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Probă scris ă 

Prelucrarea lemnului - Mai ştri instructori 
Varianta 02 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. Produsele de mobilă sunt alcătuite din mai multe părţi componente asamblate între ele  
prin îmbinări, înnădiri şi încheieturi încleiate sau consolidate cu şuruburi pentru lemn, legături şi 
armături metalice.          5 puncte 
a. Enumeraţi şi reprezentaţi patru tipuri de înnădiri pe cant ale reperelor din lemn masiv. 
b. Definiţi rama şi reprezentaţi îmbinarea în cep şi scobitură la 900 cu cep drept deschis folosită 

în construcţia ramei.  
2.  Transformarea materiilor prime, semifabricatelor şi materialelor tehnologice în produse de 

mobilă se face printr-un şir de operaţii şi procese de prelucrare.    22 de puncte  
a. Prezentaţi cele două variante principale de organizare a debitării în semifabricate 

(succesiunea operaţiilor, reprezentare grafică, avantaje şi dezavantaje). 
b. Reprezentaţi schema tehnologică de prelucrare la îndreptare şi indicaţi elementele 

componente.  
c. Prezentaţi tehnologia de furniruire a panourilor la presa monoetajată (denumirea operaţiei, 

loc de muncă, descrierea operaţiei, condiţii de prelucrare). 
d. Definiţi şi clasificaţi şlefuirea indicând condiţiile de prelucrare. 

3. Uscarea cherestelei reprezintă procesul prin care se elimină apa liberă şi cea legată din 
interiorul său.           3 puncte 
a. Enumeraţi patru factori care influenţează uscarea naturală a lemnului. 
b. Indicaţi procedeele de uscare artificială a cherestelei, după modul de transmitere a căldurii. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Alegeţi o temă, de la disciplina / disciplinele din programa conform căreia susţineţi acest 
concurs, formulaţi trei obiective operaţionale precizând: comportamentul observabil, condiţiile de 
realizare / demonstrare a comportamentului şi criteriul de reuşită.    9 puncte  
 
2. Pentru disciplina / disciplinele din programa conform căreia susţineţi acest concurs, elaboraţi o 
probă de evaluare finală / sumativă, care să conţină:  
a. trei itemi, câte unul, la alegere, dintre următoarele tipuri: cu alegere duală; cu un răspuns scurt; 
întrebare structurată; eseu structurat;  
b. baremul de corectare al probei de evaluare (răspunsul corect pentru fiecare item şi distribuirea 
punctajului de 100 de puncte, dintre care 10 puncte se acordă din oficiu). 12 puncte  
 
3. Descrieţi, la alegere, una dintre următoarele metode de învăţământ: conversaţia, demonstraţia 
sau exerciţiul, prezentând:        9 puncte  
a. definirea metodei;  
b. caracterizarea metodei;  
c. un exemplu de utilizare a metodei la disciplina / disciplinele de concurs.  
                                                                                                                                                 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 


