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I. Lista de Preţuri pentru Cursuri AUTOCAD / C.A.D.  

Produsul Educaţional Licență Preţ

Curs intensiv Desen tehnic pentru Autocad / C.A.D. individuală 330

multiplă 1150

Curs intensiv Desen tehnic pentru Autocad / C.A.D. fără fișierele 
de exerciții Autocad, Pdf, Flash, Jpg – doar lecțiile video!

individuală 260 Lei

multiplă 950 Lei

Curs profesional Autocad 2015 - 2017, 2 DVD * individuală 560 Lei

multiplă 1.750 Lei

Curs practic Autocad 2017, Workshop Autocad Expert individuală 400 Lei

multiplă 1250

Curs  3D Studio Max 2016, 3 DVD ** individuală 350 Lei

multiplă 1.400 Lei

Autocad 2008 2D si 3D, curs international tradus in 5 țări individuală 265 Lei

multiplă 750 Lei

Curs  Autocad 2002 în mediul 2D şi operaţii 3D + îndrumător pdf individuală 100 Lei

multiplă 350 Lei

Curs Autocad 2002 în mediul 3D, curs aplicativ individuală 80 Lei

multiplă 160 Lei

Curs C.A.D. / Autocad Alternativ, cu licenta GRATUITA chiar și 
în scop comercial

individuală 175 Lei

multiplă 450 Lei

Curs nanoCAD, varianta gratuita la Autocad individuală 105 Lei

multiplă 330 Lei

Licenţa individuală presupune utilizarea produsului strict pentru instruirea proprie și exclusiv 
pentru propriul beneficiu. 
Licenţa multiplă se aplică la nivel de instituţie, cu număr nelimitat de utilizatori, dar care aparțin 
aceleiași institutii care a contractat produsul. 
Ambele licențe sunt nelimitate în timp. 
Licența individuala se facturează pe numelele persoanei fizice, licența multiplă se facturează pe 
numele instituției. Nu se pot factura licențe individuale pentru întreaga instituție. 

Cursurile NU se adresează firmelor de training software, cursuri online ori magazinelor de soft 
educaţional, sau orice altă formă de redistribuire a acestor produse.
Nu suntem plătitori de TVA.

http://www.softedu.eu/licenta.htm
http://www.softedu.eu/


.
* Pentru Cursul Autocad 2015 - 2017 se poate livra şi un singur DVD din cele două, 
numai pentru licenţa individuală, la preţul de:
380 Lei / DVD 1 270 Lei / DVD 2

** Pentru Cursul 3D Studio Max 2016 se poate livra şi un singur DVD din cele trei, 
numai pentru licenţa individuală, la preţul de:
150 Lei / DVD 1 160 Lei / DVD 2 180 Lei / DVD 3

La preţul de listă se adaugă taxele poştale pentru comenzi mai mici de 350 Lei.
Comenzile a căror valoare este mai mică de 200 Lei se expediază numai prin internet.

SEAP: instituțiile pot achiziționa produsele educaționale și în Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice SEAP, detalii în secțiunea web: http://softedu.eu/seap.html
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