LICEUL TEHNOLOGIC
“ TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIESTI
Strada Gh.Grigore Cantacuzino nr.328. Ploiesti
Tel./ fax 0244552251; email: tsocolescuploiesti@gmail.com

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/ Calificarea profesională:
Fabricarea produselor din lemn/Tehnician designer mobilă și amenajări interioare
Clasa: a-XI -a
Modul I- Materii prime și materiale tehnologice pentru fabricarea produselor din lemn
1. Structura și identificarea macroscopică a lemnului:
1.1. Definiție. Secțiunile principale prin trunchi;
1.2. Caracterele structurii macroscopice a lemnului : măduvă, alburn, lemn matur,
duramen, inele anuale, lemn timpuriu, lemn târziu, porii lemnului, raze medu-lare,
zone de fibre, pete medulare.
2. Defectele lemnului:
2.1. Defecte de formă ale trunchiului;
2.2. Defecte de structură ale lemnului;
2.3. Noduri;
2.4. Crăpături;
2.5. Găuri și galerii de insecte;
2.6. Colorații anormale și alterații.
3. Proprietăţi fizice: densitatea, umiditatea, umflarea și contragerea.
4. Adezivi utilizați în industria lemnului:
4.1. Proprietăți și caracteristici tehnice ale adezivilor;
4.2. Tipuri de adezivi utilizați în industria lemnului: polivinilici, pe baza de cauciuc/ de
topire- tehnologia de aplicare.
5. Materiale abrazive: Definiție, clasificare, simbolizare, alegerea materialelor abrazive.
6. Materiale tehnologice de finisare: Definiție, clasificare;
6.1. Materiale tehnologice de pregătire a suportului lemnos în vederea finisării:
decolorare,albire, umplerea porilor, grunduire, chituire, șplacuire, colorare;
6.2. Materiale tehnologice peliculogene de finisare transparentă și opacă a lemnului: lacuri
poliesterice, nitrocelulozice, acrilice , poliuretanice, carbamidice, pe bază de apădomenii de utilizare, tehnologia de aplicare; emailuri: nitrocelulozice, acrilice,
poliuretanice, carbamidice – domenii de utilizare, tehnologia de aplicare.
7. Materiale de tapițerie: clasificare, utilizări.
8. Materiale netradiţionale: clasificare, utilizări.

Bibliografie
1. Murari, M., Ciocîrlea Vasilescu, A., Murari, M., Constantin, M., – Fabricarea produselor din
lemn, Manual pentru anul I Şcoală profesională, Edituta Niculescu ABC, 2004.
2. Pentilescu, M., Georgescu, E., Fabricarea produselor din lemn, Manual pentru anul I Şcoală
profesională, Edituta Economică Preuniversitaria, 2002.
3. Grigorescu, A., Hrimiuc, C., Constantinescu, G., ș.a.- Auxiliare curriculare, domeniul
Fabricarea produselor din lemn, nivel 1, nivel 2 și nivel 3, M.E.C., C.N.D.I.P.T. 2004-2009.
4. Pescăruş, P., Motoiu, I., Manual pentru clasa a-IX-a liceu, Anul I Şcoală Profesională, Materii
prime şi materiale folosite în industria lemnului, Editura Didactică Bucureşti, 1994.
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MODEL SUBIECT EXAMEN DIFERENȚĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Calificarea : TEHNICIAN DESIGNER MOBILĂ ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE
Clasa a- XI–a
Modul I- Materii prime și materiale tehnologice pentru fabricarea produselor din lemn
SUBIECTUL I
30 puncte
A. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare
răspunsului corect:
10 puncte
1. 4. Lacurile carbamidice se utilizează pentru :
a. retuşarea defectelor de prelucrare;
b. mobilier expus în condiții de exterior;
c. colorarea suprafeţei;
d. mobiler pentru interior.
2. Granulaţia utilizată la şlefuirea de finisare a lemnului masiv este:
a. 60; 80
b. 80; 100
c. 100; 120
d. 120;150
3. Inimile concrescute sunt defecte:
a. colorații anormale;
b. de formă;
c. de structură;
d. provocate de dăunători;
4. Categoria de materiale de tapițerie care conferă confortul este:
a. de susținer;
b. de acoperire;
c. de umplere;
d. de acoperire;
5. Pentru reducerea poluării și a toxicității lacurilor se recomandă utilizarea :
a. lacuri alchidice
b. lacuri pe bază de apă
c. lacuri nitrocelulozice
d. lacuri poliesterice
B. În coloana A sunt enumerate defecte ale lemnului, iar în coloana B definiţiile acestora. Scrieţi pe
foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
10 puncte
1 Curbura
a
Lb = (D-d)/1m
(cm/m)
2 Lăbărţarea
b Umflături ale lemnului rotund
3 Inimi concrescute
c Creşterea împreună a 2 sau mai multe tulpini
4 Ovalitatea
d Crăpătura de ger
5 Gelivura
e C = s/L (cm/m)
f
O = (D – d)/D
C.
10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare, numerotate cu litere de la a la e.
Pentru fiecare dintre afirmațiile de la a la e, scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare
enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este adevărată, sau litera F,
dacă apreciați că afirmația este falsă.
a. Poliuretanul este un material de umplutură în structura tapițeriei.
b. Metalul nu se utilizează la fabricarea mobilierului.
c. Adezivii se utilizează la finisarea lemnului.
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d. Pentru furniruirea canturilor panourilor de PAL se utilizează adezivi de topire.
e. Umplerea porilor se realizează cu chituri.
SUBIECTUL II
36 puncte
1.Analizaţi şi specificaţi care este tipul adezivului folosit pentru realizarea încleierilor prezentate în
tabelul de mai jos :
Nr.
Crt.
0.

Domeniul de utilizare
1.

1.

Încleierea aşchiilor şi
fibrelor pentru P.A.L.
şi P.F.L.

2.

Furniruirea panourilor
din P.A.L.

3.

Încleierea elementelor
unui cadru

4.

Încleierea
poliuretanului pe
suport

5.

Îmbinare în cep
cilindric aplicat pentru
elemente din P.A.L.

6.

Furniruirea canturilor
pentru panourile din
P.A.L.

7.

Încleierea placajului

Schiţa îmbinării
2.

Denumirea
adezivului
3.

LICEUL TEHNOLOGIC
“ TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIESTI
Strada Gh.Grigore Cantacuzino nr.328. Ploiesti
Tel./ fax 0244552251; email: tsocolescuploiesti@gmail.com

2.

15 puncte
Identificați abrazivul după simbolizare HEn – tip 11 R 100 explicând ce reprezintă fiecare grup de
litere şi cifre.

Simbolul

Explicația

H
En
11
R
100

SUBIECTUL III

24 puncte

1. Enumerați trei categorii de lacuri utilizate la finisarea mobilierului.
6 puncte
2. Alegeți lacul recomandat pentru finisarea pardoselilor din lemn și justificați alegerea făcută.
8 puncte
3. Caracterizați lacurile alchidice.
10 puncte
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
SUBIECTUL I
30 puncte
A.
10 puncte
1 – b; 2 – c; 3 - c; 4 - c; 5 - b .
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte ( 5x2puncte=10 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
B.
10 puncte
1 – e; 2 – a; 3 – c; 4 – f; 5 - d.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte ( 5x2puncte=10 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
C.
10 puncte
a-A; b-F; c-F; d-A; e-F.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte ( 5x2puncte=10 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL II
36 puncte
1.
21 puncte
Nr.
Denumirea
Domeniul de utilizare
Schiţa îmbinării
Crt.
adezivului
4.

5.

1

Încleierea aşchiilor şi
fibrelor pentru P.A.L.
şi P.F.L.

6.

7.

Ureoformaldehidici
/urelit P
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2

Furniruirea panourilor
din P.A.L.

Ureoformaldehidici
/ urelit C

3

Încleierea elementelor
unui cadru

Adezivi polivinilici/
aracet

4

Încleierea
poliuretanului pe
suport

Adezivi pe bază de
cauciuc/prenadez

5

Îmbinare în cep
cilindric aplicat pentru
elemente din P.A.L.

Adezivi polivinilici/
aracet

6

Furniruirea canturilor
pentru panourile din
P.A.L.

Adezivi de topire

7

Încleierea placajului

Adezivi
fenolformaldehidici
/ fenoplac

Pentru fiecare categorie de adezivi aleasă corect se acordă câte 3 puncte; ( 7x3puncte=21
puncte)
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
2.
15 puncte
Simbolul
Explicația
H
Suport din hârtie
En
Granule abrazive din electrocorindon nobil
11
Adezivul de lipire al granulelor pe suport – clei natural
R
Dispunere rară a granulelor
100
Granulația 100
Pentru fiecare simbol identificat corect se acordă câte 3 puncte; ( 5x3puncte=15 puncte)
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL III
24 puncte
1. Lacuri poliestirice, nitrocelulozice, poliuretanice, carbamidice, alchidice, pe bază de apă.
Pentru oricare 3 lacuri precizate corect se acordă câte 2 puncte (3x2puncte= 6 puncte);
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
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2. Lacuri poliuretanice, rezistente la uzură, raze UV și variații de umiditate, și temperatură,
formează pelicule groase și elastice.
Pentru alegerea corectă a categoriei de lac se acordă 3 puncte.
Pentru justificarea corectă a alegerii se acordă 5 puncte
3.
Lacuri pe bază de rășini alchidice ( glicerină, anhidridă ftalică, uleiuri vegetale). Reprezintă
categoria utilizată pe scară largă în prezent. Produsele au un conținut de 50% ulei de in ceea ce
oferă rezistență sporită la intemperii și elasticitate foarte bună.
Se recomandă pentru mobilier destinat spațiilor exterioare, băilor, bucătăriilor ( medii umede),
construcțiilor din lemn datorită faptului că pot fi amestecate cu rășini melaminice și uree.
Uscarea lacurilor se poate face la temperatura mediului în 4 - 48 ore sau la temperaturi de (120
-180)° C timp de 5 -10 min.
Sunt substanțe toxice și inflamabile, se depozitează în magazii speciale ferite de surse de
căldură și foc maxim 6 luni, la temperaturi de (5 – 25) ° C.
Pentru prezentarea corectă și completă se acordă 10 puncte;
Se pot acorda și puncatje intermediare.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/ Calificarea profesională:
Fabricarea produselor din lemn/Tehnician designer mobilă și amenajări interioare
Clasa a-XI-a
Modulul: Modul II-Reprezentarea în desen a produselor finite din lemn
1. Norme generale de reprezentare în desenul tehnic :
1.1.
Formate utilizate în desenul tehnic;
1.2.
Linii folosite în desenul tehnic;
1.3.
Scări de reprezentare: de mărire, de micşorare, de mărime naturală.
2. Semne şi reprezentări convenţionale în industria lemnului:
2.1.
Semne convenţionale pentru materii prime utilizate la fabricarea produselor
finite din lemn;
2.2.
Semne convenționale pentru materiale de tapițerie.
3. Cotarea în desenul tehnic.
4. Întocmirea schiţei şi a desenului la scară: definiție, etape.
5. Reprezentarea asamblărilor, a complexelor şi a subansamblurilor specifice
produselor finite
6. Întocmirea schiţei şi a desenului la scară pentru :
6.1.
Rame: simple/cu tăblie;
7. Întocmirea schiţei şi a desenului la scară pentru mobilier din cadre:
7.1.
Taburet: vederi, secțiuni, detalii;
7.2.
Măsuțe: vederi, secțiuni, detalii;
8. Întocmirea schiţei şi a desenului la scară pentru mobilă corp:
8.1.
Noptiera: vederi, secțiuni, detalii;
8.2.
Comoda: vederi, secțiuni, detalii;

Bibliografie
1. Năstase,V., Ionescu, Fl., Cotta, N - Desenul tehnic în industria lemnului – Editura Tehnică,
Bucureşti, 1996.
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Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti 1992.
3. Grigorescu, A., Hrimiuc, C., Constantinescu, G., ș.a.- Auxiliare curriculare, domeniul
Fabricarea produselor din lemn, nivel 1, nivel 2 și nivel 3, M.E.C., C.N.D.I.P.T. 2004-2009.
4. Vrînceanu, St. - Desen tehnic şi ornamental în industria lemnului, manual pentru clasele a IX-a
și a X-a licee industrial cu profil de exploatarea și industrializarea lemnului și anii I și II școli
profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1993
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8. Standarde de Pregătire profesională nivel 4, domeniu Fabricarea produselor din lemn, 2016.
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MODEL SUBIECT EXAMEN DIFERENȚĂ
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/ Calificarea profesională:
Fabricarea produselor din lemn/Tehnician designer mobilă și amenajări interioare
Clasa a-XI-a
Modulul: Modul II-Reprezentarea în desen a produselor finite din lemn
Subiectul. I
20 puncte
Precizați elementele cotării și 3 reguli de cotare.
Subiectul. II
44 puncte
Rezolvaţi pe foaia de examen următoarele cerinţe:
a. trasați chenarul formatului și conturul indicatorului;
b. reprezentaţi la scara 1:10 vederea din faţă, vederea laterală;

6 puncte
38 puncte

Subiectul. III

26 puncte

Reprezentați la scara 1:10 secțiunea vertical – transversală.

26 puncte

Produsul este realizat din PAL melaminat cu
grosimea de 18 mm
Ușa este aplicată și are lățimea de 315 mm
Compartimentarea este cu o placă intermediară
și o poliță în interiorul corpului
Spatele este din PFL cu g=4 mm, aplicat în falț
cu şuruburi pentru lemn.
Legătura soclu este retrasă cu 30 mm față de
peretele lateral și are lățimea de 80 mm
Placa superioară depășeșete peretele lateral cu
30 mm
Asamblarea reperelor de tip panou se face cu
cepuri rotunde aplicate Ø 8 x 30 mm.

400
400
615
Notă: La evaluarea lucrării se ține seama de:
1. aranjarea vederilor şi secţiunilor în pagină
2. respectarea scării cerute
3. utilizarea tipurilor de linii
4. respectarea regulilor de cotare
5. acurateţea desenului realizat
•
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectul. I.
20 puncte
Elementele cotării sunt: linia ajutătoare de cotă, linia de cotă, cota, linii de indicație, simboluri.
Reguli de cotare:
 nu se admite folosirea liniei de contur sau a axei de simetrie drept linie de cotă;
 se va evita intersectarea liniilor ajutătoare cu liniile de cotă. Dacă acest lucru nu este
posibil, atunci nici o linie nu se va întrerupe;
 liniile ajutătoare vor depăşi liniile de cotă cu 2–3 mm;
 cotele vor fi înscrise pe proiecția principală în care elementul cotat prezintă cele mai multe
detalii de formă;
 cotele vor fi înscrise din interior către exterior, astfel încât să nu existe intersecții ale liniilor
de cotă și ale liniilor ajutătoare;
 numerele și simbolurile ce reprezintă o cotă nu vor fi intersectate de diferite linii.
Pentru fiecare element precizat corect se acordă câte 1 punct; ( 5x1punct=5 puncte);
Pentru oricare regulă precizată corect din cele enunțate mai sus se acordă câte 5 puncte (3 x 5
puncte = 15 puncte);
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Subiectul. II
44 puncte
a. Pentru trasarea corectă a chenarului și conturului indicatorului se acordă câte 3 puncte
(2x3 puncte=6 puncte)
b.

Se acordă pentru reprezentarea corectă a vederii din față
10 puncte
Se acordă pentru reprezentarea corectă a vederii din lateral stânga
10 puncte
Se acordă pentru respectarea scării
5 puncte
Se acordă pentru fiecare cotă reprezentată corect 1 punct (1p X 8 =8 p )
8 puncte
Se acordă pentru acurateţea desenului
5 puncte
Pentru răspuns parţial corect se acordă punctaje intermediare. Pentru răspuns greșit,0 puncte.
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Subiectul. III

26 puncte

Se acordă pentru secţiunea verticală reprezentată corect
10 puncte
Se acordă pentru oricare 10 cote reprezentate corect 1 punct (1p X 10 = 10puncte ) 10 puncte
Se acordă pentru respectarea scării
3 puncte
Se acordă pentru acurateţea desenului
3 puncte
Pentru răspuns parţial corect se acordă punctaje intermediare. Pentru răspuns greșit,
0 puncte.
Obs. Poziția poliței poate fi aleasă și în alte variante decât cea prezentată în barem .
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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Calificarea : TEHNICIAN DESIGNER MOBILĂ ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE
Clasa a XI–a
Modul III: TEHNOLOGIA FABRICĂRII MOBILEI

I. FLUXUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A MOBILEI DIN CADRE
1. TEHNOLOGIA DEBITĂRII REPERELOR DIN LEMN MASIV:
1.1. operaţii de debitare la contur rectiliniu şi curbiliniu;
1.2. maşini-unelte pentru debitare:
1.3. ferăstraie circulare de secționat și spintecat şi ferăstrăul panglică;
2. INDICATORII ECONOMICI LA DEBITARE:
2.1. indicele de utilizare,
2.2. randamentul, pierderile,
2.3. consumul specific;
3. SCULE PENTRU DEBITARE: DISCURI TĂIETOARE, PÂNZE PANGLICĂ;
II. PRELUCRAREA MECANICĂ A REPERELOR DIN LEMN MASIV
1. OPERAŢII DE PRELUCRARE MECANICĂ A REPERELOR DIN LEMN MASIV:
îndreptare, rindeluire, burghiere şi scobire, cepuire, frezare dreaptă şi profilată pe feţe şi
canturi;
2. MAŞINI-UNELTE PENTRU PRELUCRAREA MECANICĂ A REPERELOR DIN LEMN
MASIV: maşini de îndreptat, de rindeluit, de burghiat, de cepuit, de frezat,
III. FLUXUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A MOBILEI CORP
Operaţii de furniruire: pregătirea bazei, pregătirea panourilor, aplicarea adezivului, formarea
pachetului pentru presare, presarea;
IV. TEHNOLOGIA FINISĂRII
1.1 Pregătirea suportului lemnos pentru finisare - operaţii: desprăfuirea, decolorarea, albirea,
colorarea, umplerea porilor;
1.2 Procedee de aplicare a materialelor de finisare: turnarea: maşini de turnat lac;
V. MONTAREA MOBILEI
1.1. Sisteme de montare: cu asamblări fixe, cu asamblări demontabile, montarea la beneficiar;
1.2. Accesorii pentru montare: acesorii pentru fixarea uşilor; acesorii pentru închidere, blocare;
acesorii pentru acţionarea uşilor, sertarelor; acesorii pentru glisarea sertarelor;

BIBLIOGRAFIE :
V. Năstase, A Zamfira, A. Grigorescu “ Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi a altor
produse finite din lemn “ Manual pentru clasele a X-a, a XI-a, şi a XII-a licee industrial cu profi8l
de exploatarea şi industrializarea lemnului şi şcoli profesionale anii II, III, şi IV. –Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti -1997.
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MODEL
SUBIECT PROPUS PENTRU EXAMEN DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Calificarea : TEHNICIAN DESIGNER MOBILĂ ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE
Clasa a XI–a
Modul III: TEHNOLOGIA FABRICĂRII MOBILEI
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 90 minute
SUBIECTUL I
20 de puncte
I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, litera
corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
5 puncte
1. Indicatorul economic care ne arată câţi m3 de cherestea sunt necesari pentru obţinerea unui m3
de piese prelucrate (din produs finit) este:
a. indicele de utilizare;
b. randamentul;
c. pierderile de material lemnos;
d. consumul specific.
2. Pentru debitarea cherestelei cu grosime mică se folosesc:
a. discuri tăietoare conice;
b. discuri tăietoare biconice;
c. discuri tăietoare înguste (geluitoare);
d. discuri tăietoare de grosime egală.
3. Adaosul pentru o tăietură la ferăstrăul panglică este:
a. 8-10 mm;
b. 2 - 3 mm;
c. 10-12 mm;
d. 1-2 mm
4. Valorificarea cherestelei la debitare se exprimă prin:
a. calculul adaosului de prelucrare la lungime;
b. calculul adaosului pentru grosimea de prelucrare;
c. calculul adaosului pentru evitarea devierii pânzei;
d. calculul indicatorilor economici.
5. Ferăstrăul circular cu avans mechanic tip CTAMm poate funcţiona cu :
a. 2 – 4 discuri tăietoare;
b. 3 – 5 discuri tăietoare;
c. 2 – 6 discuri tăietoare;
d. 3 – 6 discuri tăietoare.
I.2 În coloana A sunt prezentate schiţele diferitelor operaţii specifice debitării lemnului
masiv,iar în coloana B denumirile acestor operaţii. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte
dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B.
5puncte
A. Schiţa operaţiei

1.

B. Denumirea operaţiei
a. Spintecarea (tăierea longitudinală a
materiei prime).
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2.

b. Secţionarea (tăierea transversală a
materiei prime)

3.

c. Tivirea (tăierea pentru eliminarea părţii
laterale de formă neregulată ).

4.

d. Retezarea (tăierea transversală a
capătului unei piese).

5.

f. Însemnarea

e. Retezarea în multipli de lungime.

I.3. Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare, pentru fiecare dintre afirmațiile de la 1 la 5, scrieţi, cifra
corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este
adevărată, sau litera F, dacă apreciați că afirmația este falsă.
10 puncte
1. La ferăstrăul circular de tivit şi spintecat cu avans mecanic se regleză poziţia discului tăietor
astfel încât să depăşească cu 2-3 mm grosimea materialului;
2. Spintecarea cherestelei se poate executa la lățime sau grosime;
3. Adaousul de prelucrare la decupare este de 7-15 mm ;
4. Valoarea indicelui de utilizare la speciile de chesrestea diverse este Iu= 0,40 m 3 net/ m 3 brut;
5. Pentru operații de retezare și spintecare se folosesc discuri circulare cu grosime egală.
SUBIECTUL II

30 de puncte

II.1 Scrieţi, informaţia corectă care completează spaţiile libere:
10 puncte
1. Spintecarea face parte din grupul operaţiilor de . . .(1). . .
2. Utilajul folosit pentru operaţia de decupare este . . .(2). . ..
3. La debitarea reperelor din lemn masiv, adaosul de prelucrare la lungime pentru retezarea la
ambele capete este de …( 3 )…
4. La ferăstraiele circulare de tivit și spintecat, în spatele discului, la maximum 10 mm de vârful
dinților, se fixeazdă un.........(4)........reglabil.
5. Secționarea este operația de tăiere......(5).....a materiei prime.
II.2. Discurile tăietoare sunt folosite în operaţiile de spintecare şi de secţionare ale cherestelei.
10 puncte
a. Definiţi discurile tăietoare.
b. Enumeraţi caracteristicile tehnice ale discurilor tăietoare.
c. Precizaţi două măsuri de protecţie a muncii la lucrul cu ferăstraiele circulare.
II.3. Se retează la lungime repere din lemn masiv, în multiplii de 5 piese cu L = 200 mm fiecare.
Scrieţi formula de calcul a supradimensiunii, explicitaţi termenii şi stabiliţi lungimea de retezare,
cunoscând că grosimea tăieturii este de 4 mm.
10 puncte
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SUBIECTUL III

40 de puncte

În figura de mai jos este prezentată incomplet, schema cinematică a unui utilaj folosit la debitare.
Scrieţi răspunsul la următoarele cerinţe :
a. Denumirea utilajului.
b. Operaţiile ce se execută cu acest utilaj.
c. Elementele lipsă din schema cinematică.
d. Reglările şi verificările utilajului înainte de începerea lucrului.
e. Norme de securitate şi sănătate pentru prevenirea accidentelor.
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
 Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat la 10.
SUBIECTUL I

20 de puncte

I.1.
5 puncte
1-d; 2-a; 3-b; 4- d; 5-d.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1punct =5 puncte.).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
I.2.
5 puncte
1-e ; 2- d; 3- a; 4-c; 5-b.
Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 1punct(5x 1punct =5 puncte.).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
I.3.
1-A; 2-A; 3-F; 4-F; 5-A

10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (5x2puncte=10 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL II
II.1.
1. debitare ;
2. Ferăstrăul panglică FP8;
3. 7 – 15 mm;
4. cuțit divisor;
5. transversală.

30 de puncte
10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (5x2puncte=10 puncte)
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
II.2.
10 puncte
a. 2 puncte
Discurile tăietoare sunt scule care au forma unui disc cu diametre cuprinse într 200…1000 mm,
având partea tăietoare sub formă de dinţi dispuşi pe periferia discului.
Pentru definiția corectă a discurilor circulare se acordă 2puncte ; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 1punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
b. 4 puncte
Caracteristicile unui disc sunt:
- Diametrul exterior
- Diametrul alejajului
- Grosimea şi forma discului în secţiune
- Numărul de dinţi şi forma lor
Pentru fiecare enumerare corectă a caracteristicilor discului circular se acordă câte 1punct ( 4x1
punct=4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
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c. 4 puncte
- cuţizul divizor se montează în spatele discului la o distanţă de 5…10 mm faţă de acesta
- fiecare disc va fi protejat cu capote de protecţie
- discurile vor avea dantura şi construcţia adecvată speciei şi materialului prelucrat
- este interzisă folosirea discurilor fisurate, crăpate sau cu mai mult de trei dinţi lipsă sau doi dinţi
consecutivi rupţi
- este interzis ca muncitorul să stea în planul de tăiere al discului; el va sta în poziţie laterală.
Pentru precizarea corectă a oricăror două măsuri de protecţie a muncii la lucrul cu ferăstraiele
circulare se acordă câte 2 puncte (2 x2puncte=4 puncte). Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
II.3.

10 puncte

Spn = 2(T+gm) + T(n-1)
[mm]
Se acordă 2 puncte; pentru scrierea corectă a formulei. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
Spn = supradimensiunea de prelucrare
T= grosimea tăieturii
gm = adaos pentru evitarea devierii pânzei
n = numărul de piese
Se acordă câte 1punct pentru fiecare termen corect explicitat.(4 x1punct =4puncte ). Pentru
răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Spn = 2(4+2) + 4(5-1) mm
Spn = 12 + 16 =28 mm
Pentru calculul corect al supradimensiunii se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
LT = 200X5 + 28 = 1028 mm
Pentru calculul corect al lungimii de retezare se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau
lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL III
a. 4 puncte

40 de puncte

Ferăstrău panglică
Pentru denumirea corectă a utilajului se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
b. 8 puncte
Se foloseşte pentru debitarea pieselor din lemn masiv sau PAL cu contur curb.
Pentru specficarea operațiilor ce se executa cu ajutorul acestui utilaj se acordă 8 puncte. Pentru
răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
c. 10 puncte
La schema cinematică prezentată, lipsesc următoarele :
capota de protecţie a volantului superior;
roata de mână pentru întinderea pânzei panglică;
discontinuitate în trasarea pânzei panglică;
mişcările de reglare : III, IV şi VI.
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Pentru identificarea elementelor componente lipsă din schema cinematică se acordă 10 puncte
pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
d. 10 puncte
Înainte de începerea lucrului se fac următoarele reglări şi verificări :
verificarea întinderii corespunzătoare a pânzei panglică ;
reglarea înălţimii de prelucrare;
reglarea poziţiei riglei de ghidaj;
înclinarea mesei de lucru sub unghiul dorit;
tensionarea curelelor de transmisie;
verificarea fixării şi blocării dispozitivelor de protecţie.
Pentru oricare cinci răspunsuri corecte din lista de mai sus se acordă 10 puncte ; pentru răspuns
parţial corect sau incomplet, se acordă 6 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se
acordă 0 puncte.
e. 8 puncte
Norme de securitate şi sănătate:
- racordarea la sistemul de exhaustare;
- fixarea şi blocarea dispozitivelor de protecţie;
- asigurarea protecţiei electrice împotriva electrocutării;
- verificarea pânzelor înainte de fixare pe volanţi;
- utilizarea echipamentului de protecţie corespunzător.
Pentru precizarea normelor de securitate și sănătate se acordă 8 puncte; pentru răspuns parţial
corect sau incomplet, se acordă 4puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă
0 puncte.
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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/ Calificarea profesională:
Fabricarea produselor din lemn/Tehnician designer mobilă și amenajări interioare
Clasa: a-XI –a
Modul V - Structuri pentru produse finite din lemn
1. Componentele de structură ale mobilei:
1.1 Reperul simplu: picior, baghetă, lonjeron, traversă, panou simplu;
1.2 Reperul complex: soluții constructive: rama simplă, cu tăblie, placată; cadrul; panoul
furniruit;
1.3 Subansamblul: corpul, sertarul.
2. Asamblarea reperelor din structura mobilei:
2.1 Soluții constructive de asamblare pentru repere din lemn masiv şi panouri
- îmbinări: cu cep drept întreg,
- cu cepuri aplicate, la 90°,
- îmbinări la 45° etc.;
- înnădiri: cu falţ, cu lambă, cu dinţi ş.a.;
- încheieturi: cu dinţi, cu falţ şi uluc, cu falţ dublu ş.a.;
2.2 Controlul reperelor prelucrate:
- tipuri de instrumente de măsurat şi verificat;
- tipuri de verificatoare limitative .
3. Măsuri de securitate şi sănătate în muncă la prelucrarea lemnului
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MODEL SUBIECT EXAMEN DIFERENȚĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Calificarea : TEHNICIAN DESIGNER MOBILĂ ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE
Clasa a- XI–a
Modul I- Materii prime și materiale tehnologice pentru fabricarea produselor din lemn
SUBIECTUL I
20 puncte
Pentru fiecare din imaginile de mai jos identificați îmbinarea căreia îi corespunde.
Nr.
Schița îmbinării
Denumire
crt.
1

2

3

4

5
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SUBIECTUL II
Pentru figura de mai jos rezolvați următoarele cerințe:

15 puncte

1. Identificați componenta produsului de mobilier reprezentată în figură, indicând denumirea lui
și tipul reperului;
2. Identificați elementele componente numerotate pe desen;
3. Precizați rolul sertarului.
SUBIECTUL III
55 puncte
În imaginea alăturată este reprezentat produsul de mobilă: Dulap pentru haine cu două uși. Se
dau următoarele caracteristici:
- este executat în construcție fixă;
- reperele sunt executate din PAL de 18
mm grosime, cașerat, imitație stejar;
- spatele este executat din PFL de 5 mm
grosime, emailat;
- compartimentarea interioară este
realizată cu polițe mobile și o bară
pentru haine, executată din lemn masiv.

Analizați din punct de vedere constructiv produsul de mobilă din imagine și rezolvați
următoarele cerințe:
1. Identificați părțile componente din structura dulapului și înscrieți-le în tabel;
Nr. crt.

Denumirea părții componente din
structură

Reper simplu

Reper complex

Subansamblu

2. Enumeraţi soluţiile constructive de asamblare ce pot fi utilizate între reperele:
Denumirea părților componente care realizează structura
Denumirea asamblării
Peretele lateral cu tavanul
Polița mobilă cu peretele lateral
Legătura soclu cu placa inferioară
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3.Precizați categoria de mobilier din care face parte dulapul și funcția lui.
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
SUBIECTUL I
Nr.
crt.

20 puncte
Schița îmbinării

Denumire

1

Îmbinare la 90° cu cep drept
deschis

2

Îmbinare la 90° cu cepuri
drepte aplicate

3

Îmbinare la 90° cu cep drept
străpuns / Îmbinare în T

4

Îmbinare la 90° cu cep drept
semideschis

5

Îmbinare la 45° cu cep ascuns

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte ( 5x4puncte=20 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL II
15 puncte
3. Sertarul - subansamblu
Pentru fiecare denumire enunțată corect se acordă câte 3 puncte; ( 2x3puncte=6 puncte)
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
4.
1 – față sertar ; 2 – laterală sertar; 3 – spate sertar; 4 – fund sertar
5. Rolul sertarului – compartimentare,depozitare și păstrare
Pentru fiecare element identificat corect se acordă câte 2 puncte; ( 4x2puncte=8 puncte)
Pentru precizarea rolului se acordă 1 punct.
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Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL III
1. Identificarea elementelor componente
40 puncte

55 puncte

1

Denumirea părții
componente din structură
Pereţi laterali

2
3
4
5
6
7
8

Tavan /placă superioară
Fund /placă inferioară
Spate corp
Uşi
Soclu
Poliţă
Bară de haine

Nr. crt.

Reper simplu

Reper complex
x
x
x
x
x
x
x

x

Pentru denumirea corectă a fiecărui element identificat se acordă câte 3 puncte ( 8 x
3puncte=24 puncte);
Pentru încadrarea elementului în categoria de repere corespunzătoare se acordă câte 2 puncte (
8 x 2puncte= 16 puncte);
2. Enumerarea soluţiilor constructive de asamblare ce pot fi utilizate între repere:
Denumirea părților componente
care realizează structura
Peretele lateral cu tavanul
Polița mobilă cu peretele lateral
Legătura soclu cu placa inferioară

Denumirea asamblării
Fixă, cu cepuri rotunde aplicate, încleiate
Mobilă, cu butoni de susţinere
Fixă, cu cepuri rotunde aplicate, încleiate

Pentru denumirea corectă a fiecărui asamblări se acordă câte 3 puncte ( 3 x 3puncte=9 puncte);
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
3. Grupa - Mobiler din panouri
Funcția – pentru păstrare și depozitare
Pentru precizarea corectă a grupei și a funcției se acordă câte 3 puncte ( 2 x 3puncte=6
puncte);
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

