
Lista cărților disponibile prin intermediul site-ului www.catia.ro,  
prezentare, prețuri, promoții: 

 

 
 
 

Proiectare asistata in CATIA v5. 
Elemente teoretice si aplicatii. 
 
Editura BREN, Bucuresti, iunie 2007, reeditare iunie 2014 
Format: A4, 210 mm x 297 mm 
Numar pagini: 462 
ISBN 978-973-648-654-8 
Greutate: 1,1 kg 
Pret: 72 RON 
Editie cu CD: tutoriale video, modele, figuri color. 
Cartea este disponibila doar in format tipărit 
Demo: http://www.catia.ro/download/democatia2.pdf  
http://www.catia.ro/?page_id=3665 

 

CATIA v5. Aplicatii in inginerie mecanica. 
 
Editura BREN, Bucuresti, martie 2009, reeditare mai 2013 
Format: A4, 210 mm x 297 mm 
Numar pagini: 258 
ISBN 978-973-648-843-6 
 
 
 
Cartea este disponibila doar in format electronic 
http://www.catia.ro/?page_id=3688 
Cumpara cartea din magazinul Google Play 
Cartea răsfoită: 
http://www.youtube.com/watch?v=xxVenE4CZQI  
 
 
 

 
 
 

Module de proiectare asistata in CATIA V5 
cu aplicatii in constructia de masini 
 
Editura BREN, Bucuresti, iulie 2004 
Format: A4, 210 mm x 297 mm 
Numar pagini: 230 
ISBN: 973-648-317-7 
Pret: 40 RON 
Cartea este disponibila doar in format electronic 
Demo: http://www.catia.ro/download/moduleCATIAdemo.pdf 
http://www.catia.ro/?page_id=3726 
 
Aceasta carte a stat la baza cartii  
Proiectare asistata in CATIA v5. Elemente teoretice si 
aplicatii (cea albastra de mai sus) 

https://play.google.com/store/books/author?id=Ionut+Gabriel+GHIONEA


 
 
 

Proiectare asistata de calculator in 3D cu AutoCAD 
Indrumar de laborator 
 
Editura BREN, Bucuresti, martie 2005 
Format: A4, 210 mm x 297 mm 
Numar pagini: 112 
ISBN: 973-648-441-6 
Pret: 30 RON 
Cartea este disponibila doar in format electronic 
Demo: http://www.catia.ro/download/demoautocad.pdf 
http://www.catia.ro/?page_id=3704 
Cartea răsfoită: 
http://www.youtube.com/watch?v=YoUJclvGUWY 
 

 

3D Studio Max 4. Multimedia si modelare asistata 
Elemente teoretice si aplicatii 
 
Editura: Printech Bucuresti, 2002 
Format: 17 cm x 24 cm 
Numar pagini: 226 
ISBN: 973-652-630-5 
Pret: 30 RON 
Cartea este disponibila doar in format electronic 
Demo: http://www.catia.ro/download/demomax.pdf 
http://www.catia.ro/?page_id=3736 
 

 

 
Cumpara cartile din magazinul Google Play 

 

 Comanda Dvs. trebuie sa fie, in mod obligatoriu, insotita de numele si 
adresa completa (strada, numar, bloc, scara, apartament, sector, cartier, oficiu si 
cod postal, oras, judet) la care va fi trimis coletul prin posta.  
 Aceste date sunt absolut necesare si vor fi folosite numai pentru expedierea 
rapida a coletului. Datele legate de nume si adresa trebuie sa fie conforme cartii 
de identitate a destinatarului (cumparatorului). Comenzile cu nume si/sau adresa 
incomplete nu vor fi luate in considerare. 
 Expedierile se fac numai prin Posta Romana de doua ori pe saptamână: 
luni si joi, iar plata se face ramburs la ghiseul oficiului postal de unde si când 
ridicati coletul. 
 Cheltuielile legate de ambalare, transport, ramburs etc. sunt incluse in 
prețurile cărților și ale promoțiilor. 
 

https://play.google.com/store/books/author?id=Ionut+Gabriel+GHIONEA
https://play.google.com/store/books/author?id=Ionut+Gabriel+GHIONEA


Promoții pentru cărți achiziționate în aceeași comandă: 
Valabilitate în limita stocului disponibil. Comenzi: ionut76@hotmail.com  

 
promotie valabila din 3 mai 2015 

 +  = 90 RON  112 RON 
 

 +  = 50 RON  70 RON 
 

 +  = 90 RON  102 RON 
 

 +  = 90 RON  102 RON 
 

 +  = 50 RON  60 RON 
 

 +  +  = 75 RON  100 RON 
 

La achizitia a cel putin 2 carti identice se ofera o reducere de 15% 



Autor:  
 

   
 
 Ionuţ Gabriel GHIONEA, născut la 2 ianuarie 1976, a absolvit în anul 1999 Facultatea de 
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 
specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie. 
 În anul universitar 1999 - 2000 a urmat şi a absolvit cursurile de Studii Aprofundate în 
Specializarea Concepţie şi Fabricaţie Integrate cu Calculatorul. În anul 2003 a urmat un stagiu de 
pregătire a tezei de doctorat la Universitatea Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers din Aix-en-
Provence, Franţa și este doctor inginer din anul 2010. 
 Desfăşoară activitate didactică din anul 2000, fiind în prezent şef de lucrări, membru al 
Departamentului de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 
Domeniile sale de competenţă includ: Inginerie Mecanică, Proiectare Asistată, Managementul 
Sistemelor Tehnologice, Tehnologii de Control Dimensional.  
 Deţine diplomele: Autodesk Certificate of Completion for AutoCAD 2000 şi 2009 Update, 
CATIA Certified Professional CATIA V5R14 Part Design Specialist, Autodesk Digital Prototyping 
Essentials, Autodesk Implementation Expert Program Manufacturing, Specialist în domeniul proiectării 
asistate de calculator cod standard ocupational COR 213907 ANC, AutoCAD 2012 Certified Associate, 
AutoCAD 2012 Certified Professional și este coautor al standardului ocupațional Operator în domeniul 
proiectării asistate de calculator cod COR 312204 ANC ( http://www.anc.edu.ro ). 
 A publicat, ca autor sau coautor, peste 70 de articole de specialitate şi 9 cărţi având ca tematică 
proiectarea asistată cu aplicaţii în inginerie mecanică, precum şi numeroase alte lucrări în 
reviste/volume ale unor conferințe în domeniul ingineriei mecanice, din ţară şi străinătate. A participat 
în echipă la 13 contracte de cercetare științifică și de pregătire profesională. 
Cursuri de pregătire profesională: 
Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator – CATIA v5 
CATIA v5 Fundamentals 
http://www.intratest.ro/servicii/curs/52 
 
Dintre clientii importanti, beneficiari ai cursurilor de proiectare asistata, se pot enumera: 
Alstom General Turbo Bucuresti, Continental Automotive Timisoara, UTI Security Bucuresti, Polytechnik 
Sieta Cluj, Acvatot Bucuresti, Horeca Expert Constanta, Groupe Allio Franta (divizia romana), Holcim 
Bicaz, Santierul Naval Braila (STX Europe), Societatea Romana de Radiodifuziune Bucuresti, CEZ 
Craiova, Institutul de Studii si Proiectari Energetice (ISPE) Bucuresti, Convas Construct SRL Constanta, 
Rotec SA Buzau, Elba Timisoara, Icepronav Galati, Hidroelectrica Ramnicu Valcea etc. Majoritatea acestor 
cursuri s-au desfasurat in cadrul centrului de training www.promanagement.ro, dar si prin proiecte europene 
POSDRU aflate in derulare prin firma www.hofag.ro 
 
www.ghionea.ro,   www.catia.ro,   ionut76@hotmail.com  
 
telefon: 0722926249 Ionut Ghionea 

http://www.promanagement.ro/cursuri/cursuri-anc/specialist-proiectare-cad/item/257-specialist-in-domeniul-proiectarii-asistate-pe-calculator-catia-v5.html
http://www.promanagement.ro/cursuri/cursuri-cad-catia/cursuri-catia-v5/item/136-v5f.html
http://www.intratest.ro/servicii/curs/52

