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I. Informaţii de identificare a cursului 

Facultatea: ŞtiinţeReale, Economiceşi ale Mediului 

Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti   

Domeniul general de studiu:Stiinţe ale educaţiei 

Domeniul de formare profesională la ciclul I:Educaţiaşiformareaprofesională 

Denumireaspecialităţii:Educaţiatehnologicăşifizica 

Administrareaunităţii de curs: 

Codulunităţii 
 de curs 

Credite 
ECTS 

Total  
ore 

Repartizarea 
orelor

 

 Forma de 

evaluare 
 

Limba de 

predare 

Prel. Sem. Lab. L.ind. 

S1.02.0.015 4 
 

150 
 

  
75 
 

75 
 

Examen 
 

Româna 
 

 

Statutul: disciplinăobligatorie 

 

II. Informaţiireferitoare la cadrul didactic 

Titularulcursului – Clim Tudor, lector superior universitar. Absolvent al 

Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea „Disciplinitehnice cu 

specialitateasuplimentără,,fizica”.  

Meşter popular, gen creaţie,,Împletitorlozie’’ 

Gradul didactic: Unu 

Biroul: aula 315  

Tel.  069181142 

E-mail: tudorclim@com.ru 

Orele de consultaţii - mercuri: 14.00 -15.30.  

 

Descriereadisciplinei 

Cursulurmăreştefamiliarizareastudenţilor cu mijloacele, metodeleşitehnologiilede lucru 

specific prelucrăriilemnului.Odată cu parcurgereanoţiunilorteoreticeşipeparcursulaplicaţiilor practice 

se impunecunoaştereatipurilor de tehnici specific prelucrăriilemnului.Tehnologia prelucrării lemnului 

este o disciplină de specialitate, care, la rîndul său, ocupă un rol deosebit în pregătirea viitorului 

specialist. Cunoştinţele dobîndite sunt necesare în scopul înţelegerii noţiunilor de părţi componente ale 



produselor din lemn şi a modului de asamblare a acestora pentru obţinerea produsului finit, în vederea 

formării competenţelor profesionale ale meseriei cuprinse în standardele de performanţă.      

Competenţe prealabile 

Înainteaînceperiistudieriicursuluidatstudentultrebuiesăîndeplineascăplanul de învăţămînt la 

cursulDesentehnic. Săaibădeprinderi practice de-a lucra cu instrumente de măsurăşi control. 

Integrarea cursului în programul de studii: 

Încadrullucrărilor practice se pune accentual pecunoaştereautilajelor, istalaţiilefolosite la 

prelucrareaprimară a prelucrăriilemnuluişi se urmăreştemodulconcret de prelucrare.  

 Disciplina „Tehnologia prelucrăriilemnului” urmăreşteformarea la studenţi a 

unorcompetenţespecifice, necesarepromovăriipracticiipedagogice la educaţiatehnologică. 

Studiereaunităţii de curs „Tehnologia prelucrăriilemnului” se sprijinăpecunoştinţele, 

capacităţileşicompetenţeledezvoltateîncadruldisciplinei „Desentehnic”. 

 

Competenţe specifice  

 Elaborarea proiectelor de confecţionare a obiectelor din lemn, cu 

îmbinareamaimultortehnologii de prelucrare a lemnului. 

 Distingerea varietăţii obiectelor confecţionate cu utilizarea diverselor tehnologii de 

prelucrare a lemnului. 

 Confecţionareaobiectelorproiectate. 

 Evaluareaobiectelorconfecţionate conform criteriilorestetice, tehnologice, utilitare. 

 Competenţe cognitive: dea concepe şi a proiecta situaţii de predare-învăţare-evaluare 

ajustate la nivelul de pregătire şi la conţinuturile de predat în vederea dezvoltării 

competenţelor prevăzute de curriculă. 

 Competenţe de aplicare: de a aplica instrumentele adecvate pentru a elabora aplicaţii de 

stocare şi prelucrare a informaţiei, de a aplica tehnici şi aplicaţii relevante în elaborarea 

articolelor. 

 Competenşe manageriale: de a planifica şi a organiza situaţiidepredare-învăţare-evaluare, a 

motiva şi a monitoriza activitatea individuală, în grup şi frontală a studenţilor pentru a 

facilita învăţarea şi socializarea lor prin utilizarea întregului spectru de resurse şi 

instrumente de învăţare. 

 

Finalitățile cursului: 

La finelecursuluistudenţiivor fi capabili: 

 SăcunoascăconstrucţiastrunguluiСТД-120, regulileşiprocedeele de executare a lucrărilorpe 

strung; 

 Săcunoascăclasificareamaşinilor, procedeele de obţinere a pieselor din lemn; 

 Săştiesăconfecţionezedupădesenultehnicdat un articol din lemn; 

 Săelaborezesinguriconstrucţiaşisăconfecţioneze un obiect, care cuprinde 4-5 piese. 



Programatematică 

Nr. 

 d/o 
Denumireamodulului Număruldeore 

1. Prelucrareamanuală a lemnului 24 ore 

2. Prelucrareamecanică a lemnului 51ore 

 

Conţinutuldisciplinei 

I. Prelucrareamanuală a lemnului – 24ore 

Nr. 

d/o 

 

Tema 

Număruldeore 

1 Tipurile de cherestea. Metodele de fabricare. Materialepebază de lemn 2 

2 Trasareasemifabricatelor. Instrumente de măsurăşidispozitive de trasare, 

aplicarealorînpractică 

2 

3 Esenţaprocesului de aşchiereşimetodele de prelucrare a lemnului 2 

4 Tăierea cu ferestrăul. Clasificarealor. Unghiurileconstructive. Ceaprăzuirea 2 

5 Rindeluirea. lemnului 2 

6 Găurirea. Tipuriledeîmbinări 2 

7 Finisareasemifabricatelor 2 

8 Confecţionareacorpurilorpoliedralecusculemanuale. 

Tehnolologiaconfecţionăriicorpurilorderotaţiecusculemanuale 

4 

9 Elaborareafişeitehnologiceşiconfecţionareaarticolului 6 

 

 

II. Prelucrareamecanicăalemnului- 51ore 

Nr. 

d/o 

Subiectul 

 

Număruldeore 

1 Esenţaprocesului de aşchiere.Elementeleregimului de aţchiere 2 

2 Destinaţiaşiconstrucţ. strung. СТД-120. Principiul de funcţ. al  strung. СТД-

120 

4 

3 Construcţiaşigeometriacuţitelor.Clasificareacuţitelorpentrustrungire.  

Materialepentrucuţiteledestrungire 

2 

4 Metode de fixare a semifabricatelor. Dispozitive de fixare a semifabricatelor 4 



5 Strungireaexterioarăşiinterioară la strung. СТД-120 4 

6 Strungireapieseiconformdimensiunilor 4 

7 RTS la m-u de rindeluit. Destinaţiaşiconstrucţ. m-u de rindeluit.Reglarea m-

u de rindeluit 

2 

8 RTS la m-u de retezat. Destinaţiaşiconstrucţ. m-u de retezat. Reglarea m-u 

de retezat 

2 

9 RTS la maşina-unealtă de frezatverticală. Destinaţiaşiconstrucţia m-u de 

frezat vertical. 

Reglarea m-u de frezat vertical 

3 

10 RTS  la m-u de  rindeluitpegrosime. Destinaţiaşiconstrucţia m-u de 

rindeluitpegrosime 

4 

11 Confecţionareapieselor de diferitegrosimi 4 

12 RTS la maşina-unealtă de găurit. Destinaţiaşiconstrucţia m-u de găurit 4 

13 Elaborareafişeitehnologicepentruconfecţionareaarticoluluipentruevaluare 2 

14 Confecţionareapieselorcomponente 6 

15 Asamblareaarticolului 2 

16 Finisarea. Acoperireaarticolului cu lac 2 

 

Activităţi de lucru individual 

În cadrul lucrărilor de laborator studenţii aplică cunoştinţele în situaţii concrete (elaborarea fişelor 

tehnologice, executarea articolelor). Media notelor acumulate la lucrările de laborator reprezintă nota 

reuşitei curente. Sunt oferite consultaţii individuale în realizarea sarcinilor propuse. 

Evaluarea 

Evaluarea  sumativă se realizează sub forma unui examen oral. Subiectele la examen conţin două 

sarcini teoretice şi una practică (executarea unui articol). 

Nota finală se determinădupă formula: nota finală = 0,6• nota mediecurentă + 0,4•cu nota 

obţinută la examen. 

 

 

Chestionarpentruevaluareafinală 

 



1.  Caracterizaţi şi enumeraţi tipurile de cherestea.  

2.  Clasificaţi materialele lemnoase. 

3.  Descrieţi procedeul de trasare. Enumeraţi instrumentele de măsură şi control. 

4.  Descrieţi operaţia de tăiere cu ferestrăul. Clasificaţi tipurile de ferestrae. 

5.  Descrieţi operaţia de rindeluire. Clasificarea rindelelor. 

6. Expuneţi metodele de finisare a semifabricatelor. Enumeraţi sculele aşchietoare  utilizate la finisare. 

7.  Caracterizaţi operaţia de găurire. Clasificaţi burghiele. 

8.  Enumeraţi şi descrieţi îmbinările prin cuie. 

9.  Enumeraţi şi descrieţi îmbinările prin şuruburi.   

10. Enumeraţi şi descrieţi îmbinările prin clei. 

11. Descrieţi construcţia şi principiul de lucru al strungului ТСД-120. 

12. Clasificaţi sculele aşchietoare utilizate la operaţia de strungire. 

13. Enumeraţi lucrările ce pot fi executate la strungul ТСД-120. 

14. Elaboraţi fişa tehnologică pentru confecţionarea corpului de rotaţie la strungul      ТСД-120. 

15. Descrieţi construcţia şi reglarea maşinii-unelte de retezat şi rindeluit. 

16. Caracterizaţi lucrările care pot fi executate la maşina-unealtă de retezat şi rindeluit.  

17. Enumeraţi sculele utilizate la  maşina-unealtă de retezat şi rindeluit. Lămuriţi destinaţia lor. 

18. Descrieţi construcţia şi ajustarea maşinii-unelte de frezat. 

19. Caracterizaţi lucrările care pot fi executate la maşina-unealtă de frezat. 

20. Enumeraţi sculele utilizate la  maşina-unealtă de frazat. Lămuriţi destinaţia lor. 

21. Enumeraţi şi caracterizaţi defectele lemnului. 

22. Enumeraţi şi caracterizaţi proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului. 

23. Expuneţi şi descrieţi metodele de fixare a semifabricatelor la strungul ТСД-120. 

24. Elaboraţi fişa tehnologică pentru confecţionarea cozii pentru ciocan. 

25. Confecţionaţi la strungul ТСД-120 conform desenului tehnic un mîner pentru pilă.  

 

Mostre de biletepentruexamen: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

MinisterulEducaţiei  alRepublicii Moldova 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi 

Catedra de ŞtiinţeFiziceşiInginereşti 

 

Aprob 

Şefdcatedră_______ 
 

 

1. Enumerătipurile de cherestea. Caracterizează-le. 

2. Elaboreazăfişatehnologicăpentruconfecţionareacoziipentruciocan. 

3.   Confecţionează la strungulТСД-120 conform desenuluitehnicun miner pentrupilă.  

 

    
 

 

 

 

MinisterulEducaţiei  alRepublicii Moldova 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi 



Catedra de ŞtiinţeFiziceşiInginereşti 

 

 

Aprob 

Şef de catedră_______ 

 

 

1. Clasificătipurile de ferestrae. Descrieoperaţia de tăiere cu ferestrăul. 

2. Elaboreazăfişatehnologicăpentruconfecţionareaunuicorp de rotaţie-manual. 

3. Confecţionează la strungulТСД-120 conform desenuluitehnicun miner pentrupilă. 

 
 

 

 

Resurseinformaţionale ale cursului: 

Literatura de bază 

1. Budău G. Didacticaspecialităţiiînindustrialemnului, Braşov, 2005 

2. ArcadieHinescu, Manualulmaistrului din industrialemnului, EdituraTehnică, Bucureşti, 1992. 

3. Cotta N. L., Tehnologiafabricăriiproduselor finite din lemn, Universitatea din     Braşov, 1978. 

4.   Mihai D., Materialetehnologicepentruindustrialemnului, EdituraTehnicăBucureşti, 1983. 

5.  Paraschiv V., Gheorge M., Procedeemoderne de finisare a mobilei, EdituraTehnicăBucureşti, 1989.  

6. Macovschii N. V., Amaliţchii V. V., Komarov G. A., Cuzneţov V. M., 

Teoriaiconstrucţiiderevoobrabatîvaiuşihmaşin, M., 1984. 

 7.  Corotcov V. I., Derevo- obrabatîvaiuşiestanchi- M., Vîsş. Şcola, 1991. 

 

Literaturasuplimentară 

1. Andrei Grigorescu, AlunitaMunteanu, Tehnologiacherestelei– manual scolar – 

EdituraDidacticăşiPedagogică, Bucuresti, 2001. 

2. Andrei Grigorescu, AlunitaMunteanu,Utilajulsitehnologiafabricariifurnirului, 

placajuluisipanelului– manual scolar-  Bucuresti, EdituraDidacticăşiPedagogică, 1995. 

3. MurariMihai, MurariMelania, Fabricareaproduselor din lemn, Lucrator in tamplarie, Scolala de 

Arte siMeserii. 


