tabel. După tastarea comenzii în linia de comandă se va 

deschide o fereastră unde se vor face setările corespunzătoare creării tabelului : număr de linii şi 

coloane , dimensiunea lor, tipul de tabel , etc 

 

2. Comanda DIVIDE 

 Cu aceasta comanda se imparte un obiect selectat intr-un numar ales de parti egale, 

prin plasarea unor marcatori in punctele de diviziune. 

Command : DIVIDE 

Select object to divide: selectati obiectul de divizat; 

Enter the number of segments or [Block]: introduceti numarul de segmente pe care doriti sa 

le obtineti sau [Blocul] - b (block); 

Enter name of block insert: introduceti numele blocului folosit ca marcator pentru 

divizare; 

Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniati blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] 

<Da>; 

Enter the number of segments or [Block]: introduceti numarul de segmente pe care doriti sa 

le obtineti – numar de la 2 la 32767. 

 

 

 



3. Comanda ORTHO  

asigura fortarea deplasarii cursorului dupa directii ortogonale, relativ la reteaua modului snap. 

Cand este activ, modul ORTHO face posibila trasarea liniilor perpendiculare pe directiile 

orizontala si verticala ale grilei snap. Comanda ORTHO are numai optiunea activare sau 

dezactivare: 

  

Command: ORTHO 

 ON/OFF<implicit>:modul ortho se activeaza (ON), respectiv dezactiveaza (OFF); 

 De asemenea, se poate activa/dezactiva modul ORTHO tastand F8. 

4. AREA 

Aceasta comanda permite aflarea ariei si a perimetrului unui obiect. 

 - pictograma comenzii AREA 

Command : AREA 

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: specificati primul colt sau 

[Obiectul/Adauga/Scade]; 

Specify next corner point or ENTER for total: specificati coltul urmator sau tastati ENTER 

pentru total. 

Area = ……., Perimeter = …… 

Exemplu: Sa se afle aria si perimetrul pentagonului: 

 

 



Command: area 

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: A 

Specify next corner point or press ENTER for total: B 

Specify next corner point or press ENTER for total: C 

Specify next corner point or press ENTER for total: D 

Specify next corner point or press ENTER for total: E 

Specify next corner point or press ENTER for total: A 

Specify next corner point or press ENTER for total: enter 

Area = 2139.88, Perimeter = 176.34 

 

5. Comanda UCS  

 este una dintre cele mai importante comenzi AutoCAD care permite definirea, salvarea, 

restaurarea si stergerea sistemelor de coordonate utilizator (User Coordinate System). 

Formatul comenzii este: 

 Command: UCS 

 Current ucs name: World 

 Enter an option[New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/ Del/Apply/?/World] 

<world>: se selecteaza o optiune; 

 De exemplu, daca se selecteaza optiunea New pe ecran va apare urmatoarea cerinta: 

Specify origin of new UCS or [Zaxis/3point/Object/Face/View/X/Y/Z] <0,0,0>:se specifica 

originea noului UCS  sau una din celelalte optiuni. 

Unde:  

-      Zaxis – defineste un nou UCS cu o origine diferita si o noua axa Z; 

-      3point – defineste un nou UCS solicitand trei puncte: originea, axa X pozitiva si 

axa Y pozitiva; punctele nu trebuie sa fie pe aceeasi linie. 

-      Object – defineste un nou UCS prin alinierea lui la un obiect existent pe care il 

selectam; originea noului UCS si directia axei X sunt fixate in functie de tipul 

obiectului selectat, conform tabelului 7.1. din [1]. 



-      Face – la fel ca si Object, dar pentru solide; 

-      View – defineste un nou UCS a carui axa Z este paralela cu directia curenta de 

vizualizare; originea noului UCS coincide cu originea vechiului UCS; optiunea este 

utila pentru scrierea textelor dupa directii oblice; 

-      X/Y/Z – rotesc UCS-ul curent in jurul axelor respective; se cere unghiul de rotatie; 

-      Prev – restaureaza ultimul UCS; 

-      Restore – restaureaza un UCS salvat anterior; se solicita  numele UCS-ului care se 

doreste a fi restaurat; 

-      Save – salveaza UCS-ul curent sub un nume precizat de utilizator; 

-      Del – sterge unul sau mai multe UCS-uri din lista UCS-urilor salvate; 

-      ? – listeaza UCS-urile salvate, specificand pentru fiecare coordonatele originii si 

axele X, Y, Z, relativ la UCS-ul curent; 

-      World – determina setarea sistemului de coordonate al lumii WCS(World  

Coordinate System). 

 

6. Comanda ROTATE  

mută obiectele selectate într-o nouă poziţie, stabilită în jurul unui punct de bază. După 

lansarea în execuţie a comenzii, utilizatorul este invitat să realizeze selecţia obiectelor, apoi 

să definească un punct central de rotaţie şi unghiul acesteia. Implicit, rotaţia pozitivă se 

realizează în sens trigonometric.  

 
Fig. 5.1. Rotirea unui dreptunghi cu ajutorul mouse-ului 

 

 

În figura 5.1 este prezentat modul de rotire al unui dreptunghi în jurul unui punct ales de 

utilizator cu ajutorul mouse-ului. Comanda prezintă două opţiuni, astfel: 

 



- Rotation Angle - permite specificarea unui unghi absolut pentru a roti obiectele selectate; 

- Reference - permite indicarea unui unghi existent şi apoi a unghiului dorit a fi utilizat de 

setul de selecţie. Aceasta este o metodă foarte rapidă de reorientare a obiectelor sau de 

aliniere a unei selecţii de obiecte cu altul. 

 

 

7. Comanda SCALE  

are ca efect scalarea uniformă (prin extindere sau micşorare) a obiectelor selectate. Scalare 

uniformă înseamnă că modificarea dimensiunilor se realizează cu acelaşi factor, atât pe 

direcţia X, cât şi pe direcţia Y. Evident, pentru extindere se foloseşte un factor de scală 

supraunitar, iar pentru micşorare, unul subunitar.  

 
Fig. 5.2. Scalarea unui profil 

 

 

Comanda prezintă trei opţiuni, astfel: 

- Base Point – indică punctul de bază pentru scalare; 

- Reference Point – utilizatorul poate specifica scara sau mărimea existentă şi, apoi, să 

specifice o nouă valoare; 

- Scale Factor – măreşte sau micşorează mărimea scării. 

În figura 5.2 este prezentată scalarea, cu ajutorul mouse-ului, a unui profil construit ca 

polilinie. Se observă distinct cele două dimensiuni ale profilului considerat, astfel: cu linie 

întreruptă este profilul vechi, cu linie continuă, cel nou. 

 



 

8. Comanda ALIGN  

realizează mutarea, scalarea şi rotirea simultană a obiectelor. Modul în care funcţionează 

comanda variază în funcţie de numărul punctelor sursă şi destinaţie introduse şi dacă se 

lucrează în două sau trei dimensiuni. 

 

 

Fig. 5.3. Etapele realizării alinierii dreptunghiului cu linia 

 

Astfel, dacă se specifică o sursă şi un punct de destinaţie, urmate apoi de apăsarea tastei 

Enter, comanda ALIGN va funcţiona în acelaşi mod ca şi comanda MOVE. Dacă se specifică 

două surse şi două puncte de destinaţie, aşa cum este prezentat în figura 5.3, alinierea poate 

avea loc în două sau în trei dimensiuni, în paralel cu o eventuală scalare a obiectului care 

trebuie aliniat, în acest caz, dreptunghiul. 

Spre exemplu, în figura 5.3, în Pasul 1, se lansează comanda ALIGN, se selectează 

dreptunghiul şi se apasă tasta Enter. În Pasul 2 se aleg punctele sursă, notate în figură cu S1 şi 

S2 şi punctele destinaţie corespunzătoare, notate cu D1 şi D2. În Pasul 3, după confirmarea 

Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: yes, se observă că asupra 

dreptunghiului s-au aplicat trei operaţii: mutare, rotire şi scalare, pentru a fi aliniat cu linia, 

preluând de la aceasta orientarea şi lungimea, punctele D1 şi D2 fiind capetele liniei. 

9. Comanda MIRROR  

permite oglindirea obiectelor selectate faţă de o linie de oglindire. Programul AutoCAD oferă 

această facilitate pentru a ajuta utilizatorul să creeze obiecte sau geometrii simetrice faţă de o 

axă. 



 
Fig. 5.4. Copierea prin oglindire a unor obiecte faţă de o axă 

 

În figura 5.4, după selectarea obiectelor care vor fi oglindite, se indică succesiv prima şi a 

doua poziţie pentru linia de oglindire. Aceasta este chiar axa verticală aflată în dreapta 

obiectelor. 

Următoarea opţiune a comenzii MIRROR permite reţinerea obiectelor originale, selectate 

pentru oglindire: 

Delete source objects?[Yes/No]<N>: N 

 

10. Comanda OFFSET  

creează o entitate paralelă cu o entitate deja existentă, la o anumită distanţă, de o parte sau de 

alta a acesteia. Entitatea selectată poate fi de tip linie, cerc, polilinie sau curbă spline. Dacă 

entitatea selectată prezintă colţuri rotunjite, raza racordării este ajustată automat, pe baza unui 

algoritm ce ia în calcul distanţa aleasă faţă de entitatea originală. 

 
Fig. 5.5. Crearea unui contur paralel 

 

În prompterul comenzii OFFSET, utilizatorul are două posibilităţi:  

- să utilizeze opţiunea Through pentru a selecta obiectul şi apoi a indica punctul prin care 

trebuie să treacă noul obiect; 



- să utilizeze opţiunea Offset Distance pentru a indica distanţa la care va fi deplasat noul 

obiect faţă de cel original. 

Subopţiunile Point on side to offset şi Through point se utilizează pentru a indica unde va fi 

desenat noul obiect. În funcţie de alegerea făcută şi de distanţa introdusă de la tastatură, 

acesta este micşorat sau mărit. 

 

 

 

11. Comanda ARRAY  

permite crearea rapidă prin copiere a unei selecţii de obiecte, realizând o reţea rectangulară pe 

mai multe linii şi coloane sau un dispozitiv polar. După activarea comenzii, utilizatorul 

trebuie să definească setul de selecţie, apoi să indice tipul modelului de reţea dorit. În figura 

5.6 sunt prezentate două matrici, una rectangulară cu 3 linii şi 4 coloane şi una polară cu 8 

obiecte, dispuse circular, pe un unghi de 3600. 

 

 
Fig. 5.6. Crearea unei matrici rectangulare sau polare 

 

Opţiunea Rectangular creează o reţea rectangulară de linii şi coloane care formează o matrice 

de obiecte identice. Utilizatorul are posibilitatea de a specifica numărul de linii şi coloane, dar 

şi distanţa dintre acestea. 

Opţiunea Polar creează o dispunere circulară a obiectelor selectate, copiate în jurul unui 

punct central. 

 

12. Comanda TRIM  

este utilizată pentru a ajusta un obiect desenat. În majoritatea cazurilor, este utilă această 

ajustare a obiectului, prin înlăturarea unor capete de linii, polilinii deschise, arce, segmente de 

cerc şi curbe spline, care nu mai sunt utile în desen. Modul de lucru este următorul: după 



tastarea comenzii, la prompterul Select Objects utilizatorul va selecta anumite obiecte pentru 

a defini muchiile tăietoare care vor limita obiectele tăiate, apoi apasă tasta Enter pentru a 

încheia selecţia. La prompterul Select object to trim se selectează obiectele care vor fi tăiate. 

Astfel, selectarea obiectelor de tăiat se face către partea ce trebuie înlăturată prin indicarea 

unui mpunct pe obiect cu ajutorul mouse-ului. În plus, pot fi îndepărtate şi obiectele care au 

fost selectate ca tăietoare sau porţiuni ale acestora. 

 

 

Fig. 5.7. Etapele de aplicare a comenzii TRIM 

 

Comanda TRIM este exemplificată în figura 5.7 şi cuprinde trei etape, astfel: a. 

trasarea obiectelor, b. selectarea obiectului tăietor şi c. Înlăturarea segmentelor de linie şi 

curbă spline aflate în exteriorul cercului. 

13. Comanda FILLET  

se utilizează pentru a racorda două linii, arce sau cercuri cu un arc de rază specificată. 

Lungimile iniţiale ale entităţilor racordate sunt păstrate sau modificate automat de comandă 

pentru a realiza racordarea continuă cu un arc. Prin specificarea unei raze nule, aplicarea 

comenzii FILLET are ca efect crearea unui colţ ascuţit la intersecţia a două linii. 

Racordările pot fi create între orice combinaţii de două linii, arce sau cercuri. Dacă pot fi 

create mai multe racordări, programul AutoCAD o alege pe aceea ale cărei puncte de capăt 

sunt mai apropiate de punctele alese. 

 



 

Fig. 5.8. Exemple de racordări folosind comanda FILLET 

 

În general, comanda FILLET se lansează în execuţie de două ori, succesiv. La prima apelare, 

utilizatorul stabileşte valoarea razei de racordare, iar la a doua apelare alege cele două entităţi 

care vor fi racordate. În figura 5.8 sunt prezentate câteva exemple de aplicare a comenzii 

FILLET. 

Comanda FILLET conţine şi următoarele opţiuni: 

- Polyline – în cazul selectării unei polilinii, toate vârfurile sale sunt racordate cu aceeaşi 

rază, stabilită anterior; 

- Radius – stabileşte valoarea razei pentru racordare. Odată stabilită valoarea razei de 

racordare, aceasta este stocată împreună cu desenul în variabila de sistem Filletrad şi rămâne 

constantă până la o următoare modificare; 

- Trim – stabileşte dacă muchiile utilizate ca suport al racordării vor fi păstrate intacte sau 

tăiate. Subopţiunile disponibile sunt Trim/No Trim, cu setarea implicită Trim, stocată în 

variabila de sistem Trimmode, cu valorile 1 şi 0. 

Ordinea în care sunt selectate entităţile care formează racordarea nu influenţează modul de 

aplicare al comenzii FILLET. 

14. Comanda CHAMFER  

este asemănătoare comenzii FILLET şi operează la fel cu aceasta, permiţând teşirea a două 

linii. Teşiturile sunt utilizate în aplicaţiile mecanice, cum ar fi muchiile înclinate ale arborilor 

strunjiţi, în scopul eliminării colţurilor ascuţite sau a muchiilor rugoase. De asemenea, 

teşiturile au un rol foarte important în uşurarea asamblării pieselor. 

În general, condiţia de aplicare a comenzii CHAMFER este ca liniile să se intersecteze într-un 

punct. După tăierea capetelor celor două linii, acestea sunt unite cu o linie înclinată. Totuşi, 

comanda CHAMFER este aplicabilă şi în cazul în care cele două linii nu se intersectează, 

acestea fiind extinse forţat până la punctul lor de intersecţie, apoi sunt tăiate şi teşite.  

Ca şi în cazul comenzii FILLET, în prealabil trebuie stabilite două distanţe care 

caracterizează segmentul de teşire, iar aceste distanţe pot fi diferite. În cazul în care distanţele 



introduse au valoarea 0, teşirea creează o intersecţie de forma unui colţ ascuţit. În figura 5.9 

sunt prezentate câteva exemple de aplicare a comenzii CHAMFER. 

 

 

Fig. 5.9. Exemple de racordări folosind comanda CHAMFER 

 

Comanda CHAMFER conţine şi următoarele opţiuni: 

-Polyline - în cazul selectării unei polilinii, toate vârfurile sale sunt teşite cu aceeaşi valoare, 

stabilită anterior; 

-Distance – stabileşte distanţa de scurtare de la prima linie selectată şi distanţa de scurtare a 

celei de-a doua linii. Aceste distanţe pot să nu fie egale şi sunt stocate în variabilele de sistem 

Chamfera şi Chamferb; 

-Angle – stabileşte valoarea unghiului de teşire, măsurat de la prima linie. În cazul alegerii 

acestei opţiuni, utilizatorului i se cere lungimea de teşire, această fiind apoi stocată în 

variabila de sistem Chamferc. De asemenea, unghiul de teşire este stocat în desen în variabila 

de sistem Chamferd; 

-Trim – stabileşte dacă muchiile utilizate pentru a forma teşitura sunt reţinute sau înlăturate. 

Ca şi în cazul comenzii FILLET, subopţiunile disponibile sunt Trim/No Trim, cu setarea 

implicită Trim, stocată în variabila de sistem Trimmode, cu valorile 1 şi 0, afectând în mod 

egal ambele comenzi; 

-Method – alege metoda de creare a teşiturii (două distanţe sau o distanţă şi un unghi). 

Metoda selectată este stocată în variabila de sistem Chammode cu valorile 0 şi 1. 

 

Aplicaţie rezolvată: Să se traseze profilul din figura 5.10. Etape de rezolvare. 

 



 
Fig. 5.10. Profilul care trebuie obţinut  

 

 

 

Fig. 5.11. Trasarea unui dreptunghi si a două cercuri 

 

 



 

Fig. 5.12. Trasarea a patru cercuri 

 

 

 

Fig. 5.13. Înlăturarea unor elemente ale desenului 

 

 

 

Fig. 5.14. Înlăturarea unor elemente ale desenului 

 



 

Fig. 5.15. Profilul final 
 

15. Comanda LIMITS 

Folosirea comenzii LIMITS permite indicarea limitelor desenului curent, atat pentru 

spatiul model cat si pentru spatiul hartie, si controlul verificarii acestora. Limitele desenului 

sunt exprimate ca o pereche de puncte in sistemul de coordonate WCS, o limita stanga jos si o 

alta dreapta sus. Nu exista limita in directia axei Z. 

  

Aceasta comanda se poate introduce fie de la tastatura, astfel: 

 Command: LIMITS  

fie din bara de meniuri din comanda FORMAT  alegand subcomanda DRAWING LIMITS. 

 Dupa introducerea comenzii LIMITS pe ecran va apare: 

 Command: limits 

 Reset Model space limits: 

 Specify lower left corner or [ON/OFF]<0.0000,0.0000>: 

 Specify upper right corner<420.0000,297.0000>:……… 

 Specify lower left corner: specificati coordonatele coltului din stanga jos sau aceste 

coordonate sunt implicite, adica cele specificate de calculator <0.0000,0.0000> dupa care 

apasati tasta Enter. 

 Specify upper right corner: specificati coordonatele coltului din dreapta sus , daca 

aceste coordonate nu coincid cu cele implicite afisate de catre calculator, 

adica<420.0000,297.0000>, si apasati tasta Enter. 

Comanda MEASURE 

 



 Aceasta comanda are un efect similar cu comanda DIVIDE, in locul numarului de 

segmente de divizare, alegandu-se lungimea acestora. 

16. Command : MEASURE 

Select object to measure: selectati obiectul de „masurat”; 

Specify lenght of segment or [Block]: specificati lungimea segmentului sau [Blocul] – blocul 

(b); 

Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniati blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] 

<Da>; 

Specify lenght of segment: specificati lungimea segmentului (valoarea segmentelor). 

Exemplu:  

Command: Measure 

Select object to measure: se selecteaza cercul 

Specify lenght of segment or [Block]: b 

Align block with object? [Yes/No] <Y>: enter 

Specify lenght of segment: 2.5 

 

 

17. Comanda LENGTHEN 

 Cu aceasta comanda se modifica lungimea unui obiect sau unghiul unui arc. 

 - pictograma comenzii LENGTHEN 

Command: LENGTHEN 

 



Select an obiect or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:  

a)     DElta : 

Enter delta length or [Angle] <0.00>: introduceti valoarea cu care se lungeste obiectul sau 

valoarea unghiului cu care se modifica arcul; 

Select an obiect to change or [Undo]: selectati obiectul de modificat sau anulati ultima 

modificare facuta; 

Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru incheierea comenzii. 

b)     Percent : 

Enter percentage length <100.00>: introduceti procentajul cu care se modifica lungimea 

obiectului; 

Select an obiect to change or [Undo]: selectati obiectul de modificat sau anulati ultima 

modificare facuta; 

Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru incheierea comenzii. 

c)     Total : 

Specify total length or [Angle]: specificati lungimea totala sau [Unghiul]; 

Select an obiect to change or [Undo]: selectati obiectul de modificat sau anulati ultima 

modificare facuta; 

Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru incheierea comenzii. 

d)     DYnamic : 

Select an obiect to change or [Undo]: selectati obiectul de modificat sau anulati ultima 

modificare facuta; 

Specify new end point: specificati noul punct de sfarsit; 

Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru incheierea comenzii. 

18. Comanda CHPROP 

 Aceasta comanda are ca efect schimbarea unor proprietati ale obiectelor selectate. 

Command : CHPROP 

Select objects: selectati obiectul; 

Select objects: enter (pentru incheierea selectiei); 

 



Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: 

introduceti proprietatile de schimbat [Culoare/Elevatie/Strat/ /Tipul de linie/Scara 

liniei/Grosimea liniei/ Grosimea]. 

 Properties – modifica proprietatile obiectului: 

-      Color – modifica culoarea; 

-      Elevation – modifica elevatie; 

-      LAyer – modifica stratul; 

-      LType – modifica tipul de linie; 

-      ltScale – schimba factorul de scara pentru linii; 

-      LWeight – modifica grosimea liniei; 

-      Thickness – modifica grosimea. 

Exemplu: 

Command: chprop 

Select objects: Specify opposite corner: 5 found 

Select objects: enter 

Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: lt 

Enter new linetype name <ByLayer>: phantom2 

Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: enter 

 

 

19. Comanda COLOR 

 Aceasta comanda stabileste culoarea pentru obiectele ce urmeaza a fi desenate. 

 

 



 

In dreptul „Color” se poate introduce: numar, nume, Byblock, Bylayer. 

 

 

20. Comanda GRID 

 Comanda GRID creeaza o retea rectangulara de puncte pe ecran, uniform pozitionate. 

Aceste puncte sunt un mijloc de ajutor pentru desenare, pe care il putem utiliza in acelasi fel 

in care utilizam liniile de pe o hartie milimetrica. AutoCAD nu poate afisa grila daca punctele 

sunt prea apropiate unele de altele; va fi afisat mesajul “Grid  too dense to display” . Se 

specifica grila introducand comanda: 

   

 Command:  GRID 

 Specify grid spacing (x) or [ON/OFF/Snap/Aspect]<implicit>:se selecteaza o optiune 

Unde: 

-      grid spacing (x) – permite specificarea densitatii punctelor, egala pe cele doua axe; 

-      Aspect – permite specificarea densitatii punctelor diferita pe cele doua axe; 

-      ON/OFF – activeaza/dezactiveaza un mod grid definit. Aceasta operatie se poate face si prin 

apasarea tastei F7; 

 

 



-      Snap – distantele punctelor vor fi egale cu pasul de incrementare al modului snap. 

Desi nu este necesar, multi utilizatori experimentati ai AutoCAD-ului specifica spatierea grilei 

egala cu rezolutia SNAP sau un multiplu al acesteia. 

 

21. Comanda TRACE 

 Aceasta comanda traseaza segmente de dreapta, cu grosime Grosimea segmentelor este 

„goala” sau „plina”, daca variabila de sistem FILL este ON, respectiv OFF. 

Command: TRACE 

Specify trace width <0.5>: specificati grosimea segmentelor <implicit 0,5> 

Specify start point: specificati punctul de start 

Specify next point: specificati urmatorul punct  

Specify next point: specificati urmatorul punct  

Specify next point: enter sau C (close) – daca se construieste un contur inchis 

  

Exemplu: 

Command: trace 

Specify trace width <1.00>: 0.4 

Specify start point: A 

Specify next point: B 

Specify next point: C 

Specify next point: enter 

 

 



 

22. Comanda UNITS 

  

Comanda UNITS se refera la stabilirea sistemului de masurare (Arhitectural, Decimal, 

Engineering, Fractional, Scientific) utilizat si a unitatii de masura (Inches, Feet, Miles, 

Milimeters, Meters etc.). 

 



Cap VII  Modurile OSNAP exemplu aplicație practică pentru folosirea modurilor OSNAP
                  TIPAR MANECA MANSETA GULER CAMASA BARBATI



Construcția GULERULUI

Punctul Relația de calcul Rezultat
B AB=Pg/2+1 cm 21.00 cm

A1 AA1=1,5 cm 1.50 cm
A2 A1A2=6 cm 6.00 cm
B1 BB1 = 10 cm 10.00 cm
B2 B1B2=4 cm 4.00 cm
b Bb=3 cm 3.00 cm

b1 bb1=4 cm 4.00 cm
A3 A1A3= 5 cm 5.00 cm

Construcția MÂNECII cămașă bărbați

Punctul Relația de calcul Rezultat
B AB=Pb/4 12.00 cm
L Lb-lm 57.33 cm

A1 AA1=Pb/3+8 cm 24.00 cm

O AB1/2
prin măsurare la 

jumătatea segmentului 
AB1

O1 AO/2
prin măsurare la 

jumătatea segmentului 
AO

O2 OB1/2
prin măsurare la 

jumătatea segmentului 
OB1

O3 OO3= 2 cm 2.00 cm
O4 O1O4= 1 cm 1.00 cm
O5 O2O5= 1 cm 1.00 cm
L2 L1L2= 8 cm 8.00 cm
L3 LL3=LL2/2 8.00 cm
L4 L3L4=12 cm 12.00 cm

Construcția MANȘETEI L=26 CM  l=8 cm

Punctul Relația de calcul Rezultat

B AB=26 cm 26.00 cm
A1 AA1=8 cm 8.00 cm
A2 A1A2= 8 cm 8.00 cm

MANECA MANSETA GULER CAMASA BARBATI

MANECA MANSETA GULER CAMASA BARBATI



Cap. VIII Organizarea desenelor cu ajutorul Straturilor - exemplu tipar bluza femei - AutoCAD



BLUZA CLASICĂ PENTRU FEMEI 
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BLUZA CLASICĂ PENTRU FEMEI 

TIPAR BLUZA CLASICĂ  PENTRU FEMEI 

.Dimensiuni PRINCIPALE 

CONSTANTE DE PRODUS 

CONSTANTE / FACTOR SIMBOL VALOAREA 
Adaosul de lejeritate Ad= 4.00 cm 

Constantă de corecție a lungimii în funcție de produs N= 4.00 cm 

Factor variabil determinat de înălțime Z=IC/10 Z= 16.80 cm 

A. CALCULUL DIMENSIUNILOR DE BAZĂ

A.1. Calculul dimensiunilor de bază în Lungime

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat 

Dimensiuni de 
bază în 

LUNGIME 

Lungimea până la talie Lt Lt=IC/4-2 40.00 cm 

Lungime șold Ls Ls=IC/10+2 18.80 cm 

Lungime braț Lb Lb=IC/3+6 62.00 cm 

A.2. Calculul dimensiunilor de bază în Lățime

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat 

Dimensiuni de 
bază în 

LĂȚIME 

Lățime spate Lsp Lsp=Pb/3+2 18.00 cm 

Lățime piept Lpt Lpt=Pb/3+3 19.00 cm 

Lățimea răscroiturii mâinii Lrc rezultă din rețeaua de bază 

A.3. Calculul dimensiunilor de bază în Circumferință

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat 

Dimensiuni de bază 
în 

CIRCUMFERINȚĂ 

Semiperimetrul taliei Pt Pt=Pb-12 36.00 cm 

Semiperimetrul șoldului Ps Ps=Pb+5 53.00 cm 

Perimetrul gâtului Pg se obține prin măsurare directă 

DIMENSIUNEA SIMBOL VALOAREA 
Înălțimea corpului IC= 168.00 cm 
Semiperimetrul bustului Pb= 48.00 cm 



BLUZA CLASICĂ PENTRU FEMEI 

Page 2 of 6 
BLUZA CLASICĂ PENTRU FEMEI 

B. TRASAREA LINIILOR DE BAZĂ

B. 1. Trasarea liniilor de bază în Lungime

Punctul Relația de calcul Rezultat 
B AB=Pb/4+9 21.00 cm 
T AT=Lt 40.00 cm 
L AL=Lpr=N*Z 67.00 cm 

B. 2. Trasarea liniilor de bază în Lățime

Punctul Relația de calcul Rezultat 
B1 BB1=Lsp+Ad/3 19.33 cm 
B2 BB2=Pb+Ad 52.00 cm 
B3 B2B3=Lpt+Ad/3+1 21.33 cm 
B4 B2B3=B1B3/2 jumătatea segmentului B1B3 (măsurat) 

C. TRASAREA LINIILOR DE CONTUR

Punctul Relația de calcul Rezultat 
a Aa=(Pb+Ad)/8 6.50 cm 
a1 aa1=Aa/4+0,5 cm 2.13 cm 
a2 A1a2=2 cm 2.00 cm 
a3 a2a3=1 cm 1.00 cm 
A3 A2A3=Aa+1 cm 7.50 cm 
G A2G=aa1+1 cm 3.13 cm 

G1 A3G=aa1+1 cm 3.13 cm 
T3 T2T3=3,5 cm 3.50 cm 
T4 T2T4=3,5 cm 3.50 cm 
b Bb=BB1/2 9.67 cm 

b1 bb1=5 cm 5.00 cm 
l1 ll1=6 cm 6.00 cm 
t1 tt1=2 cm 2.00 cm 
t2 tt2=2cm 2.00 cm 
B5 B2B5=B2B3/2 10.67 cm 
F B5F=5 cm 5.00 cm 
l3 l2l3=6 cm 6.00 cm 
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Punctul Relația de calcul Rezultat 
t4 t3t4=2,5 cm 2.50 cm 
t5 t3t5=2,5 cm 2.50 cm 
P' P'P=0,5 cm= 0.50 cm 
P1 B5P1=B5P/2 jumătatea segmentului B5P (măsurat) 
P2 P1P2=Pb/10-1 cm 3.80 cm 
P3 B5P3=B5P prin măsurarea segmentului B5P 
a4 B1a4=Pb/4 12.00 cm 

P4 P3P4=a1a3-(G1P+1 cm) 

prin măsurarea segmentului 
a1a3 

 și a segmentului  
G1P 

R B3R=4,5 cm 4.50 cm 
T5 T1T5=1 cm 1.00 cm 
L3 L1L3=1 cm 1.00 cm 
G3 G2G3=2 cm 2.00 cm 
L4 L3L4=2 cm 2.00 cm 
G4 G3G4=5 cm 5.00 cm 
L5 L4L5=5 cm 5.00 cm 
G5 G4G5=1 cm 1.00 cm 

CONSTRUCȚIA TIPARULUI GULERULUI  pt bluză femei 

Punctul Relația de calcul Rezultat 

B AB=Aa1+G1G2+1 cm prin măsurarea liniei curbe de la spate Aa1 
și a  liniei curbe de la față  G1G2 

A1 AA1=4 cm 4.00 cm 
A2 A1A2=7 cm 7.00 cm 
B1 BB1=A1A2+2 cm 9.00 cm 
a Ba=A1B/3 prin măsurarea segmentului A1B 

a1 aa1=1 cm 1.00 cm 
B2 B1B2=4 cm 4.00 cm 
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CONSTRUCȚIA TIPARULUI MÂNECII  pt bluză femei 

Punctul Relația de calcul Rezultat 
B AB=Pb/4+3 15.00 cm 
L AL=Lb 62.00 cm 
C BC=BL/2-2 cm 21.50 cm 

A1 AA1=Pb/3+3 cm 19.00 cm 
B2 BB2=4 cm 4.00 cm 
B3 B1B3=BB1-BB2+2 cm 17.00 cm 
R BR=Pb/10-0,3 cm 4.50 cm 

R1 B1R1=BR+1 cm 5.50 cm 
R2 R1R2=2,5 cm 2.50 cm 
A2 AA2=AA1/2 9.50 cm 
a2 aa2=2 cm 2.00 cm 
a3 a1a3=2 cm 2.00 cm 
C2 CC2=2,5 cm 2.50 cm 
C4 CC4=1,5 cm 1.50 cm 
C5 C1C5=5 cm 5.00 cm 
L2 LL2=BB2 4.00 cm 
L4 L1L4=3 cm 3.00 cm 
L5 LL5=Pb/8+6 cm 12.00 cm 
L6 L3L6=LL5-LL2 8.00 cm 
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TIPAR SPATE și FAȚĂ BLUZĂ FEMEI 



BLUZA CLASICĂ PENTRU FEMEI 

Page 6 of 6 
BLUZA CLASICĂ PENTRU FEMEI 

TIPAR MÂNECĂ TIPAR GULER 
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COMENZI DE EDITARE 

1. Comanda Array  

Bara de unelte Modify  

Meniu derulant Modify Array 

Tastatura ARRAY comanda rapida AR 

 

Comanda Array face mai multe copii ale obiectelor selectate dintr-o matrice dreptunghiulara 

(coloane si randuri) sau al unui tipar polar (circular). Aceasta comanda a fost complet 

transformata in AutoCAD 2000i. Acum, ea este complet ghidata cu o casuta de dialog, cu 

optiunea de a putea pre-vizualiza reteaua inainte ca aceasta sa fie creata. De asemenea, acum 

poti crea retele dreptunghiulare la un unghi specificat de catre utilizator. Acesta constituie o 

ameliorare majora in ceea ce priveste functionalitatea. 

Reteaua dreptunghiulara 

Ilustratia din dreapta arata rezultatele unei matrice dreptunghiulare cu doua coloane si trei 

randuri. Distanta dintre randuri este indcata cu dimensiunea DR, iar intre coloane, cu DC. La 

crearea retelelor dreptunghiulare este important sa amintim ca noile randuri sunt create 

deasupra obiectului original si ca noile coloane sunt create la dreapta obiectului original. 

Reteaua care rezulta este, deci, intotdeauna creata avand obiectul original in partea din 

stanga- jos, prin raportare la sistemul curent de coordonate. In ilustratie, obiectul original este 

afisat in culoarea cian, iar noile obiecte - in rosu. Este posibila si crearea de retele care nu se 

aliniaza la Sistemul global de Coordonate prin configurarea prealabila a unui Sistem de 

coordonate al utilizatorului. 

 

 

Incearca sa creezi singur aceasta retea. Mai intai, deseneaza un dreptunghi cu o latime de 20 

de unitati si cu o inaltime de 10 unitati de desen. Pentru a face acest lucru, initiaza comanda 

de dreptunghi Draw Rectangle (Deseneaza>Dreptunghi) din meniul derulant. Cand promptul 

iti cere sa alegi un punct, alege undeva in sfertul din stanga-jos, in zona de desen. Apoi, cand 

ti se va cere sa alegi un al doilea punct, introdu coordonata carteziana corespunzatoare 

@20,10. Acum, ai desenat un dreptunghi de dimansiunea corecta. 
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Acum initiaza comanda Array. Inainte de toate, asigura-te ca butonul de Retea 

Dreptunghiulara - Rectangular Array - este selectat, si ca poti vedea casuta de dialog 

Rectangular Array, iar acum, urmeaza pasii de mai jos:  

 

1. Da click pe butonul de selectare obiecte (Select objects). Casuta de dialog va disparea 

temporar, permitandu-ti sa selectezi dreptunghiul pe care tocmai l-ai desenat. Apasa butonul 

Return de pe tastatura pentru a incheia selectarea. Acum, ti se va returna din nou casuta de 

dialog, iar mesajul care apare imediat dedesubtul butonului Select Objects ar trebi sa spuna "1 

obiect selectat".  

2. Introdu numarul de randuri solicitate in casuta de editare a randurilor - Rows. Pentru acest 

exemplu, introdu valoarea "3". De remarcat faptul ca preview-ul schematic din dreapta 

casutei de dialog se va actualiza pentru a reflecta valorile pe care le introduci.  

3. Introdu numarul de coloane solicitate in casuta de editare a coloanelor. Introdu valoarea 

"2".  

4. Introdu randurile de abatere (deviere) in casuta de editare Row Offset. Aceasta reprezinta 

distanta DR din ilustratia de mai sus. Ia aminte ca nu este vorba despre distanta dintre 

randuri. In acest exemplu, dreptunghiul nostru are 10 unitati inaltime, si vom introduce o 

abatere a randurilor de 15. Rezultatul va fi un spatiu de 5 unitati intre dreptunghiuri.  

5. Introdu abaterea de coloane in casuta de editare Column Offset. Aceiasi parametri sunt 

valabili pentru abaterea de randuri. Introdu o valoare de 25 pentru a induce un spatiu de 5 

unitati intre dreptunghiurile noastre.  

6. Da click pe butonul de Preview. Inca o data, casuta de dialog va disparea, iar reteaua 

reteaua specificata va fi desenata temporar, astfel incat sa o putem pre-vizualiza. In acest 

moment ni se ofera 3 optiuni. In cazul in care reteaua nu este tocmai in regula, da click pe 

butonul Modify pentru a te intoarce la casuta de dialog Array. Daca esti multumit cu reteaua, 

da click pe butonul Accept, iar reteaua va fi desenata permanent, iar comanda incheiata.  
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Ar trebui sa obtii o retea care sa arate asemanator cu cea din ilustratia de mai sus, constand in 

6 dreptunghiuri aranjate pe 3 randuri si doua coloane. Dupa cum poti vedea, aceasta comanda 

este deosebit de puternica, si iti poate scuti o cantitate considerabila de timp, daca este 

folosita corespunzator. 

Reteaua polara 

Reteaua polara functioneaza in mod similar celei dreptunghiulare. Principala diferenta este 

aceea ca specificarea numarului si abaterii pentru randuri si pentru coloane, trebuie sa 

specifici un punct central, si numarul total de obiecte din retea (inclusiv obiectul initial). 

 

 

 

Poti incerca singur, desenand un alt dreptunghi, in modul descris mai sus. Totusi, de data 

aceasta, pozitioneaza dreptunghiul in partea centrala a jumatatii superioare. Acum, initiaza 

comanda Array, da click pe butonul Polar Array, si urmeaza pasii de mai jos:  

 

1. Da click pe butonul Select objects. Casuta de dialog va disparea tempoar, permitandu-ti 

selectarea dreptunghiului pe care tocmai l-ai desenat. Apasa butonul Return de pe tastatura ta 

pentru a-ti incheia selectia. Acum, vei reveni la casuta de dialog, iar mesajul returnat imediat 

sub butonul Select Objects ar trebui sa transmita mesajul "1 obiect selectat"- "1 objects 

selected".  

2. Specifica punctul central al retelei. Este vorba despre punctul C din ilustratia de mai jos. 

Poti face acest lucru introducand coordonatele x si y in casutele de editare adecvate, daca stii 
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care trebuie sa fie acestea. Totusi, nu te vei confrunta des cu acest caz, iar cel mai adesea vei 

dori sa dai click pe butonul Pick Center Point ("Alege punctul central") pentru a selecta un 

punct din suprafata de desen. Alege un punct undeva sub dreptunghul pe care tocmai l-ai 

desenat.  

3. Introdu o valoare pentru numarul total de articole. Pentru acest exemplu, introdu valoarea 

"6". De remarcat faptul ca, inca o data, actualizarile de pre-vizualizare schematica vor 

reflecta valorile pe care le-ai introdus.  

4. Verifica daca ai bifat casuta cu elementele Rotate.  

5. Da click pe butonul Preview. Inca o data, casuta de dialog va disparea, iar reteaua 

specificata va fi desenata provizoriu astfel incat sa o putem pre-vizualiza. Acum ni se ofera 3 

alternative. In cazul in care nu esti multumit de retea, da click pe butonul Modify pentru a 

reveni la casuta de dialog Array. Daca esti multumit de retea, da click pe butonul Accept, 

reteaua va fi permanent desenata, iar comanda incheiata.  

 

 

 

Reteaua pe care tocmai ai desenat-o ar trebui sa arate precum cea din ilustratia de mai jos, din 

stanga. Joaca-te o vreme cu celelalte optiuni din casuta de dialog Array, pentru a vedea ce pot 

realiza acestea.  

 

 

Ilustratia de mai sus iti returneaza rezultatele unei retele polare care foloseste un dreptunghi 

initial (cian), copiat de sase ori in jurul unui punct central C, printr-un unghi de 360 de grade 

(cerc complet). Singura diferenta intre reteaua din partea stanga si cea din dreapta este ca 

elementele Rotate, ca si casuta de bifare copiata, nu a fost bifata in cazul exemplului din 

partea dreapta. 

 

Toate obiectele nou create cu comanda Array vor prelua proprietatile obiectului original. 

Vezi tutorialul "Proprietatile obiectelor" pentru informatii cu privire la proprietatile 

obiectelor. 
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2. Comanda de deplasare - Move 

Bara de unelte Modify  

Meniu derulant Modify Move 

Tastatura MOVE Comanda rapida M 

 

Comanda Move functioneaza in mod similar celei Copy , cu exceptia faptului ca nu se 

efectueaza nici o copiere, ci obiectul/obiectele selectate sunt pur si simplu mutate dintr-o 

locatie in alta.  

 

 

Secventa de comanda 

Command: MOVE 

Select objects: (alege un obiect pentru a-l muta, P1) 

Select objects: (pentru a incheia procesul de selectare) 

Specify base point or displacement: (alege P2) 

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: (alege P3) 

Ia aminte ca, exact ca in cazul comenzii Copy, cele doua puncte alese, P2 si P3 sunt folosite 

doar pentru a indica distanta si directia de deplasare. 

3. Comanda de rotire - Rotate 

Bara de unelte Modify  

Meniu derulant Modify Rotate 

Tastatura ROTATE Comanda rapida RO 

 

Comanda Rotate permite unuia sau mai multor obiecte sa se roteasca in jurul unui punct 

selectat de catre utilizator. AutoCAD va returna un prompt pentru un al doilea punct de 

rotatie, sau pentru un unghi, ce poate fi introdus de la tastatura.  

http://www.e-learn.ro/includes/tutorials/aplicatii_dedicate/autocad/227/images/12.gif
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Secventa de comanda 

Command: ROTATE 

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 

Select objects: (alege un obiect pe care sa il rotesti, P1) 

Select objects: (pentru a incheia procesul de selectare) 

Specify base point: (alege punctul de baza, P2) 

Specify rotation angle or [Reference]: (alege un al doilea punct, P3, sau introdu un unghi) 

Nu uita ca, in mod predefinit, unghiurile AutoCAD pornesc de la ora 3 si augmenteaza in 

sens contrar acelor de ceasornic. Variabilele "ANGDIR" si "ANGBASE" iti aduc aminte 

acest lucru. Daca doresti sa efectuezi rotirea in sensul acelor de ceasornic, poti introduce un 

unghi negativ, folosind semnul de minus. 

 

Nota: Poti modifica directia unghiului, precum si baza acestuia, folosind comanda Units, 

Format Units� din meniul derulant. Da click pe casuta de bifare "Clockwise" (�sensul 

acelor de ceasornic") pentru a schimba directia si pentru a da click pe butonul "Direction�", 

in scopul de a configura baza unghiului. 

4. Comanda de redimesionare - Scale  

Bara de unelte Modify  

Meniu derulant Modify Scale 

Tastatura SCALE Comanda rapida SC 

 

Comanda Scale poate fi folosita in scopul de a modifica dimensiunea unui obiect sau a unui 

grup de obiecte. Ti se va afisa un prompt pentru alegerea unui punct, in jurul caruia selectia 

efectuata va fi scalata. Scalarea poate fi incheiata prin alegerea unui al doilea punct (ceea ce 

nu este intotdeauna usor, deoarece controlarea precisa a scalarii poate fi adesea dificila), sau 

prin introducerea unui factor scalar de la tastatura. De exemplu, un factor de scala de 2 va 

dubla dimensiunea obiectelor din setul de selectie, iar un factor de 0.5 le va reduce la 

jumatate. 

 

http://www.e-learn.ro/includes/tutorials/aplicatii_dedicate/autocad/227/images/13.gif
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Secventa de comanda 

Command: SCALE 

Select objects: (alege obiectele destinate redimensionarii, P1) 

Select objects: (pentru a incheia procesul de selectare) 

Specify base point: (alege punctul de baza, P2) 

Specify scale factor or [Reference]: (alege un al doilea punct, P3 sau introdu un factor scalar) 

In exemplul de mai sus, simbolul arborescent original a fost marit prin redimensionarea 

dinamica, utilizandu-se puncte alese pentru a se stabili modificarile aduse scarii. Daca doresti 

sa redimensionezi un obiect cu precizie, este mult mai usor sa introduci un factor scalar de la 

tastatura. 

 

Ia aminte ca pozitia noului simbol arborescent, obtinut in urma redimensionarii, este 

determinata de localizarea punctului de baza. Punctul de baza, P2, a fost ales prin mutarea 

centrului arborelui, din partea dreapta superioara a centrului arborelui, catre o pozitie mai 

joasa, catre stanga. Daca punctul de baza ar fi fost ales in centrul simbolului arborescent, 

acesta si-ar fi pastrat pozitia. Teoretic, punctul de baza poate fi orice punct din spatiul de 

desenare, insa, pentru o mai mare lejeritate, este cel mai bine sa alegi un punct cunoscut, 

astfel incat rezultatele sa fie evidente. 

5. Comanda de expansiune - Stretch 

Bara de unelte Modify  

Meniu derulant Modify Stretch 

Tastatura STRETCH Comanda rapida S 

 

Comanda Stretch poate fi folosita pentru a muta unul sau mai multe colturi ale unui obiect, 

lasand restul obiectului neschimbat. In exemplul de mai jos, am intins un dreptunghi prin 

deplasarea unui colt, pentru a crea o forma neregulata.  

http://www.e-learn.ro/includes/tutorials/aplicatii_dedicate/autocad/227/images/14.gif
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Secventa de comanda 

Command: STRETCH 

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... 

Select objects: (alege primul punct de de intersectie cu fereastra) 

Specify opposite corner: (alege un al doilea punct in cadrul ferestrei) 

Select objects: (pentru a incheia procesul de selectare) 

Specify base point or displacement: (alge punctl de baza) 

Specify second point of displacement: (alege al doilea punct) 

Pentru a selecta colturi in vederea expansiunii, trebuie sa folosesti o fereastra sau un poligon 

de intersectie. 
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COMENZI DE COTARE 
 

 
Se utilizează pentru indicarea dimensiunilor diferitelor părți ale desenului, astfel încât 

aceste cote să poată fi respectate cu exactitate în procesul de execuție a acestor piese.  

Programul AutoCAD pune la dispoziția operatorului mai multe comenzi de cotare, în 

vederea realizării cu exactitate a schițelor, mărind astfel viteza de realizare a desenului. 

 

Comenzile de cotare sunt grupate în Fila Annotate, grupul de comenzi Dimensions. 

 

Principalele comenzi de cotare sunt: 

 DIMLINEAR = cotează proiecția orizontală sau verticală a unei lungimi. 

Înlocuiește cotările: DIMHORIZONTAL și DIMVERTICAL, din versiunile mai vechi de 

AutoCAD. 
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 DIMALIGNED = crează o dimensiune aliniată, afișând lungimea 
liniei cotate. 

 
 

 DIMANGULAR = crează o dimensiune unghiulară. Măsoară 
unghiul dintre 2 obiecte selectate, sau dintre 3 puncte.  
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 DIMARC = cotează o lungime de arc de cerc, măsoară o lungime a 
unui arc de cerc sau a unui arc de pe o polinie.  
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 DIMRADIUS = cotează o rază a unui cerc sau a unui arc de cerc. 
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 DIMDIAMETER = crează o cotă de diametru pentru un cerc sau 
arc de crec. 
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 DIMSPACE = ajustează spațiul dintre dimensiunile liniare sau 
unghiulare.  

Spațiul dintre cote poate fi setat să fie egal, sau cotele să fie aliniate în 

prelungire. 

 

 QDIM = crează rapid o serie de cote ale obiectelor selectate. 

 
 

 



Lista de comenzi AutoCAD 

Comanda Varianta Efectul comenzii 

ABOUT  Afiseaza informatii despre AutoCAD 

ALIGN al Aliniaza obiectele in raport cu alte obiecte 

APERTURE  Controleaza marimea selectorului 

ARC a Traseaza arce de cerc 

AREA aa Calculeaza aria 

ARRAY ar Realizeaza copii multiple, intr-o retea 

rectangulara sau polara 

ASSIST  Deschide fereastra Active Assistance 

AUDIT  Verifica desenul curent 

BACKGROUND  Stabileste fundalul scenei 

BHATCH h, bh Hasureaza un contur inchis 

BLIPMODE  Controleaza afisarea marcatorilor punctelor 

BREAK br Elimina o parte dintr-o entitate 

CHAMFER cha Teseste muchiile si colturile obiectelor 

CHANGE ch Schimba proprietatile obiectelor 

CHPROP  Modifica proprietati ale obiectelor: 

culoarea, stratul, tipul, grosimea si factorul 

de scala pentru linii, elevatia, grosimea 

CIRCLE c Deseneaza un cerc 

CLOSE  Inchide desenul curent 

COLOR col, colour, 

ddcolor 

Stabileste culoarea 

COPY co, cp Copiaza obiecte 

COPYBASE  Copiaza obiecte cu punctul de start 

preselectat 

CUSTOMIZE  Defineste meniuri mobile, butoane sau 

combinatii de taste 

DDEDIT ed Editeaza textul 

DDPTYPE  Stabileste stilul si marimea de afisare a 

punctelor 

DIM  Deschide sesiunea de cotare 

DIM1  Creeaza o singura cota 

DIMALIGNED dal, dimali Creeaza o cota liniara, aliniata 

DIMANGULAR dan, dimang Creeaza o cota unghiulara 

DIMBASELINE dba, dimbase Coteaza fata de o singura baza 

DIMCENTER dce Creeaza un marcaj pentru centrul unui cerc 

sau arc de cerc 

DIMCONTINUE dco, dimcont Coteaza in serie 

DIMDIAMETER ddi, dimdia Coteaza un diametru 

DIMDISASSOCIATE dda Elimina asociativitatea unei cote 

DIMEDIT ded, dimed Editeaza cotele 

DIMLINEAR dli, dimlin Creeaza cote liniare 

DIMORDINATE dor, dimord Creeaza cote in coordonate 



DIMOVERRIDE dov, dimover Modifica variabilele de cotare pentru un 

obiect selectat, fara a modifica stilul de 

cotare 

DIMRADIUS dra, dimrad Coteaza o raza 

DIMREASSOCIATE dre Asociaza o cota unui obiect 

DIMREGEN  Reactualizeaza locatia unei cote asociative 

DIMSTYLE d, ddim, dst, 

dimsty 

Creeaza si modifica stilul de cotare 

DIMEDIT dimted Muta si roteste textul cotei 

DIST di Masoara distanta dintre doua puncte 

DIVIDE div Imparte un obiect in parti egale, prin 

marcatori 

DONUT do Deseneaza cercuri cu grosime 

DRAGMODE  Controleaza modul DRAG 

DRAWORDER dr Schimba ordinea de afisare a obiectelor 

DSETTINGS ds, 

ddrmodes, 

rm, se 

Stabileste parametrii pentru modurile SNAP, 

GRID, POLAR, Object Snap 

DWGRPROPS  Stabileste proprietatile desenului curent 

ELEV  Stabileste altitudinea curenta 

ELLIPSE el Deseneaza o elipsa sau un arc de elipsa 

ERASE e Sterge obiectele selectate 

EXPLODE x Desparte un obiect in elementele 

componente 

EXTEND ex Extinde obiectele pana la intersectia cu alte 

obiecte 

FILL  Controleaza umplerea entitatilor cu grosime 

FILLET fi Realizeaza racordarea obiectelor 

GRID  Afiseaza o retea de puncte 

GROUP g Creeaza o multime de selectie 

HATCH h Hasureaza o suprafata marginita de un 

contur 

HATCHEDIT he Modifica proprietatile unei hasuri existente 

HELP <F1>  Accede la informatii 

HIDE hi Regenereaza un desen, eliminand liniile 

ascunse 

HLSETTINGS  Controleaza afisarea liniilor acoperite 

INSERT ddinsert, i Insereaza blocuri sau desene in desenul 

curent 

JPGOUT  Salveaza in format JPG 

JUSTIFYTEXT  Modifica incadrarea textului 

LAYER ddlmodes, la Gestioneaza straturi 

LAYERP  Anuleaza ultima modificarea sistemului de 

straturi 

LAYERPMODE  Elimina din memorie schimbarile asupra 

sistemului de straturi 

LEADER lead Creeaza o linie de indicatie 

LENGTHEN len Modifica lungimea unui segment de dreapta 

sau arc 



LIMITS  Stabileste limitele desenului curent 

LINE l Deseneaza segmente de dreapta 

LINETYPE lt, ltype, 

ddltype 

Controleaza tipul de linie 

LTSCALE lts Stabileste factorul de scara pentru afisarea 

liniilor 

LWEIGHT lw, 

lineweight 

Stabileste grosimea liniei 

MEASURE me Plaseaza marcatori, la intervale specificate, 

de-a lungul obiectelor 

MENIU  Incarca un fisier de meniu 

MIRROR mi Deseneaza simetricele obiectelor fata de o 

axa 

MLEDIT  Modifica multilinii 

MLINE 

 

 

ml Deseneaza multilinii (linii paralele) 

MLSTYLE  Stabileste stilul pentru multilinii 

MODEL  Determina trecerea in spatiul model 

MOVE m Muta obiectele in alta pozitie 

MREDO  Anuleaza efectul mai multor comenzi Undo 

sau U 

MSPACE ms Comuta in spatiul model 

MTEXT t, mt Creeaza un paragraf de text 

MULTIPLE  Repeta comanda pana la anulare 

MVIEW mv Controleaza ferestrele de afisare in spatiul 

hartie 

MVSETUP  Stabileste specificatiile unui desen 

NEW  Creeaza un nou desen 

OFFSET o Creeaza linii si curbe paralele la o distanta 

specificata 

OOPS  Anuleaza ultima comanda Erase 

OPEN  Deschide un desen existent 

OPTIONS ddgrips, gr, 

op, pr 

Permite personalizarea parametrilor 

AutoCAD 

ORTHO  Controleaza modul Ortho 

OSNAP ddosnap, os Permite selectarea precisa a punctelor 

PAN p Deplaseaza zona afisata 

PEDIT pe Editeaza polilinii 

PLINE pl Deseneaza polilinii 

PLOT print Copiaza desenul la plotter, imprimanta sau 

intr-un fisier 

POINT po Deseneaza puncte 

POLYGON pol Deseneaza poligoane regulate 

PREFERENCES  Permite configurarea AutoCAD 

PREVIEW pre Permite previzualizarea desenului care va fi 

tiparit 



PROPERTIES ch, 

ddchprop, 

ddmodify, 

mo, props 

Controleaza proprietatile unui obiect 

PROPERTIESCLOSE prclose Inchide fereastra Properties 

PSPACE ps Comuta in spatiul hartie 

PURGE pu Elimina din memoria desenului elementele 

nefolosite, de tip: strat, bloc, stil etc. 

QDIM  Plaseaza cotele principale ale unui obiect 

QLEADER le Plaseaza o linie de indicatie 

QNEW  Deschide un nou desen cu optiunile unui 

sablon implicit 

QSAVE  Salveaza desenul curent 

QSELECT  Creeaza o multime de selectie pe baza unor 

criterii 

QTEXT  Controleaza afisarea si tiparirea textului 

QUIT exit Paraseste sistemul AutoCAD 

RAY  Creeaza o semidreapta 

RECOVER  Recupereaza desenele afectate de erori 

RECTANG rec Deseneaza un dreptunghi 

REDEFINE  Redefineste o comanda AutoCAD, 

dezactivata prin comanda Undefine 

REDO  Anuleaza efectul unei comenzi anterioare 

Undo sau U 

REDRAW r Redeseneaza fereastra curenta, eliminand 

marcatorii 

REDRAWALL ra Redeseneaza toate ferestrele, eliminand 

marcatorii 

REGEN re Regenereaza fereastra curenta 

REGENALL rea Regenereaza toate ferestrele 

REGENAUTO  Controleaza regenerarea automata a 

desenului 

REGION reg Creeaza o regiune 

ROTATE ro Roteste obiectele in jurul unui punct 

SAVE  Salveaza desenul 

SAVEAS  Salveaza desenul curent sub un nume nou 

SCALE sc Scaleaza obiectele 

SCALETEXT  Scaleaza texte 

SELECT  Creeaza o multime de selectie 

SNAP sn Controleaza saltul cursorului pe ecran 

SPLINE spl Deseneaza o curba spline 

SPLINEDIT spe Editeaza o curba spline 

STATUS, LIST, ID  Afiseaza valoarea curenta a parametrilor 

AutoCAD 

STRETCH s Permite deformarea unui obiect, patrand 

legaturile 

STYLE st Creeaza un stil de scriere 

STYLESMANAGER  Afiseaza caseta de control a stilului de 

tiparire 



TEXT  Creeaza o linie de text 

TIME  Afiseaza timpul de editare 

TOLERANCE tol Inscrie tolerante geometrice 

TOOLBAR to Afiseaza, ascunde si creeaza meniuri grafice 

TOOLPALETTES  Deschide fereastra Tool Palettes 

TOOLPALETTESCLOSE  Inchide fereastra Tool Palettes 

TRACE  Deseneaza linii cu grosime 

TRIM tr Reteaza portiuni ale obiectelor 

U u Anuleaza ultima comanda 

UCS  Controleaza sistemul de coordonate UCS 

UCSICON  Controleaza vizibilitatea pictogramei UCS 

UCSMAN  Gestioneaza UCS – urile definite 

UNDEFINE  Redefineste o comanda AutoCAD 

UNDO u Anuleaza ultima comanda 

UNITS un, ddunits Controleaza formatul de afisare a unitatilor 

VIEW ddview, v Salveaza si restaureaza portiuni din desen 

VIEWRES  Stabileste rezolutia de afisare 

XLINE xl Creeaza o linie infinita 

XPLODE  Descompune un obiect compozit in partile 

componente 

ZOOM z Controleaza marimea suprafetei afisate 

 



AutoCAD - tipar Pantaloni pentru bărbați
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CALCULUL DIMENSIUNILOR DE BAZĂ pentru Bărbați

Dimensiuni PRINCIPALE

IC= 172.00 cm
Pb= 48.00 cm

A. Calculul dimensiunilor de bază

A. 1. Calculul dimensiunilor de bază în Lungime

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat

Lungimea până la talie Lt Lt=IC/4+2 45.00 cm

Lungime șold Ls Ls=IC/10 17.20 cm

Lungime braț Lb Lb=IC/3+6 63.33 cm

A. 2. Calculul dimensiunilor de bază în Lățime

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat

Lățime spate Lsp Lsp=Pb/3+4 20.00 cm

Lățime piept Lpt Lpt=Pb/3+4 20.00 cm

Lățimea răscroiturii mâinii Lrc

A. 3. Calculul dimensiunilor de bază în Circumferință

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat

Semiperimetrul taliei Pt Pt=Pb-4 44.00 cm

Semiperimetrul șoldului Ps Ps=Pb+4 52.00 cm

Perimetrul gâtului Pg
se obține prin 
măsurare directă

40.00 cm
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Construcția tiparului de PANTALONI pentru BĂRBAȚI

CONSTANTE DE PRODUS

CONSTANTE/FACTOR SIMBOL VALOAREA
Adaosul de lejeritate Ad= 9.00 cm

Constantă de corecție a 
lungimii în funcție de produs

N= 6.00 cm

Factor variabil determinat de 
înălțime Z=IC/10

Z= 17.20 cm

B. Trasarea liniilor de bază

B. 1. Trasarea liniilor de bază în Lungime

Punctul Relația de calcul Rezultat
B AB=Ps/4+12.5 cm 25.50 cm
L AL=NxZ+4 104.00 cm
C AC=AL/2+7 cm 59.00 cm

B. 2. Trasarea liniilor de bază în Lățime

Punctul Relația de calcul Rezultat

B1 BB1=Ps/4+4 cm 17.00 cm
B2 B1B2=BB1 17.00 cm
B3 Ps/10+0.8 cm 6.00 cm
B4 B2B4= Ps/5 10.40 cm

B. 3. Trasarea liniilor de CONTUR

Punctul Relația de calcul Rezultat
A' A'A2=0.5 cm 0.50 cm

b B3b=B2B3/3
se împarte segmentul 
B2B3 în 3 părți egale

b1 B2b1=B2B3/3
se împarte segmentul 
B2B3 în 3 părți egale

A3 A1A3=3.5 cm 3.50 cm
A4 A2A4=Pt/2+3.5 cm 25.50 cm
C2 C1C2=Pb/4 12.00 cm
C3 C1C3=Pb/4 12.00 cm

tipar PANTALONI pentru BĂRBAȚI
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L2 L1L2=C1C3 12.00 cm
L3 L1L3=C1C3 12.00 cm
B' BB'=2 cm 2.00 cm
C4 C2C4= 2 cm 2.00 cm
L4 L2L4=2 cm 2.00 cm
A5 AA5=Pt/10+0.8 cm 5.20 cm
C5 C3C5=3 cm 3.00 cm
A6 A5A6=Pt/2+7.5 cm 29.50 cm
A7 A6A7=3 cm 3.00 cm
P' A5P'=Ps/5+1 cm 11.40 cm
P P'P=1 cm 1.00 cm
P1 PP1=Ps/5 10.40 cm
a Pa=1.25 cm 1.25 cm
a1 Pa1=1.25 cm 1.25 cm
l L1l=0.5 cm 0.50 cm
l1 L1l1=1 cm 1.00 cm

 Construcția BETELIEI

Punctul Relația de calcul Rezultat
B AB=Pt+7 cm 51.00 cm

A1 AA1=6 cm 6.00 cm
B1 BB1= 6 cm 6.00 cm

tipar PANTALONI pentru BĂRBAȚI
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Cap XIV Tipărirea desenelor în AutoCAD exemplu practic



CALCULUL DIMENSIUNILOR DE BAZĂ pentru FEMEI

Dimensiuni PRINCIPALE

DIMENSIUNEA SIMBOL VALOAREA
Înălțimea corpului IC= 168.00 cm
Semiperimetrul bustului Pb= 48.00 cm

CONSTANTE DE PRODUS

CONSTANTE/FACTOR SIMBOL VALOAREA
Adaosul de lejeritate Ad= 1.00 cm
Constantă de corecție a 
lungimii în funcție de 
produs

N= 4.00 cm

Factor variabil determinat 
de înălțime Z=IC/10

Z= 16.80 cm

A. Calculul dimensiunilor de bază

A. 1. Calculul dimensiunilor de bază în Lungime

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat

Lungimea până la 
talie

Lt Lt=IC/4-2 40.00 cm

Lungime șold Ls Ls=IC/10+2 18.80 cm

Lungime braț Lb Lb=IC/3+6 62.00 cm

A. 2. Calculul dimensiunilor de bază în Lățime

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat
Lățime spate Lsp Lsp=Pb/3+2 18.00 cm
Lățime piept Lpt Lpt=Pb/3+3 19.00 cm

Lățimea răscroiturii 
mâinii

Lrc

A. 3. Calculul dimensiunilor de bază în Circumferință

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat

Semiperimetrul taliei Pt Pt=Pb-12 36.00 cm

Semiperimetrul 
șoldului

Ps Ps=Pb+5 53.00 cm

Perimetrul gâtului Pg se obține prin măsurare directă
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B. Trasarea liniilor de bază

Perimetrul total al taliei

DIMENSIUNEA SIMBOL Relație de calcul Rezultat
Perimetrul TOTAL al taliei PT PT=Pt*2 72.00 cm

B. 1. Trasarea liniilor de bază în Lungime

Punctul Relația de calcul Rezultat
B1 AB1=PT/(2*3,14) 11.46 cm
L1 B1L1=Lpr=N*Z 67.00 cm

B. 2. Trasarea liniilor de bază în Lățime

Punctul Relația de calcul Rezultat
B AB=PT/(2*3,14) 11.46 cm

L BL=Lpr=N*Z 67.00 cm

C. Trasarea liniilor de Contur

Cu vârful compasului în 

punctul A se trasează un 

sfert de cerc de rază r= AB

 și un alt sfert de cerc de rază 

R=(AB+BL)

r=AB 11.46 cm

R=AB+BL
78.46 cm

Construcția cordonului (beteliei)

Punctul Relația de calcul Rezultat
B AB=Pt 36.00 cm

A1 AA1=3 cm 3.00 cm
B1 A1B1=Pt 36.00 cm
A2 A1A2=AA1 3.00 cm
B2 B1B2==AA1 3.00 cm
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Legea 319 din 2006 actualizata
iprotectiamuncii.ro/legislatie-protectia-muncii/legea-319-2006

Legea privind securitatea si sanatatea in munca
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006

Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012

Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012

Actualizata in 20 iulie 2018 prin Legea 198 din 2018

Legea 319/2006 PDF

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea
imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.

(2) Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor
profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si
accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea
lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea
acestor principii.

Art. 2. - Conventiile internationale si contractele bilaterale incheiate de persoane juridice
romane cu parteneri straini, in vederea efectuarii de lucrari cu personal roman pe
teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind securitatea si sanatatea in munca.

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si
private.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor
lucratorilor.
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Art. 4. - (1) Fac exceptie de la prevederile Art. 3 alin. (1) cazurile in care particularitatile
inerente ale anumitor activitati specifice din serviciile publice, cum ar fi fortele armate
sau politia, precum si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de
protectie civila, vin in contradictie cu prezenta lege.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure securitatea si sanatatea
lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege.

Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii,
elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la
procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;

b) angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu
cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate,
cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor
profesionale in vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii
sau activitati in regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma
de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in
forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a
prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;

d) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor - persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu
prevederile legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la
protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca;

e) prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele
procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;

f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs
in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de
persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au
fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de
boala profesionala sau legata de profesiune;

g) accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor
de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces;

h) boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii
sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de
munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in
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procesul de munca;

i) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;

j) echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit
de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii
puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau
accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;

k) loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile
intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la
care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii;

l) pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii
lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;

m) stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii
in care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de
reconversie profesionala;

n) securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca
scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea
vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la
procesul de munca;

o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati
sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului
uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a
cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;

p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate
sa presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
conform legii;

q) accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita
numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o
durata mai mica de 3 zile;

r) boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori
determinanti sunt de natura profesionala.

CAPITOLUL III
Obligatiile angajatorilor

SECTIUNEA 1 3/25



SECTIUNEA 1
Obligatii generale ale angajatorilor

Art. 6. - (1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in
toate aspectele legate de munca.

(2) In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilitatile sale in acest domeniu.

(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitatii angajatorului.

Art. 7. - (1) In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile
necesare pentru:

a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea si instruirea lucratorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
munca.

(2) Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. (1),
tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente.

(3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza
urmatoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea
reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor
acestora asupra sanatatii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
putin periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile,
organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul
de munca;
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h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de
protectie individuala;

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinand seama de natura
activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia:

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la
amenajarea locurilor de munca;

b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire,
precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure
imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in
ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile
ierarhice;

c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea
in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul
consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele
asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de
conditiile si mediul de munca;

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa
fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

(5) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cand in acelasi loc de
munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati,
angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:

a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si
igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor
profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

(6) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in
nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.

SECTIUNEA a 2-a
Servicii de prevenire si protectie
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Art. 8. - (1) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute la Art. 6 si 7, angajatorul
desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si
de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate,
denumiti in continuare lucratori desemnati.

(2) Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de
protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea indeplini
obligatiile ce le revin prin prezenta lege.

(4) Daca in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si cele
de protectie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurga la servicii
externe.

(5) In cazul in care angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. (4), acestea
trebuie sa fie informate de catre angajator asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau
sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si trebuie sa
aiba acces la informatiile prevazute la Art. 16 alin. (2).

(6) Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si
sanatatea in munca si, cel mult, atributii complementare.

Art. 9. - (1) In toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si
a celor de protectie, tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de
riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora in cadrul
intreprinderii si/sau unitatii, se impune ca:

a) lucratorii desemnati sa aiba capacitatea necesara si sa dispuna de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe sa aiba aptitudinile necesare si sa dispuna de mijloace personale si
profesionale adecvate;

c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient.

(2) Prevenirea riscurilor, precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa
fie asigurate de unul sau mai multi lucratori, de un serviciu ori de servicii distincte din
interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii.

(3) Lucratorul/lucratorii si/sau serviciul/serviciile prevazute la alin. (2) trebuie sa
colaboreze intre ei ori de cate ori este necesar. (4) In cazul microintreprinderilor si al
intreprinderilor mici, in care se desfasoara activitati fara riscuri deosebite, angajatorul isi
poate asuma atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru realizarea
masurilor prevazute de prezenta lege, daca are capacitatea necesara in domeniu.
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(5) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste prin norme metodologice
de aplicare a prevederilor prezentei legi capacitatile si aptitudinile necesare, precum si
numarul considerat suficient, prevazute la alin. (1) si (4).

SECTIUNEA a 3-a
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol
grav si imminent

Art. 10. - (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau
unitatii, tinand seama de alte persoane prezente;

b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce
priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucratorii
care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.

(3) Numarul lucratorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor si echipamentul pus la
dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii
si/sau unitatii.

Art. 11. - (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui
pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre
masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;

b) sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca
lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in
caz de pericol grav si iminent;

c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav
si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.

(2) Lucratorii care, in cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o
zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror
consecinte negative si nejustificate pentru acestia.

(3) Angajatorul trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru
propria securitate sau a altor persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu
poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in
conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita
consecintele unui astfel de pericol.
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(4) Lucratorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru cazurile prevazute la alin. (3), cu
exceptia situatiilor in care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta
grava.

SECTIUNEA a 4-a
Alte obligatii ale angajatorilor

Art. 12. - (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea
in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra
echipamentului de protectie care trebuie utilizat;

c) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai
mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor
periculoase, precum si a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la Art. 5 lit. g);

d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile
legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in functie de natura
activitatilor si de marimea intreprinderilor, se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor
categorii de intreprinderi cu privire la intocmirea documentelor prevazute la alin. (1).

Art. 13. - In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele
obligatii:

a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a
echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii
conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a
caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire
profesionala a lucratorilor;

b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare,
organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice
corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;

c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in
munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;

d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin
in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

8/25



e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau
aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de
particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;

f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor
prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria
competenta sau prin servicii externe;

g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii
lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea
in munca;

h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor
la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire
si de protectie necesare;

i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de
legislatia specifica;

j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si
sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior
angajarii;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la Art. 7 alin. (4) lit. e);

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere
si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul
controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de
control si al cercetarii evenimentelor;

o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la
efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori
ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie;
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s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al
pierderii calitatilor de protectie.

Art. 14. - Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre
angajatori persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se
stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

Art. 15. - (1) Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre
angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun
acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul
individual de munca.

SECTIUNEA a 5-a
Informarea lucratorilor

Art. 16. - (1) Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii, angajatorul trebuie
sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa
primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la
nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii;

b) masurile luate in conformitate cu prevederile Art. 10 alin. (2) si (3).

(2) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor
din orice intreprindere si/sau unitate exterioara, care desfasoara activitati in
intreprinderea si/sau in unitatea sa, sa primeasca informatii adecvate privind aspectele la
care s-a facut referire la alin. (1), care privesc acesti lucratori. Art. 17. - Angajatorul
trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii
lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, in
vederea indeplinirii atributiilor si in conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aiba
acces la:

a) evaluarea riscurilor si masurile de protectie, prevazute la Art. 12 alin. (1) lit. a) si b);

b) evidenta si rapoartele prevazute la Art. 12 alin. (1) lit. c) si d);

c) informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si
informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu.

SECTIUNEA a 6-a
Consultarea si participarea lucratorilor
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Art. 18. - (1) Angajatorii consulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit participarea
acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in
munca.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implica:

a) consultarea lucratorilor;

b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri;

c) participarea echilibrata.

(3) Lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor definiti la Art. 5 lit. d) iau parte in mod
echilibrat sau sunt consultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la:

a) orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea in munca;

b) desemnarea lucratorilor la care s-a facut referire la Art. 8 alin. (1) si la Art. 10 alin. (2),
precum si cu privire la activitatile la care s-a facut referire la Art. 8 alin. (1);

c) informatiile la care s-a facut referire in Art. 12 alin. (1), Art. 16 si 17;

d) recurgerea, dupa caz, la servicii externe, conform Art. 8 alin. (4);

e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la Art. 20 si 21.

(4) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor au dreptul sa solicite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa
prezinte propuneri in acest sens, in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al
eliminarii surselor de pericol.

(5) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudiciati din cauza activitatilor la care s-a facut
referire in alin. (1)-(3).

(6) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adecvat, fara diminuarea drepturilor
salariale, si sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si
atributiile care decurg din prezenta lege.

(7) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor si/sau lucratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile competente, in cazul in
care considera ca masurile adoptate si mijloacele utilizate de catre angajator nu sunt
suficiente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca.

(8) Reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii lucratorilor trebuie sa li se acorde posibilitatea de a-si prezenta observatiile
inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari, in timpul vizitelor de control.
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Art. 19. - In vederea realizarii prevederilor Art. 16, 17 si ale Art. 18 alin. (1), la nivelul
angajatorului se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza comitete de securitate si
sanatate in munca.

SECTIUNEA a 7-a
Instruirea lucratorilor

Art. 20. - (1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa
primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si
postului sau:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale
echipamentului existent;

d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrari speciale.

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:

a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

b) periodica si ori de cate ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura ca lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care
desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie, au primit instructiuni
adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca, pe durata
desfasurarii activitatilor.

(4) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
in munca au dreptul la instruire corespunzatoare.

Art. 21. - (1) Instruirea prevazuta la Art. 20 alin. (1), (2) si (4) nu poate fi realizata pe
cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora.

(2) Instruirea prevazuta la Art. 20 alin. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul
programului de lucru.

(3) Instruirea prevazuta la Art. 20 alin. (4) trebuie sa se efectueze in timpul programului
de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii si/sau unitatii.
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CAPITOLUL IV
Obligatiile lucratorilor
Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu
pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,
astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale
in timpul procesului de munca.

Art. 23. - (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la Art. 22,
lucratorii au urmatoarele obligatii:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul
de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

CAPITOLUL V
Supravegherea sanatatii
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Art. 24. - Masurile prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii
lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se stabilesc
potrivit reglementarilor legale.

Art. 25. - (1) Masurile prevazute la Art. 24 vor fi stabilite astfel incat fiecare lucrator sa
poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate.

(2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii.

CAPITOLUL VI
Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea
evenimentelor

SECTIUNEA 1
Evenimente

Art. 26. - Orice eveniment, asa cum este definit la Art. 5 lit. f), va fi comunicat de indata
angajatorului, de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care
are cunostinta despre producerea acestuia.

Art. 27. - (1) Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de indata, dupa cum
urmeaza:

a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele asa cum sunt definite la Art. 5
lit. f);

b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, evenimentele
urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea
acestora;

c) organelor de urmarire penala, dupa caz.

(2) Orice medic, inclusiv medicul de medicina a muncii aflat intr-o relatie contractuala cu
angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boala
profesionala sau legata de profesiune, depistata cu prilejul prestatiilor medicale.

(3) Semnalarea prevazuta la alin. (2) se efectueaza catre autoritatea de sanatate publica
teritoriala sau a municipiului Bucuresti, de indata, la constatarea cazului.

Art. 28. - In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, in care printre
victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de politie
rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridice prevazute la
Art. 29 alin. (1) lit. a) si b), in termen de 5 zile de la data solicitarii, un exemplar al
procesului-verbal de cercetare la fata locului.
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Art. 29. - (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza dupa cum
urmeaza:

a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de
munca;

b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs
invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, in
cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la
angajatorii persoane fizice, precum si in situatiile cu persoane date disparute;

c) de catre Inspectia Muncii, in cazul accidentelor colective, generate de unele
evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti,
in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune.

(2) Rezultatul cercetarii evenimentului se va consemna intr-un proces-verbal.

(3) In caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institutia
medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca,
in termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legala.

SECTIUNEA a 2-a
Accidente de munca

Art. 30. - (1) In sensul prevederilor Art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munca:

a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului;

b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public,
inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in afara granitelor tarii, in
timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;

c) accidentul survenit in cadrul activitatilor culturalsportive organizate, in timpul si din
cauza indeplinirii acestor activitati;

d) accidentul suferit de orice persoana ca urmare a unei actiuni intreprinse din propria
initiativa pentru salvarea de vieti omenesti, precum si accidentul suferit in timpul
interventiei de urgenta sau al pregatirii in vederea participarii la aceasta, pe durata
efectuării serviciului de voluntariat organizat conform prevederilor legale;

e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie
initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si
privat;
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f) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce
la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in
alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se
datoreaza culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la
domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;

h) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea
unei sarcini de munca; i) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei
juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt
loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru
indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare;

j) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda
uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea
personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la
dispozitie de angajator, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul
de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;

k) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri
organizate de angajator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste
locuri;

l) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane,
delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si
traseul prevazute in documentul de deplasare;

m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul
altor tari, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege,
incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza
indeplinirii indatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau
perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor
aferente stagiului de practica;

o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol,
cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in
timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;

p) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care
indreptatesc presupunerea decesului acesteia;

q) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca
urmare a unei agresiuni.
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(2) In situatiile mentionate la alin. (1) lit. g), h), i) si l), deplasarea trebuie sa se faca fara
abateri nejustificate de la traseul normal si, de asemenea, transportul sa se faca in
conditiile prevazute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de
circulatie in vigoare.

Art. 31. - Accidentele de munca se clasifica, in raport cu urmarile produse si cu numarul
persoanelor accidentate, in:

a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile
calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din
aceeasi cauza.

Art. 32. - (1) Inregistrarea accidentului de munca se face pe baza procesului-verbal de
cercetare.

(2) Accidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de catre acesta la
inspectoratul teritorial de munca, precum si la asigurator, potrivit legii.

SECTIUNEA a 3-a
Bolile profesionale

Art. 33. - In sensul prevederilor Art. 5 lit. h), afectiunile suferite de elevi si studenti in
timpul efectuarii instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.

Art. 34. - (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de catre medicii
din cadrul autoritatilor de sanatate publica teritoriale si a municipiului Bucuresti.

(2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale, in vederea confirmarii sau infirmarii
lor, precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de catre
specialistii autoritatilor de sanatate publica teritoriale, in colaborare cu inspectorii din
inspectoratele teritoriale de munca.

(3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate
publica teritoriala si a municipiului Bucuresti la Centrul national de coordonare
metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate
Publica Bucuresti, la Centrul de Calcul si Statistica Sanitara Bucuresti, precum si la
structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii.

(5) Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca
boala profesionala, cat si ca accident de munca.
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CAPITOLUL VII
Grupuri sensibile la riscuri
Art. 35. - Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau
femeile care alapteaza, tinerii, precum si persoanele cu dizabilitati, trebuie protejate
impotriva pericolelor care le afecteaza in mod specific.

Art. 36. - Angajatorii au obligatia sa amenajeze locurile de munca tinand seama de
prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice.

CAPITOLUL VIII
Infractiuni
Art. 37. (abrogat de Legea nr. 187/2012)

Art. 38. (abrogat de Legea nr. 187/2012)

Infractiunile din legea protectiei muncii 319/2006 au fost abrogate de Legea
187/2012 dar se regasesc modificate in codul penal sub forma:

Art. 349. - (1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in
munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza
un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire
profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni
la un an sau cu amenda.

Art. 350. - (1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite
cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol
iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se
pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor
si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi
lor.

(3) Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare
de la 3 luni la un an sau cu amenda.

CAPITOLUL IX
Contraventii
Art. 39. - (1) Constituie contraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre
situatiile prevazute de prezenta lege.
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(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei
incalcarea dispozitiilor Art. 13 lit. b), c), p) si r).

(3) (abrogat de Legea nr. 51/2012)

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei
incalcarea dispozitiilor Art. 12 alin. (1) lit. a) si b), Art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) si o), Art. 20, Art.
29 alin. (1) lit. a) si ale Art. 32 alin. (2).

(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei
incalcarea dispozitiilor Art. 7 alin. (4)-(6), Art. 8, Art. 11 alin. (1) si (3), Art. 13 lit. q) si s) si
ale Art. 27 alin. (1) lit. a) si b).

(6) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei
urmatoarele fapte:

a) incalcarea dispozitiilor Art. 9 alin. (1), ale Art. 10 si 16;

b) incalcarea dispozitiilor Art. 14, 15 si ale Art. 34 alin. (1).

(7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei
incalcarea dispozitiilor Art. 11 alin. (2) si (4), ale Art. 17, 19 si 21.

(8) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei
urmatoarele fapte:

a) incalcarea dispozitiilor Art. 12 alin. (1) lit. c) si d), Art. 13 lit. g), Art. 18 alin. (5) si (6) si ale
Art. 36;

b) incalcarea dispozitiilor Art. 34 alin. (5).

(9) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei
nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind: a) fabricarea,
transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor
chimice periculoase si a deseurilor rezultate;

b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau
biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului
uman;

c) darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a constructiilor,
echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor
tehnologice;

d) intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care
necesita masuri speciale de siguranta;
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e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt
interzise;

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si
repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea
efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice;

g) asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate la locurile de
munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie;

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor
de munca;

i) transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si
produselor;

j) delimitarea, ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase;

k) semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

l) asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau
lichefiate, a instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat, a conductelor prin
care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca;

m) utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca;

n) asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie;

o) asigurarea iluminatului de siguranta;

p) organizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului
individual de protectie;

q) intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor de
munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si intretinerea
lucrarilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzator clasificarii
minelor din punctul de vedere al emanatiilor de gaze;

s) amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime, in spatii inchise si in conditii
de izolare.

Art. 40. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000
lei neprezentarea de catre serviciile externe a raportului semestrial de activitate.

Art. 41. - Sanctiunile contraventionale prevazute la Art. 39 alin. (2)-(9) si la Art. 40 se
aplica angajatorilor.
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Art. 42. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la Art. 39 alin.
(2)-(9) si la Art. 40 se fac de catre inspectorii de munca.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la Art. 39 alin. (6) lit. b) si
alin. (8) lit. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sanatatii Publice
si al unitatilor subordonate.

(3) (abrogat de Legea nr. 187/2012)

Art. 43. - (1) Prevederile Art. 39 alin. (2)-(9) si ale Art. 40 se completeaza cu dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din
minimul amenzii prevazute de lege, corespunzator faptei pentru care a fost sanctionat,
inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 44. - Angajatorii raspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate
victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, in masura in care daunele nu
sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat.

CAPITOLUL X
Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu
Art. 45. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta
in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(2) Principalele atributii ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in acest
domeniu sunt urmatoarele:

a) elaboreaza politica si strategia nationala in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice si prin consultarea cu alte institutii cu
atributii in domeniu; b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii
unitare a strategiei nationale si a acquis-ului comunitar din domeniu;

c) avizeaza reglementarile cu implicatii in domeniu initiate de alte institutii, potrivit legii,
si participa, dupa caz, la elaborarea unor astfel de reglementari;

d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor, a informatiilor si a propunerilor
transmise de institutiile aflate in subordine sau coordonare, precum si ale celor cu care
colaboreaza in desfasurarea activitatii;

e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servicii de protectie si prevenire in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, denumite in prezenta lege servicii externe, la
care se face referire la Art. 8 alin. (4);
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f) recunoaste, desemneaza, notifica si supravegheaza laboratoare de incercari, precum si
organisme din domeniul sau de competenta, in conditiile legii;

g) coordoneaza, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, elaborarea
programelor de cercetare de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;

h) organizeaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, activitatea de pregatire
generala si/sau de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru
institutiile de invatamant;

i) desfasoara activitati de informare-documentare, potrivit legii;

j) avizeaza materiale de informare si instruire, cum ar fi suporturi de curs, brosuri,
pliante, afise elaborate de alte persoane juridice sau fizice, in sensul asigurarii
concordantei mesajelor pe care acestea le contin cu prevederile legislatiei in vigoare;

k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta.

Art. 46. - (1) Ministerul Sanatatii Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice
centrale, este autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica.

(2) Ministerul Sanatatii Publice indeplineste, in principal, urmatoarele atributii in
domeniul sanatatii lucratorilor la locul de munca:

a) coordoneaza activitatea de medicina a muncii la nivel national;

b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie cu mediul de
munca, pentru promovarea sanatatii la locul de munca, precum si pentru medicina
muncii;

c) supravegheaza starea de sanatate a lucratorilor;

d) asigura formarea si perfectionarea profesionala in domeniul medicinei muncii;

e) coordoneaza activitatea de cercetare, declarare, inregistrare si evidenta a bolilor
profesionale si a celor legate de profesiune;

f) autorizeaza/avizeaza si controleaza calitatea serviciilor medicale acordate lucratorilor
la locul de munca;

g) colaboreaza cu alte institutii implicate in activitati cu impact asupra sanatatii
lucratorilor;

h) indeplineste si alte atributii, conform competentelor sale in domeniu, reglementate
prin legi speciale.

Art. 47. - (1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea competenta in ceea ce priveste
controlul aplicarii legislatiei referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
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(2) Institutia prevazuta la alin. (1) controleaza modul in care se aplica legislatia nationala
din domeniul securitatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizice si juridice din
sectoarele prevazute la Art. 3 alin. (1), cu exceptia celor prevazute la Art. 50 alin. (1) si (2),
si are, in principal, urmatoarele atributii:

a) controleaza realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;

b) solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale in
unitati si in afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situatii de pericol;

c) dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munca, in
cazul in care constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de
imbolnavire profesionala si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

d) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau
confirma caracterul accidentelor;

e) coordoneaza, in colaborare cu Institutul National de Statistica si cu celelalte institutii
implicate, dupa caz, sistemul de raportare si evidenta a accidentelor de munca si a
incidentelor, iar, in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice, sistemul de raportare a
bolilor profesionale sau legate de profesie;

f) analizeaza activitatea serviciilor externe prevazute la Art. 8 alin. (4) si propune
retragerea abilitarii, dupa caz;

g) raporteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei situatiile deosebite care
necesita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

h) furnizeaza informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a
legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Art. 48. - (1) Asiguratorul, stabilit de lege, reprezinta autoritatea competenta in domeniul
asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale.

(2) Institutia prevazuta la alin. (1) are atributii pentru:

a) sprijinirea activitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a
angajatorilor; b) reabilitarea medicala si, dupa caz, psihologica, precum si compensarea
victimelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale;

c) raportarea catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite
care necesita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in
munca.

Art. 49. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii
fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a activitatii de securitate si sanatate in
munca si promoveaza politica stabilita pentru acest domeniu.
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Art. 50. - (1) Ministerul Apararii Nationale, structurile militare si structurile in care isi
desfasoara activitatea functionari publici cu statut special din cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor, Directia Generala a Penitenciarelor din cadrul Ministerului
Justitiei, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de
Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si Comisia Nationala
pentru Controlul Activitatilor Nucleare organizeaza, coordoneaza si controleaza
activitatea de securitate si sanatate in munca din unitatile lor, prin serviciile de prevenire
si protectie create sau desemnate de catre aceste institutii, in scopul aplicarii
prevederilor prezentei legi.

(2) Cercetarea, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale
produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin. (1) se efectueaza de
organele proprii ale acestora.

(3) Institutiile prevazute la alin. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplicarea
prezentei legi, in completarea celor existente la nivel national.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale
Art. 51. - (1) Se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei, urmatoarele acte normative:

a) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;

b) transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

(2) In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei va elabora proiecte de acte normative necesare implementarii si/sau adaptarii
situatiilor existente la cerintele prezentei legi.

Art. 52. - (1) Activitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munca si
sursele de acoperire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii acestora se aproba prin
hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Activitatile de interes national privind cercetarea stiintifica in domeniul securitatii si
sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru acestea, potrivit legii.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protectiei muncii nr.
90/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie
2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981
pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, utilajelor si
masinilor, intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu sau care au
instalatii cu grad ridicat de pericol in exploatare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 5 din 11 ianuarie 1982, precum si orice alte dispozitii contrare.
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Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de
masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de
munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor Art.
75 si ale Art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 14 iulie 2006. 
Nr. 319.
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