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Modulul 1 

 

APLICAREA FORMEI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ 

 
IMPORTANTA MUNCII IN ECHIPA 

 
Ce se înţelege prin echipă? 

 
Printre definiţiile generale se numără: 
  -Persoane muncind împreună în grup pentru a realiza ceva. 

-Un număr restrâns de persoane cu abilităţi complementare care urmăresc un scop, obiective de 
realizat şi o abordare comună, pentru care se consideră reciproc responsabile. 

 
Prima definiţie stabileşte, pur şi simplu, că o echipă are un scop clar. 
Aceasta este diferenţa dintre o echipă şi un grup care se întâlneşte întâmplător. 
Cea  de-a  doua  definiţie  este  mult   mai  specifică. Identifică nişte trăsături importante ale 

echipelor: 
un număr mic de persoane; 

cu abilităţi complementare – aceasta sugerează stabilirea dinainte a persoanelor care vor face 
parte din echipă; 

urmărind un scop comun – motivul de ansamblu care aduce laolaltă aceste persoane; 
urmărind obiective comune de realizat – acestea aşteaptă anumite rezultate în urma 

activităţilor lor; 
urmărind o abordare comună – o modalitate de lucru acceptată de toţi; se consideră reciproc 
responsabile – responsabilitate comună. 

 

Munca în echipă este capacitatea de a munci împreună pentru a realiza o idee comună. 
Capacitatea de a direcţiona realizările individuale spre obiectivele organizaţionale. Este sursa ce le permite 
oamenilor obişnuiţi să atingă rezultate neobişnuite. 

Formal şi informal, majoritatea dintre noi petrecem cel puţin o parte din timpul nostru la serviciu în 
echipe.  

Echipele sunt adesea mai capabile decât indivizii să rezolve problemele şi să creeze noi idei. 
Printre avantajele muncii în echipă pentru învăţământul şi formarea tehnică şi profesională se 

numără: 

 încurajarea angajatilor să înveţe şi să muncească împreună; 

 sprijinirea angajatilor să respecte valoarea tuturor indivizilor; 

 facilitarea schimbului de cunoştinţe şi experienţă între membrii echipei; 

 a profita de învăţarea din echipa; prin intermediul experienţelor împărtăşite, fiecare individ va fi ajutat 
să devină mai conştient de propriul comportament. 

 

O diferenţă majoră între grupuri şi echipe este că cele din urmă sunt mai orientate spre un scop. 

 
 

PERSOANELE DIN ECHIPA 
 

Frecvent, atunci când plănuim munca în echipă, ne concentrăm asupra sarcinii şi ignorăm 
persoanele implicate. Persoanele care conduc echipele fac aceasta frecvent pentru că este mai uşor să 
organizezi o sarcină decât să conduci persoane. 

Un rol în echipă este tendinţa de a te comporta, contribui şi interacţiona faţă de alţii într-un 
anume mod. 

Iniţial, s-au identificat opt roluri în echipă, dar mai apoi s-a adăugat un al nouălea – specialistul – 
care îşi aduce contribuţia individuală prin cunoştinţe specifice. Unele informaţii referitoare la diversele roluri 
cât şi la contribuţia persoanelor aflate în fiecare din cele nouă roluri sunt prezentate în tabelul de 
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mai jos. Cele nouă roluri pot fi, de asemenea, puse în legătură cu preferinţele indivizilor când 
acţionează, gândesc sau se concentrează asupra celorlalţi. 

 
 
 
 

Roluri orientate spre 
acţiune 

Roluri orientate spre 
persoane 

Roluri orientate spre 
gândire 

Modelator 
Implementator 
Cel care finalizează, 
termină 

Coordonator 
Muncitor în echipă 
Investigator de resurse 

Sursă de idei 
Evaluator monitor 
Specialist 

 
 

Rolul în echipă descrie tiparul caracteristic de comportament al unui membru al echipei faţă de 
ceilalţi, ce poate ajuta sau împiedica eficienţa echipei. 

 
Identificarea rolului pe care îl poate juca o persoană este importantă pentru că permite ca: 

 persoana care formează echipa, să facă alegeri mai bune în ceea ce priveşte componenţa echipei; 

 individul să se cunoască mai bine astfel încât să poată să-şi organizeze punctele tari şi slabe şi să 
lucreze mai eficient în echipă, 

 echipa să-şi adapteze felul în care răspunde cerinţelor sarcinii propuse. 
 

Rezumam prin a spune că munca în echipă presupune adesea o varietate de abilităţi, dacă 
o sarcină urmează a fi realizată, şi că fiecare dintre membrii vine cu abilităţi individuale ce contribuie 
la realizarea produsului. 

 
În diversele etape din viaţa unei echipe persoanele cu roluri diferite în echipă pot să-şi aducă o 

contribuţie specifică. În tabelul următor se prezintă rolurile în echipă în diversele etape din viaţa unei echipe. 
Nu ar trebui să ignorăm contribuţiile potenţiale ale persoanelor cu alte roluri în fiecare etapă. Faptul 

că un rol anume apare în mai multe etape nu înseamnă că o persoană cu acest rol este mai importantă, 
pentru că toate rolurile sunt deopotrivă importante pentru o muncă eficientă în echipă. 
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Roluri cheie în echipă pe parcursul etapelor din viaţa unei echipe: 
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ROLURILE JUCATE DE PERSOANE ÎN ECHIPE 

 

Rolul în echipă Trăsături tipice Calităţi pozitive Puncte slabe permise 

Coordonator Matur, încrezător, 
conducător 

un bun Capacitatea de a clarifica obiectivele şi de a 
promova luarea de decizii, alocă sarcinile 
corespunzător 

Perceput adesea ca manipulator, ca punându-i pe alţii 
să muncească în locul lui 

Implementator Disciplinat, de încredere, 
conservator, eficient 

Capacitatea de a organiza, bun simţ practic, 
transformă ideile în acţiuni 

Lipsă de flexibilitate, 
neargumentate 

de receptivitate la ideile 

Cel care finalizează, 
termină 

Sârguincios, conştiincios, 
anxios 

Capacitatea de a duce la capăt şi de a termina la 
timp, identifică greşelile şi omisiunile 

Tendinţa de a-şi face griji în privinţa unor lucruri 
mărunte; o reţinere în a lăsa lucrurile să se desfăşoare 

Evaluator monitor Sobru, strategic, cu spirit de 
dicernământ 

Judecată, discreţie, încăpăţânare Îi lipseşte dorinţa sau capacitatea de a-i motiva pe 
ceilalţi 

Sursă de idei Creator, plin de imaginaţie, 
neconvenţional 

Imaginaţie, capacitatea de a rezolva probleme 
dificile 

Ignoră aspectele întâmplătoare şi este prea preocupat 
să comunice eficient 

Investigator de 

resurse 

Extrovertit, entuziast, 

comunicativ 

Capacitatea de a contacta persoanele şi a explora 

orice noutate 

Extrem de optimist, îşi poate pierde interesul odată ce 

entuziasmul iniţial a dispărut 

Modelator Provocator, dinamic, îi place 
presiunea 

Dorinţă şi disponibilitate de a înfrunta inerţia, lipsa 
de eficienţă şi complacerea 

Înclinaţie spre provocare, iritare şi nerăbdare 

Muncitor în echipă Cooperant, blând, receptiv, 
diplomat 

Ştie să asculte, răspunde oamenilor şi situaţiilor şi 
formează spiritul de echipă 

Lipsă de hotărâre în momentele de criză 

Specialist Concentrat, independent, 
dedicat 

Furnizează cunoştinţe şi abilităţi ce nu se prea 
găsesc în general 

Insistă asupra aspectelor tehnice şi contribuie numai în 
privinţa unui segment îngust 
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EFICIENTIZAREA MUNCII IN ECHIPA 
 

„De ce eşuează atât de multe echipe?” Dacă reflectăm asupra aspectului pozitiv al acestei 
observaţii, ne punem întrebarea „Ce anume face eficientă o echipă?” 

 
Diagrama prezintă unele din trăsăturile care se observăm în echipele eficiente. 

 

 
Apartenenţa la echipă 

 

În ceea ce priveşte componenţa echipelor, e necesar să existe o combinaţie de persoane cu abilităţi 
diferite şi caractere diferite. Dacă sunt prea asemănătoare, crearea de noi idei va fi limitată şi toată lumea 
va dori să joace aceleaşi roluri şi să îndeplinească aceleaşi sarcini. Cu excepţia unei echipe foarte mici, va 
fi necesar un conducător. Puteţi alege conducătorul sau puteţi lăsa unul să apară din rândul grupului. De 
asemenea puteţi lucra cu echipe care se conduc singure şi care n-au nevoie de un conducător. 

 
Trebuie să ne asigurăm că membrii acesteia sunt trataţi egal, atât în cadrul echipei cât şi de 

persoanele din afara acesteia. Membrii pot juca roluri diferite, de exemplu, în general există un conducător, 
dar aceasta nu înseamnă că el este mai important decât oricare alt membru al echipei. Această 
recunoaştere egală trebuie să se raporteze şi la sex, capacitate intelectuală şi oricare din multele diferenţe 
ce caracterizează indivizii. 

 
De asemenea mărimea echipei este importantă. Într-o echipă de până la şase membri este probabil 

ca toţi să devină activ implicaţi. Cei mai tăcuţi nu vor fi dominaţi de personalităţile mai puternice, iar aceia 
care nu doresc să muncească nu se pot ascunde atât de uşor. În general, aceasta este mărimea ideală. 
Grupurile mai mari, de până la zece persoane, cuprind adesea una sau două persoane care nu contribuie 
foarte mult, dar care pot fi încă productive. În cele mai mari de atât observăm că mai puţini vorbesc ori sunt 
realmente implicaţi activ şi un mic număr va domina activitatea întreprinsă. 

Monitorizare şi feedback 

Împărţirea muncii 

Diviziune clară a rolurilor şi sarcinilor 
pentru indivizi 

Comunicare bună 

Crearea şi verificarea ideilor 
noi 

Consens şi responsabilitatea tuturor 
privind sarcina 

Viziune clară asupra 
obiectivelor şi sarcinilor 

Instrucţiuni de lucru şi 

obiective clare 

Mărimea potrivită 

Egalitate între membri 

Greşelile şi opţiunile 
nerealizabile sunt îndepărtate de 

la început 

Conflictele sunt ţinute 
sub control 

Combinaţia corectă de 
abilităţi 

Sprijin şi grijă reciprocă 

Echipe 

eficiente 
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Odată ce au fost stabiliţi membrii echipei, aceştia trebuie să înveţe să lucreze împreună. Munca în 
echipă poate să aibă legătură cu persoane din afara grupului format. De exemplu, pot fi implicaţi agenţii 
economici sau organizaţiile comunitare. Stabiliţi când anume ar trebui să se întâlnească aceştia cu echipa 
şi care va fi implicarea lor. 

Aspecte organizatorice: 

 urmăriţi varietatea în ceea ce priveşte componenţa echipei, luând în considerare caracteristicile 
tehnice şi personale; 

 stabiliţi mărimea fiecărei echipe, ţinând minte că deşi „unde-s mulţi puterea creşte”, o echipă 
mare poate implica multe persoane care vin şi pleacă şi conflicte mai dese; 

 plănuiţi-vă răspunsul privind identificarea unui conducător – nu uitaţi că puteţi dori să schimbaţi prin 
rotaţie conducerea diverselor sarcini de către toţi membrii, pentru a ajuta fiecare persoană să-şi 
formeze abilităţi de conducere; 

 stabiliţi cum anume veţi ajuta echipele să se strângă laolaltă pentru a munci eficace; 

 luaţi în considerare aranjamente pentru stabilirea unor contacte cu cei din afară; 

 acceptaţi-vă rolul de ghid şi mentor al echipei, dar nu de membru al acesteia şi hotărât nu de 
conducător al echipei. 

 
Claritatea sarcinii 

 
Trebuie să ne asigurăm că sarcina este clară pentru toţi. Aceasta n-ar trebui să se limiteze la a le 

spune doar în ce constă. Trebuie să permitem membrilor echipei să se gândească la ea şi să pună întrebări 
pentru clarificare. Aceasta nu numai că le va furniza informaţii concrete, ci le va şi permite să stabilească 
o viziune mai clară în privinţa sarcinii şi a ceea ce ar trebui să realizeze. Ca punct de pornire pentru 
informarea echipei, furnizaţi-le o privire de ansamblu asupra sarcinii înainte de a intra în detalii amănunţite. 
Dacă încercaţi să prezentaţi fiecare aspect în detaliu, membrilor echipei le poate fi dificil să vadă lucrurile 
în ansamblu. În acest scop adesea se dovedeşte de folos ilustrarea printr-o diagramă a unor sarcini mai 
ample sau mai complexe. 

Deşi obiectivele trebuie să fie cât se poate de explicite, rezultatele concrete ale muncii în echipă 
pot varia în funcţie de felul în care lucrează echipa. 

Rezultatele şi activităţile pot să se schimbe pe parcursul realizării sarcinii. Membrii vor avea noi 
experienţe şi vor acumula idei noi. Aşa cum am sugerat că echipa are o viaţă trebuie să ne amintim că 
membrii echipei sunt vii şi este normal să se dezvolte pe parcursul activităţii împreună. 

De asemenea ar trebui să furnizăm informaţii de bază despre sarcină, precum orarul general şi 
toate termenele de pe parcurs. Pe parcursul unei activităţi în echipă, mai îndelungate, fixarea unor termene 
face sarcina mai uşor de abordat de către angajati, poate contribui la motivaţie şi fiecare etapă va fi realizată 
cu succes şi totodată vă va ajuta să monitorizaţi progresul. 

Aspecte organizatorice: 

 asiguraţi-vă că vă este clar ce doriţi să facă angajatii şi ce doriţi să obţineţi de pe urma exerciţiului 
muncii în echipă; 

 oferiţi instrucţiuni clare referitoare la sarcină, cel puţin în privinţa obiectivelor, orarului şi 
rezultatelor aşteptate; 

 daţi-le angajatilor posibilitatea să discute între ei şi să li se clarifice de către dvs. tot ceea ce este 
necesar; 

 oferiţi-le informaţii clare despre resursele fizice, informative şi umane disponibile; evitaţi să le 
oferiţi răspunsurile. 

 

Implicarea membrilor echipei 
 

Ca o echipă să funcţioneze cu succes, membrii ei ar trebui să fie complet dedicaţi finalizării sarcinii 
şi realizării obiectivelor. Ei trebuie să sprijine procesul şi produsul muncii în echipă. 

Realizarea unui consens şi asumarea sarcinii de către fiecare membru al echipei este foarte 
importantă, atât în vederea succesului muncii în echipă cât şi a dezvoltării fiecărui membru. Aceasta se 
realizează în etapele „dezbateri” şi „reguli” din viaţa unei echipe. 

Poate fi necesar să ajutăm echipa să realizeze un echilibru între absorbţia şi menţinerea 
individualităţii membrilor. Competiţia dintre membrii unei echipe joacă rar un rol într-o muncă în echipă 
eficace. Aceştia trebuie să devină camarazi, astfel încât să fie conştienţi de prezenţa celuilalt, să-şi ofere 
sprijin şi să aibă grijă unul de celălalt, şi să-şi împartă munca echitabil într-o manieră care să promoveze 
eficacitatea. 

Echipa trebuie să stabilească o împărţire clară şi echitabilă a rolurilor şi sarcinilor. 
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Dacă echipa dă dovadă de lipsă de coerenţă, poate fi necesar să introducem consolidarea echipei, 
să permitem sau să încurajăm o pauză destinată unor transformări interne realizate de membri sau chiar 
să intervenim şi să realizăm reorganizarea echipelor. Aceasta ar trebui să fie percepută ca o ultimă 
încercare, întrucât este recunoaşterea eşecului echipelor cum au fost iniţial concepute. 

 
Aspecte organizatorice: 

  apartenenţa la echipa trebuie facuta astfel încât membrii acestora să poată lucra împreună, dar 
gândiţi-vă la folosirea consolidării echipei în sprijinul acestui proces; 

 nu uitaţi că procesul de fuzionare poate să nu pară o activitate productivă, dar este necesar 
pentru munca eficace; 

 aveţi în vedere posibilitatea ca echipele să fie reorganizate, dar faceţi aceasta numai în ultimă 
instanţă. 

 
Practici de muncă eficace 

 

Factorul major care duce la realizări sub aşteptări sau lipsă de eficacitate în munca în echipă este 
comunicarea defectuoasă. Ceea ce este ironic este că poate am decis că dezvoltarea comunicării este 
unul din motivele pentru care folosim munca în echipă. 

O echipă eficace acceptă şi recunoaşte punctele tari şi slabe ale membrilor săi şi valorifică punctele 
tari ale fiecărui membru. Membrii recunosc că este importantă contribuţia fiecărei persoane. Deşi este 
posibil să nu fie de acord cu tot ceea ce spun sau fac ceilalţi, ei se respectă reciproc, recunosc drepturile 
celorlalţi de a avea şi exprima opinii individuale. Apoi cad de acord cum să avanseze pe baza unui consens. 
De asemenea ei recunosc şi apreciază faptul că performanţa combinată a unei echipe  este mai 
semnificativă decât suma contribuţiilor individuale. 

O echipă eficace alocă sarcinile cu claritate şi identifică felul în care activităţile vor fi coordonate. 
Aceasta poate presupune sisteme formale sau informale de raportare în cadrul echipei, în special în  cazul 
unei echipe mai mari sau atunci când echipa nu lucrează tot timpul în acelaşi loc. 

Majoritatea sarcinilor presupun crearea unor idei, chiar dacă este vorba doar despre felul în care o 
sarcină ar trebui să fie realizată. Dacă sarcina nu presupune crearea unor idei sau luarea unor decizii, 
poate fi necesar să ne gândim la valoarea muncii ca exerciţiu pentru munca în echipă sau, dacă folosim 
într-o manieră optimă posibilităţile pe care le avem. 

Echipa cea mai productivă va fi aceea ce recunoaşte şi utilizează o serie de surse de 
informaţie şi inspiraţie. 

Respectul reciproc în cadrul unei echipe înseamnă că procesul de generare şi testare a ideilor şi 
de identificare şi îndepărtare a erorilor şi a opţiunilor care nu funcţionează se va derula fără poticneli. 
În acelaşi timp, într-o echipă eficace, vor apărea rareori conflicte reale, iar echipa ca întreg va putea să 
găsească o soluţie. Atât noi cât şi echipa trebuie să putem face distincţia între un diferend de idei şi un 
conflict real. Primul poate fi soluţionat cu uşurinţă prin discuţii, adesea de către indivizii implicaţi, în timp ce 
ultimul necesită de obicei intervenţia celorlalţi. Intervenţia poate fi posibilă în cadrul echipei, ceea ce este 
situaţia ideală pentru a învăţa cum să soluţionezi un conflict sau poate 

O echipă eficace va fi de asemenea capabilă să recunoască dacă realocarea muncii sau 
reorganizarea echipei este adecvată. De asemenea, membrii ei vor fi capabili să acţioneze dacă apare o 
astfel de situaţie. Cu toate acestea, ei vor recunoaşte că aceste schimbări vor întârzia probabil  activitatea 
şi că nu constituie, în general, o trăsătură obişnuită a muncii în echipă. 

Este esenţial un sistem de monitorizare eficace a performanţei lor pentru o muncă în echipă 
eficientă 

Aspecte organizatorice: 

 trebuie stabilite legături între munca de comunicare şi munca în echipă astfel încât acestea să se 
sprijine una pe cealaltă; 

 în activităţile de început ale muncii în echipă gândiţi-vă la includerea unor activităţi destinate în 
special să sprijine comunicarea eficace; 

 fiţi atenţi în privinţa stabilirii respectului reciproc între membrii echipei şi acţionaţi când consideraţi 
necesar; 

 decideţi câtă îndrumare este necesară privind felul în care ar trebui să lucreze echipa, dar nu 
uitaţi că rolul dvs. nu este de a controla echipa ci de a o îndruma; 

 monitorizaţi realizările echipei când membrii acesteia încep să lucreze şi decideţi dacă trebuie să 
contribuiţi la alocarea rolurilor; 

 asiguraţi-vă că angajatii continuă să aibă acces la o gamă de resurse cât mai largă, astfel încât 
să poată obţine informaţiile care necesită apoi selectarea şi procesarea; 
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 fiţi atenţi la apariţia unor posibile conflicte şi facilitaţi soluţionarea acestora în cadrul echipei, când 
este necesar. Interveniţi numai atunci când echipa nu este capabilă să rezolve conflictul într-o 
perioadă de timp acceptabilă; 

 monitorizaţi realizările echipei ca întreg şi ale membrilor echipei separat, folosiţi aceste informaţii 
ca un ghid pentru intervenţiile pe care trebuie să le faceţi. 

 plănuiţi cum anume pot fi folosite rezultatele monitorizării pentru a contribui la evaluarea 
competenţelor angajatiloe; 

 oferiţi un feedback adecvat în urma monitorizării la timp, dar aveţi grijă ca aceasta să nu ducă la 
preluarea de către dvs. a management-ului muncii în echipă; 

 oferiţi feedback-ul într-o manieră constructivă, acceptabilă pentru angajati. 
 

Dat fiind că există câteva aspecte ale practicilor de lucru eficace, iată cinci aspecte pentru activitatea 
în echipă: 

 
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
Facilitarea formării unor practici de muncă eficace 
Asigurarea accesului la idei şi informaţii 
Soluţionarea conflictului 
Monitorizarea realizărilor şi oferirea de feedback 

 
Ţineţi întotdeauna minte că munca în echipă nu se realizează pur şi simplu automat, aducând un 

grup de persoane laolaltă şi numindu-le echipă. Ca punct de pornire, trebuie să le formaţi pentru a munci 
în echipă. Dar apoi trebuie să vă daţi de o parte în timp ce lucrează împreună ca echipă. 

 

 
Avantajele muncii în echipă 

 
Necesitatea muncii în echipă a devenit tot mai evidentă pe măsură ce politicile de resurse umane 

au evoluat, iar companiile au început să ţină cont de nevoia de comunicare şi contact uman a propriilor 

angajaţi, conştientizând valoarea motivaţională superioară a dialogului şi susţinerii reciproce într-o  echipă. 

În orice activitate, succesul este de cele mai multe ori rodul efortului comun, al muncii în echipă. Într-o 

echipă ideală, oamenii au posibilitatea de a-şi fructifica propriile atuuri. Relaţia dintre membrii echipei are 

un impact considerabil asupra performanţelor ei. Crearea unor raporturi calde între membrii depinde de: 

comunicare (deschisă şi onestă), încredere şi respect reciproc, valorile împărtăşite, cooperare şi 

colaborare, folosirea în comun a informaţiilor şi cunoştinţelor, un mediu sigur şi stimulativ în care oamenii 

să se simtă încurajaţi şi să nu se teamă de acuzaţii în caz de eşec şi nu în ultimul rând, depinde de umorul 

acestora. 

Munca în echipă reprezintă calea succesului şi a performanţei. 

Un alt avantaj al muncii în echipă este dezvoltarea empatiei. Manifestarea empatiei în cadrul 

echipelor este esenţială pentru că fiecare membru are posibilitatea de a se dezvolta şi de a-şi folosi 

propriul potenţial. Empatia ajută echipele să-şi clădească încrederea şi să colaboreze cu eficacitate. 

Dezvoltarea unor interacţiuni empatice depinde de o strânsă colaborare între lider şi membrii 

echipei, care să stimuleze: 

- o abordare constructivă şi pozitivă a comunicării la nivel interpersonal, mai ales în situaţii 

neplăcute; 

- sprijin oferit pentru învăţare şi pentru depăşirea situaţiilor dificile de îndată ce acestea apar; 

- asigurarea accesului egal al tuturor membrilor la exprimarea opiniilor şi preocupărilor lor; 

- un tratament echitabil pentru toţi; 

- preţuirea în egală măsură a tuturor membrilor echipei; 

- înţelegerea indicatorilor emoţionali din cadrul interacţiunilor; 

- capacitatea de a controla emoţiile în cadrul interacţiunilor personale; 

- grija reciprocă arătată de membrii echipei şi capacitatea lor de a-şi înţelege sentimentele. 

Printre avantajele muncii în echipă se mai numără cele legate de climatul afectiv pozitiv. Membrii 

unei echipe ajung să se cunoască foarte bine, conlucrând la depăşirea dificultăţilor curente. În plus, 

diversitatea şi varietatea soluţiilor oferite creşte aritmetic cu fiecare membru. De aceea, lucrul în echipă 

poate fi extrem de motivant, fiecare proiect aducând cu sine experienţa contactului cu ceilalţi şi bucuria 
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de a beneficia de sprijinul acestora. Dacă aceste legături ajung să fie puternice, confortul afectiv poate 

suplini şi compensa alte lipsuri, inclusiv cele legate de salarizare. 

Lucrul în echipă este folosit adesea ca mijloc de combatere şi diminuare a rutinei zilnice. Nu salariul 

se constituie în cel mai important factor de motivare, ci conţinutul muncii, natura sarcinilor curente şi modul 

în care această activitate, prestată 8-10 ore/zi, corespunde cel mai bine necesităţilor interne de dezvoltare. 

Munca în echipă presupune încredere. Interacţiunea este un plus al echipelor. Lucrul în echipă îi 

determină pe membrii săi să interacţioneze, să se susţină şi să nu gândească individualist. 

O echipă bine construită permite membrilor săi să se concentreze pe valorificarea propriilor talente 

şi competenţe. Membrii echipei îşi pot acorda sprijin reciproc şi în privinţa nivelului de motivare, a 

direcţionării activităţii spre atingerea obiectivelor dorite şi conştientizării strategiilor greşite. 

Prin confruntarea unor idei diferite, echipa generează mai multă inovaţie şi creativitate decât o 

persoană izolată. Prin combinarea experienţei şi abilităţii lor de învăţare, membrii unei echipe bine 

construite pot oferi mai multă flexibilitate. 

 
Alte avantaje ale lucrului în echipă: 

- stabilirea unor scopuri clare, agreate de toată lumea; 

- rolurile fiecărui membru sunt bine definite, având în vedere abilităţile de expertiză şi capacităţile 

fiecăruia; 

- resursele sunt utilizate optim; 

- există un înalt grad de motivare al persoanelor; 

- sprijinul şi încurajarea membrilor echipei îl ajută pe fiecare să-şi rezolve sarcinile; 

- relaţiile personale se îmbunătăţesc; 

- creşte participarea la actul decizional; 

- realizarea deplină a potenţialului individual; 

- sunt mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesită opinii şi cunoştinţe diferite; 

- valorifică mai bine resursele fiecărui membru; 

 
Dezavantajele muncii în echipă 

 
Deşi munca în echipă are avantajul de a fi mai eficientă prin faptul că le permite membrilor săi să 

îşi completeze reciproc abilităţile, trebuie avut în vedere faptul că nu orice proiect poate fi relizat în echipă. 

Atunci când avem de-a face cu o astfel de activitate şi când se doreşte realizarea ei în echipă, apar anumite 

dezavantaje. 

Un aspect negativ al muncii în echipă este acela că rezistenţa la schimbare este în general mai 

mare decât în cazul persoanelor separate. 

Practica ne demonstrează că nu e suficient ca un grup profesional să fie format din personalităţi 

puternice, competente şi cu experienţă. Dacă între acestea nu există compatibilităţi, înţelegere reciprocă, 

viziuni şi motivaţii comune centrate pe acceptarea scopului propus, solidaritate şi camaraderie, nu se pot 

obţine performanţe apreciabile. Valorificarea potenţialului de muncă al fiecăruia, evoluţia în cariera 

profesională nu se îndeplinesc fără a respecta cerinţele formării şi menţinerii spiritului de echipă. La această 

stare, care potenţează calitatea şi randamentul muncii fiecăruia, se ajunge numai atunci când oamenii 

înţeleg că întregul nu este egal cu suma părţilor, ci cu ceva mai mult, care se naşte din interacţiunea cu 

grupul, din armonia relaţiilor interpersonale, din identificarea oamenilor cu valorile şi scopurile grupului. 

A lucra într-un grup dezbinat, în care certurile şi neînţelegerile sunt frecvente, se manifestă orgoliile 

şi antipatiile, atitudinile de izolare, de desconsiderare sau indiferenţă, în care fiecare încearcă pe cont 

propriu să-şi rezolve problemele, în care denigrarea celuilalt este practicată în mod curent, reprezintă fără 

îndoială un obstacol serios pentru a munci cu plăcere în echipă. 

Nu toţi oamenii pot lucra în echipă; lucrul în echipă cere angajaţilor să coopereze unii cu alţii, să 

schimbe informaţii, să se confrunte cu diferenţele, să le accepte şi să-şi sublimeze interesele personale în 

favoarea interesului de grup. Rolul şi eficientizarea muncii în echipă sunt recunoscute, însă drumul către 

atingerea performanţelor profesionale poate fi alunecos. De aceea, managerii trebuie să acorde o 

importanţă desăvârşită la crearea a ceea ce se cheamă „echipă de succes‖. 
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În cadul echipei pot apărea conflicte. Faptul de a depinde de cineva poate fi destul de frustrant 

pentru unii, mai ales atunci când partenerii nu-şi respectă angajamentele, termenele sunt depăşite în lanţ, 

întârzierea se amplifică continuu, motiv pentru care se acordă atât de multă importanţă prezenţei unor 

calităţi absolut necesare acestui tip de organizare a muncii. 

Echipa înseamnă comunicare directă, obligând la asumarea constantă a responsabilităţii propriilor 

sarcini, deoarece neîndeplinirea acestora este imediat sancţionată de grup. 

De obicei, la început oamenii se declară ca fiind buni jucători de echipă, gata să facă faţă oricăror 

sarcini şi gata să dialogheze cu oricine, deschişi la ideile şi sugestiile altora. Un test psihologic de 

extraversie şi comunicare poate infirma aceste declaraţii, profilând o persoană care lucrează mai bine 

individual şi care preferă solitudinea. Iată de ce disponibilitatea exprimată trebuie să fie reală. 

Dincolo de aparenţe pot exista nemulţumiri în colectiv. Dinamica grupului conţine şi factori ascunşi, 

unii inconştienţi, alţii neexprimaţi, care alterează procesul de realizare a acţiunilor în vederea atingerii 

obiectivelor comune. 

Teama de conflict şi de implicare (inamicii interacţiunii) reprezintă un alt dezavantaj. Desfăşurarea 

activităţii în echipă poate genera anumite probleme, lipsa încrederii reciproce poate da naştere unor 

neînţelegeri între membrii. De aici generează teama de conflict. Încercarea de evitare a conflictului conduce 

la autocenzurarea comunicării. 

O altă consecinţă negativă a lucrului în echipă poate fi şi sentimentul redus de satisfacţie personală 

la finalul unui proiect, în cazul specialiştilor care dau rezultate mult mai bune dacă lucrează singuri. Într-o 

echipă pot interveni şi momente mai dificile cauzate de conflicte determinate de cele mai multe ori de 

probleme interpersonale, de lipsa de comunicare, de persoane dificile în echipă, de roluri nu prea bine 

definite. Aceste momente dificile i-ar putea detrmina pe unii să spună că singuri ar fi reuşit mai bine, că 

unele activităţi au avut de suferit din cauza unor colegi de echipă mai slab pregătiţi sau mai puţin implicaţi. 

Automatizarea excesivă a echipelor poate afecta coordonarea eforturilor cu cele ale altor echipe. 

Pe considerentul că cei care deţin aptitudini dezvoltate multilateral pot desfăşura mai multe activităţi, s-ar 

putea ajunge la desfiinţarea unor posturi şi la supraîncărcarea personalului cu activităţi suplimentare. 
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Modulul 2 

 
APLICAREA NORMELOR ŞI PRINCIPIILOR 

DE PROTECŢIE A MUNCII 

 

NOŢIUNI DE PROTECŢIA MUNCI 

 

1. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA PROTECŢIEI MUNCII 

 

 

Ca disciplină ştiinţifică, protecţia muncii, face parte din ansamblul ştiinţelor muncii, având ca obiect 

studierea legităţilor fenomenelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi a mijloacelor şi 

măsurilor de prevenire a acestora. 

Ca instituţie de drept, protecţia muncii, reprezintă "un ansamblu de norme legale  şi imperative", având 

ca obiect reglementarea relaţiilor sociale ce se formează în legătură cu organizarea, conducerea si  realizarra 

procesului de munca in scopul prevenirii accidentelor si bolilor profesionale.    

 

2.  FACTORII DE RISC DE ACCIDENTĂRI ŞI ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE 

 

Sunt factori (însuşiri, stări, pocese, fenomene, comportamente) proprii elementelor sistemului de 

muncă, ce pot provoca în anumite condiţii, accidente de muncă sau boli profesionale. 

 
La modul cel mai general se clasifică astfel: 

Factori de risc proprii executantului se regăsesc implicaţi în geneza tuturor celorlalţi factori de risc, 
deoarece omul este elaboratorul şi, totodată, cel care verifică şi poate intervenii asupra celorlalte 
elemente ale sistemului de muncă. 

Factorii de risc proprii sarcinii de muncă care se manifestă prin două forme: 

- conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu scopul sistemului 
de muncă ce are la bază o insuficientă cunoaştere a tehnologiilor şi metodelor de muncă; 

- sub/supradimensionarea cerinţelor impuse executantului care provine din neluarea în 
considerare a posibilităţilor fizice şi psihice ale omului. 

Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie care pot fi: fizici (risc mecanic, risc termic, risc 
electric), chimici (acizi, substanţe toxice, substanţe inflamabile, substanţe explozive) şi biologici 
(microorganisme). 

Factorii de risc poprii mediului de muncă sub formă de depăşiri ale nivelului sau intensităţii funcţionale 
a parametrilor de mediu specifici, precum şi de apariţii ale unor condiţii de muncă inadecvate. 

 

3. CLASIFICAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 
 

Conform legislaţiei în vigoare, în ţara noastră se înţelege prin accident de muncă vătămarea violentă a 

organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care se produc în timpul procesului de muncă sau în 

îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de cel puţin o zi, invadilitate sau 

deces. 

 

După numărul persoanelor afectate, accidentele pot fi: 

-individuale, când este afectată o singură prsoană; 

-colective, când sunt afectate cel puţin trei persoane. 

După urmările (efectele) asupra victimei, accidentele pot fi: 

-care produc incapacitatea temporară de muncă; 

-care produc invadilitate; 

-care produc deces. 

După natura cauzelor directe care provoacă vătămarea există accidente mecanice, electrice, chimice, 
termice, prin radiaţii sau complexe (datorate unor cauze directe combinate). 
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După natura leziunilor provocate asupra organismului, accidentele de muncă se împart în contuzii, plăgi, 
înţepături, tăieturi, striviri, arsuri, entorse, fracturi, amputări, leziuni ale organelor interne, intoxicaţii acute, 
asfixii, electrocutări, insolaţii, leziuni multiple. 

După locul leziunii, pot fi accidente la cap, la trunchi, la membrele superioare, la 

membrele inferioare, cu localizări multiple. 

După momentul în care se resimpt efectele, există accidente cu efect imediat şi 
accidente cu efect ulterior. 

4. CLASIFICAREA BOLILOR PROFESIONALE 
 

Conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, bolile profesionale constituie afecţiuni ai 

căror agenţi specifici sunt prezenţi la locul de muncă, asociaţi cu anumite operaţii industriale sau cu exercitarea 

unor profesii. 

La noi în ţară, prin boală profesională se înţelege afecţiunea ce se produce ca urmare a 

exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, 

caracteristicile locului de muncă, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale 

organismului în procesul de muncă. 

 
Bolile profesionale declarabile prevăzute de legislaţia din România sunt date în tabelul următor: 

Nr. 

crt 

. 

 
Denumirea bolii Noxele profesionale care provoacă 

boala 

1. Intocicaţii (acute, subacute sau cronice) 

şi consecinţele lor. 

Substanţe cu acţiune toxică cunoscută. 

2. Pneumoconioze (fibroze pulmonare cauzate de 

pulberi minerale) cum sunt: silicoza, azbestoza, 

aluminoza, precum şi forme mixte simple sau 

asociate cu 

tuberculoza. 

Pulberi de bioxid de siliciu, silicaţi, azbest, 

cărbune şi altele în atmosfera locurilor de muncă. 

3. Înbolnăviri respiratorii cauzate de pulberi 

organice (bisinoză, bronşită cronică). 

Pulberi vegetale textile (bumbac, in 

cânepă şi altele). 

4. Îmbolnăviri respiratorii cronice cauzate 

de substanţe cronice iritante. 

Substanţe toxice iritante (bioxid de sulf, 

oxizi de azot etc.) în atmosfera locurilor 

de muncă. 

5. Cancer pulmonar al mucoasei sinusurilor 

paranazale. 

Inhalarea gazelor şi pulberilor radioactive, 

inhalarea vaporilor şi pulberilor de compuşi 

cancerigeni ai 

cromului şi nichelului. 

6. Nevroze de coordonare. Mişcări numeroase şi frecvent repetate. 

Încordarea sistematică a muşchilor şi 

ligamentelor sau presiune pe tendoane. 

7. Boală de vibraţii (angionevroze şi 

modificări osteoarticulare). 

Vibraţii şi trepidaţii legate de munca cu 

instrumente care vibrează puternic. 

8. Dermite acute şi cronice, ulceraţii, 

melanodermii şi leucodermii. 

Contact prelungit cu substanţe chimice iritante 

(lacuri, solvenţi, uleiuri minerale, 

hidrocarburi clorate etc.) 

9. Hipoacuzie şi surditate de percepţie. Acţiunea prelungită a zgomotului intens. 

10. Cataractă. Acţiunea îndelungată şi intensivă a 

energiei radiante (radiaţii infraroşii, unde 

electromagnetice de înaltă frecvenţă 
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  etc.). 

11. Electrooftalmie. Acţiunea radiaţiilor ultraviolete. 

12. Conjunctivite. Substanţe toxice iritante şi pulberi 

iritante în zonele de muncă. 

13. Boală de iradiaţie. Acţiunea radiaţiilor ionozante. 

14. Nistagmus. Încordarea îndelungată a aparatului 

vizual în condiţii defavorabile de 

iluminat. 

15. Şoc caloric, colaps caloric, crampe 

calorice. 

Expunerea la condiţii meteorologice 

defavorabile   care  provoacă 

supraîncălzirea organismului. 

16. Psihonevroze. Îngrijirea îndelungată a bolnavilor psihici 

în unităţi de psihiatrie. 

17. Sindrom cerebroastenic şi tulburări de 

termoreglare. 

Acţiunea prelungită a undelor 

electromagnetice de înaltă frecvenţă. 

 

 
Pregatirea si instruirea personalului: 
Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a pregatirii profesionale 

si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate. 
 

Instructajul de protectia muncii la nivelul persoanelor juridice si fizice cuprinde trei faze: 
 instructajul introductiv general; 
 instructajul la locul de rnunca; 
 instructajul periodic. 

 
Aceste instructaje contin notiuni despre : 

 procesul de constructie ; 
 organizarea locului de munca ; 
 prevenirea si stingerea incendiilor ; 
 pregatirea in vederea inceperii lucrului ; 
 pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca ; 
 reguli de igiena personala . 

Instructajul introductiv general 
Se face: 
a) noilor incadrati in munca; 
b) celor transferati de la o unitate la alta; 
c) celor veniti in unitate ca detasati; 
d) elevilor scolilor profesionale, liceelor industriale si studentilor pentru practica profesionala; 
e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. Scopul instructajului 
introductiv general este de a informa despre activitatile spacifice unitatii respective si principalele 
masuri de protectia muncii care trebuie respectate in timpullucrului. 

 

Durata instructajului introductiv general 
Depinde de specificul activitatii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de mecanizare si 

automatizare si de nivelul de pregatire a noilor incadrati. 
Aceasta durata va fi stabilita prin instructiuni proprii si nu va fi mai mica de 8 ore. In cadrul instructajului 

introductiv general se vor expune, in principal, urmatoarele probleme: 

 riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii; 

 legislatia de protectia muncii in vigoare; 

 conseclntele posibile a necunoasterii si nerespectarii legislatiei de protectia muncii. 
Dupa terminarea instructajului introductiv general, personalul va fi supus verificarii cunostintelor de 

protectia muncii pe baza de teste. 
Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instructajului introductiv 

general. 
 

Instructajul la locul de munca 
Se face dupa instructajului introductiv general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de 

prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva. 
Instructajul la locul de munca se face de catre conducatorul direct a locului de rnunca respectiv. 
Durata instructajului la locul de munca depinde de complexitatea utilajului sau locului de munca la 
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care se va lucra si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de proba, 
Instructajul la locul de rnunca se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii, 

pre cum si a instructiunilor proprii, elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva, 
Instructajul la locul de munca va cuprinde informatii privind: 

 riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca; 
 prevederile normelor specifice de securitate a muncii si a instructiunilor proprii. 

Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care 
persoana respectiva 0 va desfasura, 

Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui 
care a facut instructajul a verificat daca persoana supusa instructajului si-a insusit cunostintele de protectia 
muncii. 

 

Instructajul periodic 
Se face intregului personal si are drept scop sa aprofundeze normele de protectia muncii. Acest 

instructaj se va completa In mod obligatoriu si cu demonstratii practice.Instructajul periodic se face de catre 
conducatorul locului de munca respectiv. Intervalul intre doua instructaje periodice pentru lucratori va fi stabilit 
prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca, dar nu va fi mai mare de 6 luni. 

Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: 

 cand un salariat a lipsit peste 30 zile calendaristice din productie; 

 cand s-a modificat procesul tehnologic ori s-au schimbat utilajele si sculele; 

 cand au aparul rnodificari a normelor de protectia muncii; 

 la reluarea activitatii dupa un accident de munca; 

 la executarea un or lucrari speciale. 

 Instructajul de protectia muncii (introductiv general, la locul de rnunca si periodic) se va consemna in 
mod obligatoriu in fisa indtviduala de instructaj, stabilita conform modelului tipizat elaborat de Ministerul Muncii 
si Protectiei si Solidaritatii, cu indicarea materialului predat, duratei si datei instruirii. 
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Modulul 3 

 

APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE 
 
In cadrul acestui modul se va prezenta: 

- Identificarea normelor tehnice specifice activităţii 

 Normele tehnice de execuţie şi de control a calităţii sunt identificate în funcţie de specificul activităţii. 

 Procedurile specifice de asigurare a calităţii sunt identificate pentru fiecare tip de 

activitate 

- Verificarea rezultatelor activităţilor 

 Confruntarea cu atenţie a rezultatelor activităţii cu cerinţele documentaţiei / proiectului şi, dacă este 

cazul, se propune măsuri de remediere. 

 Deficienţele de calitate şi cauzele lor se raporteaza în conformitate cu procedura de lucru /control de 

la punctul de lucru / locul de muncă, în totalitate şi cu operativitate 

- Remedierea defectelor 

 3.1. Remedierea defectelor se face cu promptitudine şi simţ de răspundere. 

 3.2. Calitatea remedierilor este verificată atent şi cu profesionalism 
 

1. Noţiuni de calitate 

Controlul calităţii, asigurarea calităţii şi managementul calităţii sunt noţiuni care se conturează într-o măsură tot 

mai mare ca sarcini centrale pentru toate intreprinderile orientate spre viitor, indiferent de produs, ramură, locaţie sau 

mărime. 

Controlul calităţii se concentrează asupra controlului produselor sau operaţiilor, adică accentul se pune pe 

verificarea sau măsurarea produselor sau operaţiilor şi cele necorespunzătoare sunt sortate şi îndepărtate. 

Asigurarea calităţii se referă la calitatea produselor dar sunt incluse şi elemente de dirijare pentru 

conducerea acestei calităţi. 

Calitatea produselor şi serviciilor, are o importamţă centrală în orice organizaţie. Aceasta a devenit o chestiune 

de supravieţuire pe piaţa internă şi internaţională, cu o competiţie din ce în ce mai puternică. 

Pentru realizarea unei înţelegeri corespunzătoare a conceptului de calitate este necesar să se ia în considerare 

toate părţile interesate. 

Cele mai importante grupe de părţi interesate sunt: 

 clienţii;

 angajaţii;

 furnizorii/partenerii;

 proprietari/acţionarii;

 societatea;
 

1.1. Conceptul de asigurare al calităţii 

ASIGURAREA CALITĂŢII reprezinta ansamblul activităţilor preventive prin care se urmăreşte în mod sistematic 

să se asigure corectitudinea şi eficacitatea. 

Aceste activitati preventive sunt: 

 Planificare 

 Organizare 

 Coordonare 

 Antrenare 

 Tinere sub control 

Scopul acestor activitati este de a garanta obţinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. 

1.2. Conceptul de control al calităţii 

Supravegherea calităţii reprezintă monitorizarea şi verificarea continuă a stării unei entităţi, 
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în scopul asigurării că cerinţele specificate sunt satisfăcute. 

Evaluarea calităţii reprezintă examinarea sistematică, efectuată pentru a determina în ce măsură o entitate 

este capabilă să satisfacă cerinţele specificate. 

Inspecţia calităţii reprezintă activităţile prin care se măsoară, examinează, încearcă una sau mai multe 

caracteristici ale unei entităţi şi se compară rezultatul cu cerinţele specificate, în scopul determinării conformităţii 

acestor caracteristici 

Verificarea calităţii reprezintă confirmarea conformităţii cu cerinţele specificate, prin examinarea 

şi aducerea de probe tangibile. 

Frecvenţele verificărilor sunt menţionate în prescripţiile tehnice şi în caietele de sarcini din 

proiect. 

În toate cazurile în care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată pe parcurs, 

referitoare la rezistenţa, stabilitatea, durabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor depăşeşte în sens defavorabil abaterile 

admisibile, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luată decât pe baza acordului scris dat de beneficiar şi 

proiectant. 

 

1.3. Documentele calitatii specifice locului de muncă 

DOCUMENTELE CALITĂŢII - reprezintă documente de lucru detaliate 

De exemplu, pentru lucrările de finisaje care constau în zugrăveli, vopsitorii, tapete şi ipsoserii, documentele 

specifice locului de muncă, care trebuie prelucrate de conducătorul lucrării şi însuşite de personalul executant constau 

în: 

 tabelele de finisaje din proiect;

 planşele cu detalii de arhitectură pentru ornamente deosebite;

 extrasele din caietele de sarcini referitoare la lucrările de finisaje;

 normativele tehnice de execuţie referitoare la genul de lucrări de executat;

 procedurile de execuţie proprii din cadrul sistemului de management integrat al organizaţiei;

 instrucţiunile de depozitare, manipulare, transport şi aplicare a materialelor cuprinse în Fişele tehnice ale 

produselor, emise de furnizor;

 
Instrucţiuni de lucru 

Instrucţiunile de lucru se referă la activitatea restrânsă, limitată uneori la un singur post de 

lucru/ utilaj etc. 

Acestea prezintă modul cum se realizează cu consecvenţă activităţi şi procese. 

 Instrucţiunile de lucru ar trebui elaborate pentru descrierea realizării acelor activităţi, care ar fi afectate de 

lipsa unor astfel de instrucţiuni. 

 Detaliile, care nu conduc la un control sporit al activităţii, trebuie evitate. Instruirea poate reduce nevoia de 

instrucţiuni detaliate, sub rezerva că personalul afectat deţine informaţiile necesare pentru a-şi executa corect 

sarcinile. 

 Indiferent de format sau combinaţia aleasă, instrucţiunea de lucru trebuie să fie în 

ordinea operaţiilor, si să reflecte cerinţele şi activităţile relevante. 
 

Formulare 

Formularele sunt proiectate şi menţinute pentru înregistrarea datelor, care demonstrează conformitatea cu 

cerinţele SMC. 

Formularele trebuie să conţină : 

1. titlul 

2. numărul de identificare 

3. revizia şi data reviziei. 

Formularele trebuie să fie menţionate sau ataşate la manualul calităţii, la procedurile documentate şi 

/ sau la instrucţiunile de lucru. 

Specificaţii tehnice/ desene 

Specificaţiile sunt documente, care stipulează cerinţele. 
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Specificaţiile sunt unice pentru produs/ organizatie, de aceea standardul de referinţă nu le detaliază. 

Caiet de sarcini poate fi considerat o specificaţie. Desenele 

tehnice sunt documente ale produsului. Desenele clienţilor fac 

parte din documentaţia externă. 

Cerinţele legale şi ale autorităţilor fac parte din documentaţia externă. 

Există diferite cerinţe ale standardului prin care organizaţia poate îmbunătăţi SMC şi poate demonstra 

conformitatea prin pregatirea altor documente chiar daca standardul nu le cere în mod explicit, de exemplu: 

 harta proceselor, diagrame ale proceselor şi/ sau descrieri ale proceselor; 

 specificaţii; 

 instrucţiuni de lucru şi/ sau de testare; 

 documente conţinând comunicări interne; 

 programe de producţie; 

 lista furnizorilor aprobaţi; 

 planuri de testare şi inspecţie; 

 planuri ale calităţii. 
 

Proceduri documentate 

Definiţia termenului procedura este „mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau a 

unui proces”. 

În cazul de faţă este vorba de proceduri documentate sau scrise. 

Ele pot face referire la instrucţiuni de lucru, care definesc cum se realizează o anume 

activitate. 

 

 

Structura unei proceduri poate fi exprimată: 

- în text, 

- diagrame flux, 

- tabele, 

- combinaţie a acestora. 
 

Conţinutul procedurii va descrie activităţile 

Nivelul de detaliu poate varia în functie de: 

- complexitatea activitatii, 

- metodele utilizate, 

- nivelul de instruire si capacitatea de întelegere a personalului, care va executa activitatea 

respectiva. 
 

1.4. Standarde de calitate 

Standardul ISO 9001 este acela dintre standardele ISO internationale ce contine criterii 

pentru documentarea, implementarea si certificare unui sistem de managementul calitatii, practic. 
 

Norme tehnice: 

-norme de calitate, 

-instrucţiuni de lucru, 

-caiete de sarcini, 

Procedurile descriu în general 
activităţile, care traversează mai 

multe funcţii. 

Instrucţiunile de lucru se referă mai 
curând la activităţi în cadrul unei 

singure funcţii. 
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-norme interne, 

-criterii şi reglementări naţionale / internaţionale, 

-standarde tehnice 
 

Tipuri de activitate 

 executarea cofrajelor pentru: fundaţii, stâlpi din beton armat monolit, pereţi din beton armat monolit, 

grinzi din beton armat monolit, planşee din beton armat monolit, scări din beton armat monolit; 

 executarea schelelor; 

 montarea de panouri prefabricate; 

 executarea pardoselilor de lemn şi montarea parchetelor; 

 executarea acoperişului tip şarpantă; 

 încadrarea şi ajustarea tâmplăriei. 
 

Tipuri de defecte / deficienţe posibile: 

1. defecte ale planeităţii cofrajelor, 

2. abateri de la verticalitate, 

3. abateri de la orizontalitate. 

4. defecte ale materialului lemnos: 

 de formă: curbura, însăbierea trunchiului, conicitatea anormală, lăbărţarea 

trunchiului,ovalitatea, înfurcirea trunchiului, canelurile. 

 de structură: fibra creaţă, fibra răsucită, fibra încâlcită, excentricitatea, coaja înfundată, 

nodurile. 

 
Echipamente pentru controlul /verificarea calităţii lucrărilor efectuate: 

-furtun de nivel, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, etc. 
 

ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE 
 

1. Identificarea cerinţelor de calitate specifice 

1.1. Cerinţele de calitate sunt identificate în urma participării la instructajele periodice cu privire la calitatea 

lucrărilor. 

1.2. Cerinţele de calitate sunt identificate cu atenţie, pe baza indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor. 

1.3. Cerinţele de calitate sunt identificate, cu responsabilitate, conform normelor privind abaterile şi 

toleranţele admisibile la lucrările de executat. 

 

2. Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii 

2.1. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate cu responsabilitate, în funcţie de tipul lucrării de 

executat. 

2.2. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate permanent, pe întreaga perioadă de derulare a 

lucrărilor, în vederea asigurării cerinţelor de calitate specifice acestora. 

2.3. Procedurile de asigurare a calităţii sunt aplicate respectând precizările din documentaţia tehnică specifică 

 
 
 

lucru. 

3. Verificarea lucrărilor executate din punct de vedere calitativ 

3.1. Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează cu responsabilitate, pe faze de 
 

3.2. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor realizate sunt verificate prin compararea atentă a 

calităţii execuţiei cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice. 
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3.3. Verificarea se realizează cu exigenţă, prin aplicarea metodelor adecvate tipului de lucrare 

executată şi caracteristicilor tehnice urmărite. 

3.4. Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează cu atenţie, utilizând corect 

dispozitivele de verificare specifice necesare. 

 

4. Remedierea deficienţelor constatate 

4.1. Eventualele deficienţe constatate sunt remediate cu promptitudine şi seriozitate. 

4.2. Deficienţele sunt remediate permanent, pe parcursul derulării lucrărilor. 

4.3. Deficienţele sunt eliminate prin depistarea şi înlăturarea cauzelor care le generează. 

4.4. Lucrările executate trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate impuse de tehnologia de 

execuţie şi normele de calitate specifice. 

 
Gama de variabile: 

Cerinţe de calitate: conform instrucţiunilor de lucru, fişelor tehnologice, caietelor de sarcini, normelor 

interne, criteriilor şi reglementărilor naţionale, standardelor tehnice. 

Metode de verificare a calităţii execuţiei: vizual, măsurare, verificare cu AMC-uri şi SDV-uri adecvate 

fiecărui tip de lucrare. 

Caracteristici tehnice ale lucrărilor: poziţia/înclinarea/distanţă dintre găurile ce urmează a fi 

perforate/forate, stabilitatea şi rezistenţa elementelor de susţinere, dimensiunile, orizontalitatea, planeitatea, 

verticalitatea pentru lucrările de zidărie, etc. 

Deficienţe posibile: neetanşeităţi ale instalaţiilor, montare incorectă a elementelor de susţinere, 

front instabil, dimensiuni incorecte, neplaneitate, dezaliniere, defecte apărute în urma montajul, etc. 

Scule şi echipamente pentru controlul/verificarea calităţii lucrărilor efectuate: dreptar, ruletă, 

metru liniar, aparat de trasat cu laser, nivelă cu bulă de aer, fir cu plumb, furtun de nivel, compresor, 

manometru, etc. 

Cauze care generează deficienţe: materiale necorespunzătoare, nerespectarea tehnologiei de lucru, 
nerestectarea reţetelor de preparare pentru betoane, diverse erori umane 
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Modulul 4 

 
 

COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCA 

 
 

1. Ce este comunicarea? 

 
Este o întrebare la care au încercat să ofere răspuns toţi autorii literaturii de specialitate. Definiţiile 

sunt numeroase şi diferite. În cele ce urmează vom prezenta două dintre acestea, mai largi ca sferă de 
cuprindere. 

Foarte simplu, comunicarea este definită ca un proces prin care sunt schimbate informatii sub forma 
de mesaje, ştiri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise ş.a. între două sau mai multe persoane, numite 
interlocutori, sau mai formal, emiţători şi receptori. 

Comunicarea este un proces dinamic, aflat într-o permanentă transformare. 

Societatea există datorită comunicării, ea înseamnă comunitate şi este văzută ca un proces care 
implică participare din partea membrilor unei societăţi. 

 
 

2. Modelul de comunicare Shannon-Weaver 

 
Orice stiinta, orice domeniu de ceretare are nevoie de un model. Si in domeniul comunicarii, s-a 

incercat de-a lungul timpului crearea unui astfel de model cat 

mai complet. 

Vom analiza in continuare modelul de comunicare Shannon-Weaver 
 
 

 

 
 

RASPUNS (FEED-BACK) 
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Indiferent de forma pe care o imbraca, orice proces de comunicare are cateva elemente caracteristice: 

 existenta a cel putin doi parteneri – emitator (cel care trimite mesajul) si receptor (cel 
care primeste mesajul) - intre care se stabileste o anumita relatie; 

 
 capacitatea partenerilor de a emite si recepta semnale intr-un anumit cod cunoscut de 

ambii parteneri (de mentionat este faptul ca, in general, in orice proces de comunicare partenerii „joaca” pe 
rand rolul de enuntiator si receptor); 

 
 existenta unui mesaj ce poate fi un sentiment, o idee, un gand. Mesajul are ca scop 

informarea, convingerea, impresionarea, amuzarea, obtinerea unui actiuni, etc. 

 
 existenta unui canal/mijloc de transmitere a mesajului. 

 

 existenta unui raspuns – feedback – un mesaj specific prin care emitentul primeste de 
la destinatar un anumit raspuns cu privire la mesajul comunicat, fapt care permite continuarea comunicarii 

 
 se realizeaza intr-un anumit context spatio-temporar. Contextul este foarte important 

pentru ca aceleasi cuvinte vor suna 

 
 altfel intr-un birou decat intr-un mediu neoficial. 

 
 este influentat de o serie de bariere de comunicare, perturbatii care intervin in 

comunicare si care reduc fidelitatea transferului de mesaj. 

 
În acest context, se impune distincţia dintre informare şi comunicare, termeni adesea confundaţi. 

Altfel spus, termenul de informare se referă la situaţiile în care rolul activ îi revine exclusiv receptorului, 
în timp ce comunicarea vizează un sistem de relaţii interactive. Informarea constă deci, în 

relaţionarea oamenilor cu faptele, iar comunicarea în relaţionarea interpersonală. 
 
 
 

Informarea 
 

tine 
exclusiv 
de 
transferul 
de 
continut 
(emisie si 
receptare)
; 

se 

ı 

Comunicarea 
 
- se refera la schimburile de idei ce vizeaza schimbarea 

comportamentului celuilalt; 
vizeaza un sistem de relatii interactive; 
consta in relationarea interpersonala. 

 
Comunicarea se realizeaza in mai multe directii, fiecare 
emitent devenind la randul lui receptor si invers, in cadrul 
aceleiasi secvente de comunicare. Comunicarea implica 
existenta feedback-ului. 

ı ı 
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3. Ascultarea activa 

 
Desi poate parea paradoxal, cel mai dificil lucru in procesul de comunicare, fie ca se desfasoara fata 

in fata cu cel care poseda sau doreste informatia, fie ca il purtam cu mai multi parteneri deodata in cadrul 
unor intalniri este ASCULTAREA. 

 
 

De cele mai multe ori, intelegem ascultarea ca un proces in care rolul nostru este de a gasi punctele 
slabe ale celui din fata noastra, de a anticipa ceea ce vrea sa spuna, de a pregati un raspuns imediat. O 
alta abordare uzuala a procesului este de a considera apriorii nesemnificativ mesajul si implicit informatia 
furnizata de interlocutor. 

 
 

Nu uitati !: a nu acorda respect partenerului de dialog nu inseamna un punct castigat ci unul pierdut. 

 
 

1. Ascultati toate cuvintele inainte de a decodifica mesajul 

 
2. Percepeti sentimentele si starea partenerului de dialog inainte de a trage concluzii. Uneori 

poate spune mai multe decat mesajul in sine. 

 
3. Recunoasteti barierele ce se opun comunicarii in acel moment. 

 
4. Incurajati dialogul prin comunicare verbala sau nonverbala (expresii si gesturi). 

 
5. Concentrati-va asupra esentialului dar nu pierdeti total din vedere detaliile. De cele mai multe 

ori mesajul este complet doar atunci cand toate detaliile sunt spuse. 

 
6. Parafrazati des in timpul conversatiei, pentru a fi siguri ca ati inteles corect 

 
7. Pastrati contactul vizual cu partenerul de dialog 

 
8. Folositi cu masura si precautie intonatia si expresia fetei. Dupa terminarea dialogului, 

memoria vizuala lasa o amprenta deosebita si de multe ori induce confuzie si deruta. 

 
9. Puneti intrebari directe si deschise. 

 
10. Nu intrerupeti vorbirea directa a interlocutorului. 

 
11. Nu va prefaceti ca ascultati 

 
12. Nu considerati ca detineti monopolul adevarului si ca parerea dvs este cea mai buna. 

 
13. Nu faceti presupuneri si nu va impuneti punctul de vedere. 

 
14. Nu trageti concluzii pripite. 
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Care sunt calitatile unui bun ascultator? 

 
 

 
√ Deschiderea, disponibilitatea de a comunica, de a stabili relatii, si de a asculta. 
√ Receptivitatea, in sens de manifestare a intersului fata de celalalt, de dorinta de a primi mesajele 
 
√ Empatia. Capacitatea de intelegere si rezonanta emotionala cu cel cu care comunici. 
√ Acceptarea partenerului de discutie, o pozitie pozitiva lipsita de ironie sau agresivitate. 
√ Rabdarea, capacitatea de a astepta ca persoana sa se deschida, sa vorbeasca, care este 

asociata cu o buna toleranta la frustrare. 
√ Implicarea si prezenta in relatie, nu doar fizica ci mai ales mentala si emotionala. 
√ Capacitatea de a oferi feedback-uri interlocutorului, astfel incat acesta sa poata sti ca este  

ascultat cu interes si ca celalalt intelege ceea ce spune. Aceste feedback-uri includ elemente verbale, 
precum si elemente de mimica si pantomimica si se refera mai ales la adecvarea acestora la situatie si 
persoana. 

 
 

  Obstacole pentru o buna ascultare: 

 

mesajul supraincarcat si concentrarea asupra tuturor datelor duce la pierderea ideii esentiale 
(din cauza copaciloru se observa padurea); 

 

lipsa atentiei – de multe ori ascultatorul pare interesat doar pentru a-i oferi confort vorbitorului. 
Atentia poate fi de fapt orientata spre afaceri, preocupari sau probleme personale 

etc; stimulii fizici – frig, zgomot, o alta conversatie auzita in paralel; 
critica exprimarii si a infatisarii – din cauza prejudecatilor si perceptiilor personale multi oameni 

au tendinta sa-i judece spontan pe ceilalti in legatura cu modul in care se infatiseaza si in care vorbesc. 
Aceasta atitudine de snobism comunicational creeaza artificial categorii de persoane pe care merita sau 
nu merita sa le asculti; 

evaluarea subiectului ca fiind neinteresant – aceasta este o justificare rationala pentru a nu 
asculta, insa aprecierea in acest caz este facuta inaintea discursului; 

evitarea ascultarii dificile – multe persoane nu sunt obisnuite sa asculte intamplari detaliate care 
nu ii privesc direct; 

gandirea poate prelucra 800 de cuvinte pe minut, iar vorbitorii pot debita maximum 200 de 
cuvinte pe minut – din aceasta diferenta rezulta un timp de rezerva pe care unele persoane o pot utiliza 
in vederea explorarii viziunii interlocutorului; 

presupunerea falsa ca ascultarea este o activitate fundamental pasiva – de fapt ascultatorii buni 
sunt foarte activi: pun intrebari, parafrazeaza ideile vorbitorului, se asigura ca au inteles sensul. Nici 
tacerea nu inseamna pasivitate: ascultarea este obositoare, consuma energie mentala si solicita 
sistemul nervos in mare masura. 

 
 
 
 
 

Mesajul pe care o persoana vrea si poate sa il transmita poate fi de natura: 
 

scrisă, verbala sau nonverbala. 

 

Comunicarea scrisă 

Trebuie sa intelegem comunicarea scrisa prin cele trei aspecte ale sale obligatoriu de urmarit: 

 
 

1. Evidentierea clara a obiectivelor 

a. Care este scopul unui document 

b. Care sunt urmarile pe care le avem in vedere 

c. Redactarea unui document este o forma de comunicare si nu o acoperire birocratica. 

 
2. Receptorul mesajului 
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a. Cui se adreseaza mesajul. Este receptorul ales personajul indreptatit sa primeasca acest 
mesaj? 

b. Care este nivelul de cunostinte al receptorului despre informatiile prezentate in mesaj? Este 
foarte posibil ca receptorul sa fie format din mai multe persoane fiecare cu nivelul sau de pregatire 
profesionala, fiecare cu un set diferit de abilitati in comunicare. 

c. Care sunt abilitatile de comunicare ale receptorului? 

d. Care este gradul de simpatie si sensibilitate existent intre noi si receptor? 

e. Care este starea profesionala si mentala a receptorului? (care sunt sarcinile lui, ocuparea 
profesionala in general si la acel moment de timp, relatia acestuia cu subiectul mesajului, starea de 
oboseala si de surmenaj, puterea lui de decizie si influenta in cadrul procesului ce face obiectul 
mesajului). 

 
3. Mesajul in sine 

a. Necesitatea acestuia: este necesara transmiterea mesajului in forma scrisa? Nu trebuie sa 
omitem faptul ca un mesaj transmis verbal poate realiza o apropiere suplimentara fata de interlocutor, 
poate induce o crestere calitativa a relatiei manager-angajat, poate fi o forma de motivare. 

b. Respecta procedurile? Avem calitatea ca manager sau angajat sa transmitem acest mesaj? 

c. Avem abilitatile necesare pentru a scrie acest mesaj? Uneori trebuie sa admitem ca un 
document prost intocmit poate produce mai multe daune decat un mesaj transmis verbal chiar cu 
inadvertentele si punctele slabe pe care le poate avea. 

d. Trebuie sa analizam foarte exact necesitatea lui profesionala si nu in ultimul rand trairile 
noastre emotionale; trebuie mesajul transmis la acel moment de timp? 

 

Consideratii generale asupra redactarii unui document 

 

1. Stabiliti in scris obiectivele documentului 

2. Stabiliti ideile de baza care vor reprezenta esenta documentului 

3. Ordonati ideile in functie de obiective 

4. Structurati planul in functie de tipul de document pe care il aveti in vedere 

5. Fiecare fraza sau propozitie trebuie sa fie eficienta. De aceea trebuie sa scrieti scurt si 
concis, in termeni intelesi si apreciati de catre receptorul mesajului. Incercati sa gasiti o forma de 
comunicare care sa fie inteleasa de cat mai multi dintre receptori. Nu uitati ca cei cu care comunicati nu 
sunt o “masa” compacta si reprezinta personalitati distincte. 

6. Incercati sa nu alterati mesajul prin imixtiunea naturii umane. Pe cat de reala este aceasta, 
pe atat subiectivismul pe care il introduce va produce pagube. Cel care receptioneaza mesajul va privi 
aspectul sentimental al acestuia ca pe ceva inadecvat care nu poate, in cel mai bun caz, decat sa 
scada calitatea procesului de comunicare. Daca simtim imperios nevoia de a “umaniza” mesajul atunci 
este recomandat sa pastram forma impersonala a acestuia si implicit calitatea profesionala si sa 
transmitem apoi verbal sentimentele sau gandurile noastre. Oricum hartia nu va reflecta ceea ce traim. 

7. Respectati procedurile de adresare si redactare acceptate in cadrul organizatiei. In acest 
fel, mesajul va fi analizat prin prisma continutului si calitatii sale si nu va suporta critici legate de forma. 

Gradul de formalism al unui document trebuie sa fie in stransa corelatie cu relatia pe care o aveti 
cu cel caruia ii transmiteti mesajul precum si cu obiectivele mesajului. 

 
În cadrul institutiilor este inevitabilă această formă de comunicare. Ea se concretizează în 

documente precum: 
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 Procesul verbal – reprezintă un document oficial în care se înregistrează o anumită 
constatare sau se consemnează pe scurt discutiile si hotărările unei anumite adunări 

 
 Minuta – este un document care consemnează anumite lucruri, asemănându-se cu 

procesul verbal de constatare. Se deosebeste de acesta prin faptul că ea înregistrează si propuneri sau 
actiuni întreprinse la un moment dat care urmează a fi completate ulterior. 

 

 Referatul – este documentul scris în care sunt prezentate aspecte concrete, date si 
aprecieri în legatură cu o anumită problemă, precum si propuneri de modificare a situatiei existente. 

Structura sa este compusă din: 

– prezentarea succintă a problemei abordate; 

– concluzii si propuneri; 

– semnătura. 

 Raportul – cuprinde o relatare a unei activităti (personale sau de grup). Se face din 
oficiu sau la cererea unui organ ierarhic. Se bazează pe cercetări amănuntite, schimburi de experientă, 
diverse documentări. 

 

Structura raportului: 

 

1. Introducere: 

 
• este obligatorie chiar daca poate fi structurata intr-o singura fraza 

• poate pune in evidenta contextul in care este redactat raportul managerial; la cerere 
sau ca urmare a unei initiative proprii precum si contextul in care este realizat 

 
2. Scopul raportului: 

 
• motivul realizarii raportului 

• obiectivele raportului 

• subiectele atinse sau cele pe care nu isi propune sa le atinga 

• modalitatea de redactare a documentului: se prezinta pe scurt argumentele 

3. Continutul raportului: 
• poate avea exclusiv una dintre formele mentionate anterior (de activitate, situatie, 

strategic) sau poate fi un mixt intre acestea 

• pentru a evita neclaritati si lipsa de fond este bine sa concluzionam de la bun inceput 
care este obiectivul raportului. Este foarte posibil ca un raport initial conceput ca unul de activitate sau 
situatie sa se transforme pe parcurs in unul de tip 

strategic. In general aceste transformari ar trebui sa aiba loc atunci cand raportul este adresat unui 
factor de decizie. Din pacate insa, se intampla exact invers. Cu cat destinatarul ocupa o functie mai  
inalta, cu atat primeste mai putine sugestii si cai 

posibile de actiune si cu atat mai putin recomandari 

• in cadrul cuprinsului este mult mai importanta coerenta si abordarea logica decat 
forma pe care o ia redactarea 

• nu incercati sa eludati sau sa alterati informatia in mod constient sau involuntar 

4. Concluziile raportului: 
• liste de afirmatii clare si concise care exprima rezumatul cuprinsului 

• nu se vor introduce date sau argumente noi 

5. Recomandari: 

 
• este etapa in care este permisa exprimarea opiniei personale 

• se recomanda de catre expeditor alegerea unei anumite cai de actiune 

• recomandarea va fi insotita de argumentele proprii 

• se va intocmi o lista cu toate persoanele care, in viziunea autorului, sunt sau vor fi 
implicate in procesul aferent subiectului raportului 
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 Memoriul – este o prezentare amănuntită si documentată a unei probleme, a unei 

situatii. Structura unui memoriu este următoarea: 

– formula de adresare; 

– numele, prenumele, functia si adresa celui care l-a întocmit; 

– prezentarea si analiza problemei; 

– solutii preconizate; 

– semnătura; 

– functia adresantului si organizatia. 

 
 Darea de seamă – este documentul care cuprinde prezentarea si analiza activitătii 

unei organizatii, într-o anumită etapă sau justificarea unei gestiuni. Se prezintă lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual de către conducerea în fata salariatilor sau a actionarilor. Materialul prezentat este 
critic, evidentiind dificultătile si cauzele lor, propunând totodată si solutii de remediere. 

 
 
 
 
 

De asemenea, forme ale comunicarii scrise mai pot fi: 

 note, 

 circulare, 

 propuneri, 

 decizii, 

 scrisori, etc. 

 
Comunicarea scrisa are avantajul unei pregătiri atente a mesajului, care îi conferă claritate, 

precizie şi posibilitatea utilizării unor procedee corespunzătoare. 

 

Marele dezavantaj constă în faptul că necesită mult timp pentru reacţie, iar costurile sunt ridicate, 
atât cele directe (hârtie, tipar, transmitere), cât şi cele indirecte (arhivare, deteriorarea mediului). 

 
 

Pentru a fi eficientă, comunicarea scrisă trebuie să fie formulata intr-o maniera pozitivă, care ţine 
de: politeţe, consideraţie, claritate, concizie, completitudine şi mod de organizare. 

 
 

Documentele scrise este bine sa fie întocmite cu multa grijă, respectându-se cateva 
recomandari: 

 
 

– redactare îngrijită si estetică; 

– limbaj simplu, fără a exagera în acest sens; 

– stilul energic pentru a sugera siguranta si încrederea în sine; 

– evitarea amănuntelor neimportante; 

– evitarea promisiunilor ce nu pot fi respectate; 

– evitarea unor critici nefondate. 

 

 
Comunicarea verbala 
Foloseşte limbajul oral şi este utilizată pe scară foarte largă, reprezentând aproximativ 70-75% 

din timpul destinat comunicării. 

 
 

O importanţă deosebită o are maniera de adresare, de a transmite mesajul astfel încât acesta să 
fie convingător, clar, scurt şi precis pentru a-şi atinge ţinta. 



 

28 
 

 
 

Această modalitate de comunicare prezintă o serie de avantaje: 

 schimb rapid de informaţii directe, adeseori sub forma dialogului, 
 personalizarea relaţiei şef-subaltern, 
 flexibilitatea exprimării, folosirea chiar a jargonului (limbaj specializat al unei colectivităţi), 
 costuri mai reduse etc. 

 
Adresarea verbală are şi dezavantaje, legate de faptul că dialogul poate conduce la pierdere de 

timp şi nu se încheie întotdeauna cu acordul părţilor, iar în cazul transmiterii succesive, prin trepte 
ierarhice, se poate pierde şi o parte a informaţiilor, deoarece sunt filtrate de fiecare şef ierarhic. 

 
 

De obicei oamenii când vin în contact cu altii iau o figură serioasă, oficială care provoacă o 
impresie rece. Sunt rezervati în discutie, de aceea este greu să comunici cu ei. 

Sunt si oameni care zâmbesc de la prima întâlnire si se poartă atât de prietenos încât discutia se 
desfăsoară de la sine. 

 
Nu există o retetă perfectă pentru o buna comunicare, însă folosind zîmbetul, tonul prietenesc, 

ascultarea atentă, privitul în ochii celuilalt putem rezolva multe probleme încă de la început. 

 
 

Printre regulile unei comunicări eficiente se numără: 

 
 

• orientarea pozitivă a comunicării (pe fapte plăcute, stimulative) 

• comunicarea trebuie să fie bilaterală (permite schimbul de mesaje, punerea de întrebări) 

• comunicarea sa fie securizată (nu un prilej de abuz afectiv, emotional al unui asupracelorlalti) 

• concordanta comunicării verbale cu cea mimico-gesturală 

• evitarea ambiguitătilor (subîntelegerilor, incertitudinilor) 

• evitarea suprapunerilor mesajelor (interventia peste cuvântul celuilalt) 

• constituirea de mesaje clare, concise (exprimate cu cuvinte si expresii uzuale) 

 

Nu există un stil de comunicare valabil pentru toti oamenii sau pentru toate situatiile, dar iată 
câteva reguli care pot să crească sansa de succes în domeniul comunicării: 

 
 

- fiecare să-si rezerve timp pentru dialog 

- să se asigure o atmosfera favorabila 

- să fie obiectivi 

- să se evite contrazicerile directe, atacul la persoana si conflictele 

- să se dea răspunsuri clare si la obiect pentru a evita neîntelegerea mesajului 

- să se evite ca unul din cei implicati in comunicare sa acapareze toata discutia 

- sa existe disponibilitatea de a lua în considerare punctele de vedere ale tuturor celor implicati 
in discutie si de a le accepta dacă sunt bune 

- crearea unor ocazii de feedback, oferind ocazia celor in discutie sa să explice si să 
argumenteze opiniile sale 

 
 

Comunicarea nonverbală constă în transmiterea mesajelor prin alt mijloc decât scrisul sau 
vorbitul, cum ar fi: gesturi, mimică, mişcări ale corpului etc. şi care sunt de fapt 

,,mesaje parţiale sau adiţionale ce completează conţinutul mesajelor verbale“. Poate fi un mijloc 
eficient de descifrare a mesajelor pe care le transmite emitentul. Limbajele neverbale, completate de 
limbajul paraverbal (forma vocală de limbaj neverbal precum: inflexiunea şi tonalitatea vocii, ritmul de 
vorbire, modul de accentuare a cuvintelor, pauzele între cuvinte etc.) 

apelează la toate simţurile noastre şi se bazează pe seturi de simboluri care pot avea un înţeles 
clar sau ambiguu. Principalele tipuri de comunicare neverbală sunt: 
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– comunicarea senzorială – se bazează pe ceea ce recepţionăm prin intermediul 
simţurilor; 

– comunicarea estetică – prin care se transmit diferite emoţii artistice; 
 

 

 
 

– comunicarea însemnelor (insigne, fanioane, uniforme) şi a simbolurilor (titulatură, 
decoraţii). 

Cele mai utilizate mijloace de transmitere a mesajelor nonverbale sunt: limbajul corpului (expresia 
feţei, a ochilor, poziţia fizică, în special a capului şi a mâinilor), decorul biroului, modul de folosire a 
spaţiului şi îmbrăcămintea. 

Formele de manifestare ale comunicării neverbale cele mai eficiente sunt ilustrările (când se face 
apel la prezentarea unor obiecte) şi manifestările afective (stări emoţionale, inflexiunea vocii). 

Limbajele neverbale însoţesc şi comunicarea scrisă; ele sunt legate de aspectul grafic al foii, 
structura şi formatul scrierii. 

Specialiştii consideră comunicarea neverbală ca fiind subtilă şi complexă, iar gradul ei de 
conştientizare este destul de redus şi de aceea comunicăm adesea neintenţionat. În proporţie de 55% 
omul se exprimă prin limbaj neverbal, 38% prin limbaj paraverbal şi doar 7% prin limbaj verbal. Prin 
urmare, managerii trebuie să acorde atenţie deosebită comunicării neverbale, pentru a putea comunica 
eficient cu subalternii. De fapt, eficienţa comunicării depinde de abilitatea managerului de a combina 
cuvântul scris şi verbal cu limbajul neverbal şi paraverbal, pentru a exprima cu claritate sensul mesajului 
transmis. 

 
 

Tacerea , departe de a fi lipsita de comunicare,este incarcata profund de seminificatii comunicative. 

 
 

Cand suntem stingheriti, nestiind raspunsul la o intrebare, noi comunicam implicit ceva. Aceasta 
tacere e deosebita de tacerea omului meditativ sau a omului plictisit sau de tacerea impusa prin 
,,reducerea la tacere’’. 

 
 

Tacerea se leaga de ascultare si de receptionarea corecta a mesajelor. Folosind-o cu pricepere, 
putem stimula comunicarea creand interlocutorului posibilitatea de a-si exprima ideile sau sentimentele 
care astfel ar fi ramas ascunse. 

 
 

Limbajul spatiului . Ideea de la care se porneste este ca orice individ are tendinta de a-si 
revendica un spatial al sau, spatial din jurul trupului sau, pe care-l marcheaza imaginar, il considera 
drept spatial sau personal, ca o prelungire a propriului sau trup. Incalcarea acestui spatiu bazeaza 
profound individual, creand discomfort, stanjeneala si chiar stari conflictuale. Fiecare individ tinde sa 
mentina o distanta intre el si celelalte persoane sau lucruri. In limbaj curent se spune ,,il tine la distanta’’ 
sau 

,,prieten apropiat’’, ilustrand faptul ca relatiile interumane pot fi exprimate spatial. 

In plan mai general, modul in care folosm spatiul de comunicare are determinatii culturale si sociale 
specifice. In lumea afacerilor, de exemplu, spatiul este in relatie directa cu rangul individului; pe masura 
ce avanseaza in functie, cresc dimensiunile biroului sau. 
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In privinta spatiului familial ( cel al casei de locuit) accesul persoanelor straine este extreme de 
selective, in functie de relatiile pe care acestea le au cu proprietarul.Unele persoane sunt primate doar 
in vestibul, altele in bucatarie, altele in sugragerie sau in dormitor. 

Limbajul trupului are si el o semnificatie aparte. Prin intermediul acestuia putem depista daca o 
persoana relateaza un fapt adevarat sau o minciuna. De exemplu, daca in timpul conversatiei, persoana 
nun e priveste timp indelungat in ochi, daca isi framanta mainile in mod constant,daca exercita o frecare 
asupra ochilor, daca is misca nasul si colturile gurii,este clar ca acea persoana nu este o persoana 
sincera in ceea ce ne comunica. 

 
 

Totodata, prin limbajul trupului, putem deduce ocupatia unei persoane dar putem descoperi si 
modul ei de viata. O persoana imbracata decent, elegant, mereu ingrijita si care acorda o atentie modului 
in care se prezinta in fata celorlalti este clar o persoana care traieste intr-un ambient intelectual, ocupand 
o functie importanta. 

Gesturile, cum ar fi miscarea mainilor si a corpului, pozitia corpului (modul in care suntem asezati), 
orientarea ( daca stam cu fata sau cu spatele catre interlocutor) , contactul vizual ( daca privim spre 
destinatarul mesajului sau nu) cat si intervalul de timp in care il privim, paralimbajul ( vibratii ale vocii , 
variatii de inaltimii sunetelor, taria lor si capacitatea vorbirii, calitatea si tonul vocii). 

Pentru a comunica oamenii nu folosesc numai cuvintele. De cate ori comunicam, trimitem in 
exterior mesaje si prin intermediul altor mijloace. Chiar atunci cand scriem sau vorbim, noi totusi 
comunicam si altceva decat mesajul, uneori involuntar sau inconstient. 

 

 
1. Orientarea corpului: persoanele stau cu spatele la cei pe care doresc sa ii evite; 
2. Postura: semnalele posturale care arata relaxare sau tensiune sunt corelate cu statutul 

persoanei 
3. Gesturile: frecventa crescuta a anumitor gesturi arata o stare de tensiune si disconfort sau 

lipsa onestitatii, de exemplu gesturile prin care se maseaza, freaca, strange, culege, inteapa o parte a 
corpului – aceste gesturi sunt descurajate in public 

4. Privirea: 
privirea directa: onestitate, intimitate, amenintare; privirea intr-o parte: lipsa de interes si raceala; 

privirea evitanta poate transmite nesiguranta, lipsa increderii in sine etc.; evitarea privirii: 
ascunderea sentimentelor, lipsa deconfort sau vinovatie; miscarea ochilor in sus: incercarea de a ne 
aminti ceva; 

miscarea ochilor in jos: tristete, modestie, timiditate, ascunderea unor emotii. 

5. Zambetul: 

poate exprima o complexitate de informatii: placere, bucurie, satisfactie, promisiune, cinism, jena. 

6. Mimica: 
figura cu comisurile buzelor lasate poate indica tristete marcata; fruntea incruntata: preocupare, 

manie, frustrare; 

sprancene ridicate: mirare, surpriza; nas incretit: neplacere; 

buze stranse: nesiguranta, ezitare, ascunderea unor informatii. 

7. Postura corpului: 
tinuta capului: in sus-persoane dominante, in jos- persoane supuse; aplecarea corpului: 

- in fata – interes pentru interlocutor, neliniste preocupare; 

- relaxata – detasare, plictiseala, autoincredere excesiva; 

8. Distanta: 
zona intima (0 – 46 cm); 

zona personala (46 – 122 cm) Corespunde distantei normale la care doi oameni converseaza pe 
strada sau intr-o incapere mare. Regula: daca partenerul se retrage sau face gesturi de distantare, fii 

Elemente ale comunicarii non-verbale 
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sigur ca ai patruns in spatiul sau personal; 

zona sociala (1,23 - 3.5 m) Este spatiul rezervat contactelor sociale, negocierilor, vanzarilor, 
relatiilor profesionale, vanzarilor, relatiilor profesionale; 

zona publica (peste 3.5 m) Este spatiul in care comunicarea si relatia isi pierd caracterul 
interpersonal; este vorba deja de un discurs public, cu caracter oficial, formal, ritual. 

9. Gestica: 
ridicatul din umeri: neintelegere; 

gestul acoperirii gurii: demascarea unei situatii de nesinceritate; gesturi facute cu palma; 

strangerea de mana: dominare (cu palma in jos), supunere (cu palma in sus), egalitatea (cu 
palma perpendiculara); 

frecarea palmelor: asteptari pozitive; 

inclestarea mainilor: frustrare, reprimare a atitudinii negative. 

 
Comunicarea Organizationala 

 
Spre deosebire de comunicarea interpersonala, comunicarea organizationala nu este un 

proces spontan si natural. Ea trebuie proiectata in asa fel incat sa permita: 

 
  coordonarea: proces ce are in vedere atingerea unui obiectiv prestabilit, necesar pentru 

realizarea scopului final al organizatiei 
 
 

armonizarea: activitate ce are drept scop definirea unui obiectiv comun 
 

 
Pentru cursul de fata am considerat a fi necesara detalierea ultimului punct al acestei categorii 

deoarece reda tipurile de comunicare adaptate la tipurile de organizare a institutiilor, iar aceasta 
adaptare ajuta la construirea mesajelor de comunicare interna. 

 
 

Astfel: 

• comunicarea descendenta urmeaza, de obicei, relatiile de tip ierarhic, derulandu- se de la 
nivelul managementului de varf catre nivelurile de executie. Continutul este dat de decizii, reglementari, 
instructiuni, transmiterea de sarcini, solicitarea de informatii. Principala problema a acestui tip de 
comunicare o constituie marea probabilitate ca mesajul sa fie filtrat in timp ce este vehiculat de la un 
nivel la altul, deoarece fiecare nivel poate interpreta mesajele in functie de propriile necesitati sau 
obiective; 

 
• comunicarea ascendenta consta in transmiterea de mesaje de catre subordonati sefilor directi 

si, succesiv, nivelurilor superioare ale managementului. Prin ele se vehiculeaza cereri, rapoarte, opinii, 
nemultumiri. Rolul comunicarii ascendente este esential pentru eficienta procesului de comunicare, 
deoarece atesta receptarea mesajelor transmise de manageri. De asemenea, prin intermediul ei se 
informeaza managementul de nivel superior asupra starii morale a personalului, asupra obstacolelor din 
calea comunicarii, nivelului si formei abaterilor inregistrate cel mai frecvent. Faptul ca mesajul circula de 
la executanti la manageri nu-l scuteste de filtrele cognitive sau psihologice. Astfel, in cazul transmiterii 
unor informatii, rapoarte, sugestii privind continutul muncii si modalitatile de imbunatatire ale acesteia, 
sefii intermediari pot fi incercati de teama ca subordonatii lor ar putea fi apreciati de superiori ca fiind 
mai competenti decat ei; ori, in cazul in care informatia constituie un feedback la un mesaj anterior, seful 
poate interpreta comunicarea subordonatului drept  o incercare de a-i testa competenta profesionala ori 
autoritatea. In asemenea situatii, se pot instala blocaje cu efecte asupra capacitatii de control si 
mentinere a procesului de comunicare; 

 
• comunicarea pe orizontala (sau laterala) se stabileste intre persoane sau compartimente 

situate la acelasi nivel ierarhic. Rolul acestui tip de comunicare este de a facilita coordonarea activitatilor 
ce vizeaza obiective comune, excluzand interventia managerilor de nivel superior; 

 
• comunicarea diagonala este practicata in situatiile in care membrii organizatiei nu pot 
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comunica prin celelalte canale. Spre exemplu, in cazul utilizarii managementului prin proiecte, apar 
frecvent comunicarile diagonale intre echipa de proiect si restul compartimentelor structurii. Spre 
deosebire de comunicarile clasice, acest tip prezinta avantajele economiei de timp si costuri, ale folosirii 
unor relatii informale, ale potentarii unui climat bazat pe apreciere reciproca. 

Stiluri de comunicare organizationala 

 

Adriana Ritt aminteste o clasificare a stilurilor de comunicare interna, asa cum este vazuta de catre 
Smythe si colaboratorii sai: 

 
 

• de instruire – ajuta angajatul sa-si cunoasca atributiile si modul in care sa le indeplineasca. E 
o comunicare intr-un singur sens, de la superior la subordonat, desfasurata sub motto-ul „Fa asta!” 

 
• informativ – este tot o comunicare intr-un singur sens prin care salariatul primeste doar 

informatia pe care conducerea vrea sa i le dea, dupa principiul „Fa asta pentru ca!” 

 
• consultativ – comunicarea in dublu sens prin care salariatului i se ofera posibilitatea sa 

discute cu superiorii sai si sa-si exprime pareri proprii, dupa reteta 
„Sa discutam cum se face asta!” 

 
 

• de implicare – comunicarea de jos in sus care inlesneste schimbul de experienta intre angajatii 
tineri si colegii care au o vechime mai mare in organizatie, prin indemnul „Cum ai face tu asta?” 

 
• participativ – implica personalul in procesul de luare a deciziilor, prin lansarea intrebarii „Cum 

sa facem asta?” 

 
Comunicarea internă are scopul de a trimite către categoriile de public intern mesajele potrivite 

pe care organizaţia doreşte să le difuzeze în societate. Printre beneficiile programelor de comunicare 
internă trebuie meţionată în primul rand asigurarea eficienţei. Stabilirea unui climat de lucru normal, 
deschis, bazat pe colaborare şi înţelegere are efect direct asupra eficientizării activităţii. 

 
 

Prin comunicarea internă este sprijinită mai buna performanţă a fiecărui angajat- care are atât 
informaţia necesară în realizarea activităţii cât şi înţelegerea asupra organizaţiei, asupra direcţiei în care 
aceasta se îndreaptă, asupra standardelor la care trebuie să se raporteze. Angajaţii organizaţiei sunt, 
de asemenea, membri ai societăţii şi ai comunităţilor locale, citesc zilnic presa, şi sunt – în unele cazuri 
– şi “clienţi” ai organizaţiei. În ambele cazuri, aceştia primesc şi transmit la rândul lor mesaje publicului 
larg. Opinia lor despre organizaţie reprezintă, în majoritatea cazurilor, o oglindire a imaginii pe care o 
are organizaţia în faţa societăţii. 

Comunicarea se realizează în cadrul organizaţiei, indiferent dacă sefii încearcă sau nu să o 
controleze. Aşa cum spune Harrison, într-o organizaţie ierarhică tipică, cu managementul situat la vârful 
piramidei: 

 
 

(1) Comunicarea curge de sus în jos sub formă de instrucţiuni şi informaţii şi 

 
(2) Poate exista şi o comunicare de jos în sus, sub forma propunerilor de proiecte sau a altor 

feluri de feedback adresat conducerii. Fiecare colectiv de muncă are propriul său sistem de comunicare: 

 
(3) oamenii care lucrează în acelaşi birou sau în acelaşi departament din organizaţie comunică 

între ei. 

 
(4) Comunicarea are loc între grupuri de la acelaşi nivel 

 
(5) şi între niveluri ierarhice diferite 
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(6) În afară de aceste trasee ale informaţiei din cadrul organizaţiei, există o mulţime alte căi 
informale de comunicare între acei indivizi care, întâmplător, sunt în relaţie de prietenie sau de rudenie 
cu alţi membri ai personalului. 

 
(7) Discuţiile informale (“mica bârfă”) care înfloreşte în toate organizaţiile este o cale sigură prin 

care informaţia, exactă sau nu, ajunge în toate avanposturile. 
Un program de comunicare bun poate crea o echipă bine închegată. Oamenii se cunosc între ei, 

ştiu care este obiectivul organizaţiei, cum să lucreze eficient şi cum pot participa activ în cadrul 
organizaţiei fără a se limita doar la a-şi face datoria, ceea ce îi face mai valoroşi pentru organizaţie. 

 
 
 
 

Blocajele noastre din comunicare 

 
Cu siguranta fiecare dintre noi am avut, macar o data, o problema de comunicare cu seful nostru 

sau cu cel pe care il coordonam. Orice problema de comunicare naste frustrari si framantari, dorinta de 
a intelege unde am gresit si ce se poate face pentru a remedia situatia. Ei bine, situatia nu este deloc 
disperata, pentru ca exista cateva remedii simple. In primul rand, trebuie sa intelegem ca blocajele in 
comunicarea organizationala sunt, pe de o parte, de natura personala (un anumit tip de personalitate, 
mod diferit de perceptie, lipsa deprinderii de a asculta) si, pe de alta parte, specifice 

 
 

In privinta primului tip de blocaje, de natura personala, capacitatea de a-l asculta 

pe cel de langa noi se poate invata. Cu totii avem tendinta de a fi pseudo-ascultatori din 

cand in cand. Acest lucru este cu siguranta util, pentru ca energia noastra este limitata. 

In probleme importante insa, este bine sa ne ascultam interlocutorul, incercand sa 

eliminam blocajele. Un astfel de blocaj este comparatia. Avem tendinta ca, in loc sa-l 

ascultam pe partenerul nostru de discutie, sa ne comparam cu el, sa incercam sa 

stabilim cine e mai competent, cine are mai multa dreptate, cine a gresit sau cat de jigniti 

ne simtim. 

 
 

Recapitularea o practicam atunci cand, in loc sa fim atenti la interlocutor, ne 

pregatim in minte un raspuns usturator sau bine construit, cu argumente solide, care sa 

ne transforme in invingatori in discutia respectiva. 

 
 

Tendinta exagerata de a vedea dincolo de vorbele partenerului pentru a afla 

ceea ce gandeste sau urmareste cu adevarat, de a interpreta si de a analiza in detaliu 

vorbele, tonul, gesturile sau privirea celuilalt ne impiedica sa intelegem cu adevarat ceea 

ce interlocutorul tocmai ne comunica. 

 
 

Filtrele se refera la tendinta de a selecta doar informatiile care ne convin, care 

ne confirma asteptarile sau care sunt legate strict de domeniile noastre de interes. A 

pune etichete de la bun inceput, a emite judecati de valoare, inainte de a intelege cu 

adevarat mesajul celuilalt, a-l introduce deja pe interlocutor intr-o categorie pana sa 

spuna tot ce are de spus este, de asemenea, nociv pentru ascultare. 

 
 

Identificarea are loc atunci cand povestea pe care ne-o spune celalalt 

reactiveaza o insatisfactie personala, o suferinta. Din acel moment, nu mai suntem 

disponibili pentru ascultare si pentru povestea partenerului. Visarea cu ochii deschisi in 



 

34 
 

timpul unui dialog, mai ales atunci cand suntem obositi sau plictisiti, este un alt blocaj 

in ascultare. 

 
 

Nevoia de a avea intotdeauna dreptate ne inchide la critici si la sugestii poate 

utile. Nu mai ascultam ceea ce ne comunica interlocutorul. Contestarea, nerabdarea de 

a-l contrazice, de a ne manifesta opozitia, ne determina sa nu mai ascultam restul ideilor 

expuse. Cei care au convingeri foarte puternice sau care au tendinta de a contesta 

autoritatea celuilalt sunt cei mai predispusi pentru acest tip de blocaj. 

 
 

In ceea ce priveste problemele de comunicare specifice ierarhiei organizationale, 

in comunicarea managerului poate aparea ca blocaj efectul statutului functiei. Acesta 

consta in tendinta sefilor de a nu pune mare pret pe comunicarea cu subordonatii lor, de 

a o investi cu valoare negativa, avand tendinta de a comunica cu cei care au acelasi 

statut sau un statut superior. Solicitarile conflictuale ale rolului de lider, adica cerinta 

de a indeplini sarcini specifice de serviciu si de a oferi in acelasi timp suport socio- 

emotional - lucru greu de echilibrat - poate afecta comunicarea cu subordonatii. 

 

 
Alte probleme in comunicare: 

 

Sistemele de comunicare, la randul lor, pot suferi de anumite patologii, 

cauzate de o proiectare defectuoasa. Ele pot fi grupate in trei categorii, fiind de fapt 

problemele legate de: 

 
 

1. Volumul informatiei. Sistemele de informare proceseaza de obicei o 

cantitate uriasa de informatie, ceea ce are ca efect imposibilitatea exploatarii tuturor 

datelor pe care le emite /recepteaza organizatia. Se produc de asemenea, blocaje de 

informatie sau intermitente in fluxurile comunicationale. La fel de posibil este sa se 

produca si cazul invers: sistemele proceseaza o cantitate insuficienta de informatii 

sau privilegiaza anumiti actori din spatiul organizational. Cazul tipic este cel al 

directorului care ia decizii de unul singur, pornind de la informatii partiale. 

 
2. Calitatea foarte scazuta a informatiei. De foarte multe ori datele sunt 

imprecise sau irelevante pentru obiectivele sau asteptarile organizatiei. Informatiile 

sunt foarte greu accesibile, acest lucru nedatorandu-se neaparat precaritatii 

tehnologice, ci lipsei de dinamism a rolurilor de emitator/receptor. O alta problema 

foarte frecventa este lipsa de adecvare intre momentul in care este nevoie de anumite 

date si momentul in care acestea sunt efectiv furnizate/primite. De obicei, informatiile 

ajung prea tarziu la beneficiar, ceea ce are un impact negativ asupra eficientei 

organizatiei. 

 
3. Propagarea defectuoasa a informatiei. Viteza de difuzare a informatiilor 

este in general prea lenta. Exista si cazuri in care este prea rapida si atunci anumite 

date care pot avea o importanta considerabila sunt iremediabil pierdute. Nu se 

realizeaza propagarea informatiilor 

pe orizontala, ci numai pe verticala. In aceasta situatie, persoanele implicate direct in 

indeplinirea scopurilor organizatiei sunt private de accesul la informatie, ceea ce 

evident, afecteaza functionarea eficienta a intreprinderii. O alta problema este 

decodarea incorecta de catre anumite persoane, care conduce la greseli de 

interpretare. 
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Concluzii 

 

Cele mai multe companii considera ca pot rezolva problema comunicarii fara 

ca abilitatile personale de comunicare sa fie puse in evidenta si fara a exista proceduri 

organizationale care sa puna in valoare in sens pozitiv aceste abilitati. Concluziile 

sunt dramatice… 

 
 

Lipsa comunicarii sau gestionarea necorespunzatoare a acestui proces 

duce la alterarea mai multor componente ale managementului companiei iar pe de 

alta parte lipsa unor abilitati si a culturii organizatiei privitoare la aceste componente 

invalideaza constant procesul de comunicare. 

 
 

Problemele de comunicare nu se pot rezolva prin e-mail sau telefon. Este 

nevoie de o comunicare fata in fata (individual sau prin sedinte) pentru a intelege 

exact cum se manifesta toate elementele unei comunicari. 

 
 

Ultimele studii efectuate pentru a disocia procesul de comunicare in 

elementele sale esentiale au aratat ca: 

 
 

55% din intelesul comunicarii il reprezinta mimica 

38% este transmis prin tonalitatea si modul in care 

comunicam 7% este comunicat prin cuvinte 

 
 

Indiferent de modalitatea de comunicare pe care decidem sa o folosim, prin intalniri 

directe, prin sedinte sau pur si simplu de la distanta, trebuie sa avem in vedere ca, 

bazata pe respect reciproc, comunicarea este construita din cunostinte, abilitati, 

experienta si fler. 

 
 

Intotdeauna trebuie sa ne fie clar de ce comunicam, iar stilul de comunicare 

trebuie adaptat la mediul in care lucram, intern si extern, si pana la urma la 

partenerul de dialog. 

 
 

 
Cel mai important aspect al unui proces este informatia, iar comunicarea 

este modalitatea prin care o obtinem. 
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Modulul 5 
 

 

PLANIFICAREA SARCINILOR ŞI A TIMPULUI DE MUNCĂ 
 

In cadrul acestui modul se va prezenta: 

1-Identificarea sarcinilor de efectuat şi cerinţele legate de acestea astfel incat : 

 Sarcinile, procedurile şi instrucţiunilereferitoare la lucrarea de executat sunt identificatecorect şi complet.

 Se clarifică eventualele neînţelegeri privindsarcinile, procedurile, instrucţiunile identificate / primite, apelând la 
persoanele competente.

 Se identifică cu responsabilitate frontul de lucru şiobiectivele de realizat.

 

2-Planificarea unei activitati curente astfel incat : 

 Se identifică corect şi realist timpul necesar pentrurealizarea lucrării.

 Se stabileşte etapele de lucru şi modul deabordare, în funcţie de sarcinile de îndeplinit şi

detimpul alocat. 

 Se planifică succesiunea fazelor, în conformitatecu cerinţele procedurii de lucru şi de eventualelesituaţii care 
pot interveni.

 

1.1. Comunicare şi informaţie 
 

Pe baza procesului de comunicare-intelegere, mai multe entitati ce comunica intre ele pot ajunge la concluzii, 
teluri, norme, valori si principii comune fiind capabile, astfel, sa creeze structuri sociale intragrup. Prin procesul de 
comunicare comunitatile nu numai ca se creeaza dar ele se si dezvolta si din pacate se si distrug. 

Comunicarea vazuta ca participare sau coparticipare 
Comunicarea este un proces in care se cedeaza si se primesc informatii. Este un proces implicativ in care 

participarea membrilor unui anumit grup este necesara. Aceasta participare nu trebuie înteleasa ca fiind existenta doar 
la nivelul procesului de comunicare deoarece existenta grupurilor si a actiunilor comune ale acestora implica 
participarea. 

Coparticiparea reprezinta o implicare partiala. In orice grup exista un nucleu constant care participa efectiv la 
realizarea telului propus si duce tot greul actiunilor si exista si anumite elemente care nu sunt nici ostile dar nici pasive 
dar care participa, uneori, doar la anumite actiuni in vederea atingerii acelui tel comun. 

Comunicarea poate fi inteleasa si ca organizare 
Existenta grupurilor si mai ales a structurilor sociale formale din cadrul acestora implica, alaturi de norme, legi, 

reguli, ierarhizare, automat si organizarea. Putem afirma ca unul dintre marile avantaje ale organizarii actiunilor este 
reprezentat de scurtarea perioadei de timp in care se atinge telul propus. Un alt mare avantaj al organizarii este 
cresterea nivelului de siguranta al membrilor grupului precum si increderii in ceea ce priveste atingerea telului propus. 

Ultimul mare avantaj pe care o sa-l evidentiem legat de organizare este reprezentat de 
posibilitatea controlului actiunilor. 

La nivel macro, comunicarea-organizarese imparte in doua, rezultand comunicarea-organizare intrasistemica, caz 
in care focalizarea se manifesta in interiorul sistemului si comunicarea-organizare intersistemica, situatie in care actiunile 
sunt axate pe legatura sistem-sistem. 

Deoarece informatia constituie obiectul principal al comunicarii, trebuie sa atinga urmatoarele 
calitati: 
¨ Consistenta - suficient de cuprinzatoare incat sa poata furniza cat mai multe cunostinte; 
¨ Relevanta - sa poata furniza acele cunostinte care lipsesc, in vederea luarii unei decizii; 
¨ Exactitate - continutul ei sa reflecte situatia reala a fenomenului; 
¨ Oportunitate - sa fie furnizata in timp util; 
¨ Accesibilitate - sa fie clara, usor de inteles. 

Dezvoltarea activitatilor sociale, care au ca obiect transmiterea, memorarea sau tratarea informatiei, a generat 
o diversificare fara precedent a naturii informatiilor, concomitent cu cresterea exponentiala a volumului acesteia. Se 
impune astfel clasificarea informatiei atat dupa forma sa cat si dupa natura si suportul utilizat. 
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Clasificarea informatiei 

 
A. Clasificarea informatiei dupa forma sa: 
Forma analogica a informatiei consta in reprezentarea fenomenelor fizice, imagini fixe, sunete si imagini in 

miscare asa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de inregistrare, fara a fi necesara o conversie sau codificare 
a acestora inainte de transmiterea sau memorarea pe suporturile tehnice de informatii. 
Exemple de reprezentare analogica a informatiei: 

1. inregistrarea mesajelor si a altor informatii sonore pe banda magnetica sau caseta magnetica cu ajutorul 

echipamentelor audio de tip analogic (magnetofon, casetofon) precum si a dispozitivelor de captare a 

sunetului (microfon); 

2. inregistrarea imaginilor unor documente sau filmarea unor activitati, operatii, procese prin folosirea 

echipamentelor analogice pentru imagine si sunet de tip videorecorder si a camerei de luat vederi adecvate. 
Forma digitala a informatiei se realizeaza, fie pornind de la fenomenul real, fie de la forma analogica a acestuia, in 

ambele cazuri avand loc o codificare numerica, o evaluare cantitativa, o cuantificare a fenomenului care face obiectul 
reprezentarii. 

 
B. Clasificarea informatiei dupa natura sa: 

1. date: numerice, alfabetice, alfanumerice. 

2. texte organizate sub forma de documente, pagini de texte, paragrafe, fraze, cuvinte si caractere, destinate a fi 

prelucrate cu programe adecvate de editare si tehnoredactare a textelor, control gramatical si semantic al 

cuvintelor, punerii in forma si apoi in pagina a textului redactat. 

3. documente grafice ce pot contine reprezentari grafice, desene schite tehnice etc. si care pot fi vizualizate prin 

afisare pe monitorul calculatorului, tiparirea lor la imprimanta sau la dispozitivul de realizare desene (plotter) 
etc. 

4. secvente audio generate de vocea umana, fenomene din realitate, instrumente muzicale sau 

sintetizoare electronice de voce si acustice. 

5. secvente video de natura animata sau film, insotite de cele mai multe ori de informatie sonora: 

voce sau sunet. 
 

C. Clasificarea informatiei din punct de vedere al suportului tehnic utilizat: 1.informatie 
aflata pe suporturi tehnice : 

a) suporturi magnetice : banda magnetica, caseta magnetica, discul magnetic, discul flexibil, cartela magnetica 

etc. 

b) suporturi cu lectura optica : discurile optice a caror informatie este citita optic cu dispozitive 

lasser. 
2. informatie aflata pe suporturi grafice: 

a) suporturi opace realizate din hartie, cum sunt : documentele clasice, documentele informatice obtinute la 

imprimanta, documentele realizate cu ajutorul mesei de desen (plotter). 

b) suporturi transparente realizate din pelicula fotografica, pelicula film, microfilm etc. 
 

1.2. Procesul de planificare si comunicare 
 

Etapele planificării strategice: 

1. Definirea problemei de soluţionat - Analiza situaţiei (internă sauexternă). 

2. Planificarea şi programarea 

3. Derularea acţiunii şi comunicarea 

4. Evaluarea 
 

Lista de verificare pentru oportunităţile de comunicare 

1- Sursa mesajului 

2- Solicitările mesajului 

3- Comunicarea verbală/non-verbală 
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1.3. Elementele procesului de planificare 

Planificarea se află în strânsă legătură cu procesul decizional, calitatea planurilor fiind determinată în mare 

parte de abilităţile personale 

Planificarea este necesară mai ales pentru că creşte intervalul de timp dintre momentul adoptării deciziei şi 

cel al observării rezultatelor. 

Deciziile sunt mijloace de atingere a scopurilor, fiecare decizie fiind generată de un proces dinamic influenţat 

de mai mulţi factori. Alegerea corectă depinde de natura problemei, de timpul disponibil, de costul strategiei individuale, 
de abilităţile celui care ia decizia, de situaţiile conjuncturale din mediul internaţional. 

Planificarea presupune că managerii iau decizii în legătură cu cele patru elemente fundamentale ale 

planului: obiectivele, acţiunile, resursele, implementarea. 
Stabilirea obiectivelor- obiectivele sunt condiţiile pe care planificatorul le consideră satisfăcătoare şi necesare pentru 

funcţionarea ulterioară a organizaţiei. 
Stabilirea obiectivelor trebuie să ţină cont de: 

 Prioritatea obiectivelor. Resursele se alocă în funcţie de importanţa acordată anumitor obiective, care trebuie 
întâi evaluate şi clasificate.

 Dimensionarea temporară a obiectivelor. Obiectivele pot fi pe termen scurt sau lung.

 Interesele celor care sunt influenţaţi de stabilirea obiectivelor (angajaţi, clienţi, furnizori, agenţii 
guvernamentale).

 Măsurarea obiectivelor.
Planificarea acţiunilor- acţiunile sunt mijloacele preferate pentru a atinge obiectivele. Ea poate determina 

succesul sau eşecul îndeplinirii obiectivelor. 
Resursele- sunt constrângerile exercitate asupra acţiunilor. Un plan trebuie să specifice resursele necesare 

precum şi resursele potenţiale şi modul de alocare. Cea mai importantă tehnică pentru alocarea resurselor este bugetul. 
Implementarea – se realizează prin intermediul activităţilor realizate de angajaţi, motivându-i pe aceştia să le 

ducă la îndeplinire. 

Principii folosite în planificare 

1. principiul perioadei de angajare se referă la stabilirea perioadei în care se pot recupera resursele investite 
într-o acţiune; 

2. principiul flexibilităţii presupune ca planurile şi programele să se adopte în raport cu evenimentele şi situaţiile 
noi; 

3. principiul coordonării planurilor pe termen scurt cu cele pe termen lung 
 

2. Planificarea activitatii 

I) Se identifică corect şi realist timpul necesar pentru realizarea lucrării: Operaţii de 
montarea panourilor de cofraj pentru un stâlp 

 

II) Se stabileşte etapele de lucru şi modul deabordare, în funcţie de sarcinile de îndeplinit şi 
detimpul alocat. 

a) organizarea frontului de lucru 

b) stabilirea necesarului de material 

c) aprovizionarea 

d) stabilirea (si incadrarea) necesarului de muncitori ( conform calificarii ) 

e) realizarea lucrarii 

f) receptia lucrarii 
 

III) Se planifică succesiunea fazelor, în conformitat cu cerinţele procedurii de lucru şi de eventualele 
situaţii care pot interveni.
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ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ 

1. Identificarea particularităţilor frontului de lucru 

1.1. Particularităţile frontului de lucru sunt identificate, cu atenţie, avându-se în vedere toate 
aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor. 

1.2. Lungimea frontului de lucru este identificată corect, funcţie de tipul lucrării de executat şi de 
metoda de lucru folosită. 

1.3. Mărimea şi numărul sectoarelor de lucru sunt stabilite în corelaţie cu lungimea frontului de 
lucru şi metoda de lucru adoptată. 

2. Identificarea mijloacelor de muncă necesare 

2.1. Mijloacele de muncă sunt identificate pe baza fişelor tehnologice ale lucrărilor planificate. 

2.2. Materialele necesare sunt identificate în funcţie de tipul lucrării de executat. 

2.3. Echipamentele de muncă sunt identificate avându-se în vedere toate activităţile planificate 
pentru ziua de lucru. 

3. Aprovizionează locul de muncă cu mijloacele de muncă necesare 

3.1. Aprovizionarea se face conform necesarului, pe schimb sau pe zi, avându-se în vedere 
spaţiul de lucru disponibil. 

3.2. Aprovizionarea locului de muncă cu mijloacele de muncă necesare este realizată în 
conformitate cu prevederile fişei tehnologice. 

3.3. Starea echipamentelor de lucru este verificată cu atenţie, în momentul preluării 
acestora. 

4. Organizeazarea spaţiului propriu de lucru 

4.1. Uneltele, sculele şi materialele de lucru sunt aşezate ordonat având în vedere spaţiul 
disponibil. 

4.2. Degajarea locului de muncă la finalul activităţilor se realizează asigurându-se recuperarea 
materialelor refolosibile, prin metode specifice. 

4.3. Spaţiul propriu de lucru este organizat avându-se în vedere necesităţile de desfăşurare ale 
celorlalţi membrii ai echipei. 

 
Gama de variabile: 
Particularităţile frontului de lucru: amplasare, configuraţie, extindere, vecinătăţi, etc. 
Aspecte relevante: spaţiu de lucru, spaţiu pentru depozitarea materialelor, spaţiu de circulaţie, căi 

de acces, puncte de aprovizionare cu materiale, locuri de depozitare a deşeurilor, surse de energie 
electrică, apă, grupuri sanitare, etc. 

Mijloace şi echipamente de muncă: scule, unelte, dispozitive, utilaje, etc. 
Metode de lucru: specifice tehnologiei. 
Starea echipamentelor de muncă: integritate, stare de funcţionare, stare de curaţenie, grad de 

uzură, etc. 
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Modulul 6 
 

AMBALAREA CORPURILOR DE MOBILIER 

 
 
 

AMBALAREA PRODUSULUI FINIT DE MOBILA 

 

 
Ambalarea mobilei se face in vederea protejarii impotriva degradarilor mecanice prin manipulare 

si transport, protejarii impotriva actiunii factorilor atmosferici ( precipitatii , umiditate etc) Se poate spune ca 

ambalarea are ca drept scop conservarea calitatii mobilierului , de la producator la beneficiar . 

Ambalarea mobilei finisate se face dupa uscarea stratului de final de lac si dupa verificarea calitatii 

mobilei. 

Ambalarea se realizeaza in cutii de carton in raport cu dimensiunule de gabarit ale corpurilor de 

mobilier ce urmeaza a fi ambalate. 

 
Etape ale ambalarii produselor de mobilier: 

 Efectuarea retusului final, prin corectarea micilor defecte, desprafuirea, cennrea. 

 Montarea in interiorul corpului a butonilor si manerelor tragatoare si partilor componente 

demontabile ( picioare ) 

 Partile mobile ale mobilierului ( usi, sertare, polite mobile) vor fi blocate pentru a ramane 

imobilizate pe toata perioada de transport si manipulare 

 Aplicarea hartiei matase cu parte lucioasa spre suprafata mobilierului 

 Protejarea geamurilor cu carton duplex sau 5 straturi 

 Asigurarea usilor impotriva deschiderii accidentale in timpul transportului );> Pozitionarea corpului 

de mobilier in ambalaj 

 Protejarea muchiilor si a colturilor cu coltari din carton ondulat 

 Inchiderea cutiei cu banda schoch si asigurarea acesteia impotriva desfaeerii accidentale. 

 Aplicarea etiehetelor (cod produs, fragil, proteetie impotriva faetorilor atmosferiei 

 Sigilarea cutie 

 
In general la ambalarea mobilierului se folosesc manusi de bumbae pentru evitarea impresiunilor 

degetelor pe suprafata mobilierului. 

Depozitarea mobilierului ambalat se face in incinte inchise, aeoperite, eu umiditate relativa si 

temperatura a aerului controlata( t= 1 0-20° si U -60-70 ). Depozitarea mobilierului nu se va face nici intr- 

un caz direct pe sol, ci pe europaleti sau stelaje . 

Transportul mobilierului la locul de depozitare se face cu ajutorul carucioarelor cu ridieare 

pneumatic (Lize) cu grija. 

Marcarea mobilei din lemn se faea prin stampilare sau etichetarea fieearei piese pe una din partile 

ascunse la vedere si in asa fel incat eticheta sa nu se desprinda. 

 
VERIFICAREA PRODUSULUI FINIT DE MOBILA 

 
Produsele finite din lemn trebuie sa indeplineasca conditii de calitate exprimate prin insusiri fizico- 

mecanice superioare, durabilitate sporita, varietate dimensionala adecvata utilizarii, grad sporit de finisare, 

functionalitate multipla, comoditate si aspect estetic in conditile valorificarii optime a masei lemnoase 

Produsul finit de mobila trebuie verificat din punct de vedere al calitatii. 
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Caracteristicile de calitate comune tuturor produselor finite din lemn sunt: 

1. Functionale 

 dimensionarea functionala a mobilei 

 dimensionarea ergonomica 

 marteriale si finisarea adecvata conditiilor de calitate. 

 functionalitate multi pia (mobila multifunctionala) 

 greutate redusa 

 
2. Psihosensoriale -estetica- aspect 

 rigiditatea ansamblului 

 gabaritul produsului 

 calitatea executiei (imbinari corespunzatoare ) 

 calitatea finisarii (culoare, grad de luciu ) 

 culoarea si textura lemnului ( calitati naturale sau modificate ale lemnului ) 

 calitatea feroneriei 

 incadrarea in gustul public, cerinte estetice 

 
3. Disponibilitate la: 

 siguranta in exploatare -rezistenta 

 solutii constructive .materiale, exeeutia produselor 

 capacitatea reparatiei cu un cost minim 

 
4. Economice. 

Verifiearea produselor de mobilier din punct de vedere al aspectului se face vizual observand : 

alinierea usilor, paralelismul placilor si peretilor, calitatea imbinarilor, planeitatea corpurilor in sensul lungimi 

si diagonalelor, pelicula suprafetei finisate . 

Verificarea produselor de mobilier din punet de vedere dimensional se face confruntand 

dimensiunile de gabarit ale produselor inscrise in 

nomenclator( desen tehnic de exeeutie) cu cele gasite in fapt pe teren, abaterile dimensionale maximale 

admise fiind de ± 3 -5 mm pe gabarit total al produsului 

Verificarea produselor de mobilier din punct de vedere functional se face prin observarea modului 

de functionare al accesoriilor montate(balamale, glisiere, opritori magnetici, broaste, zavoare, etc.) astfel 

incat sa asigure rezistenta la transport ,manipulare si functionare fara blocari.Acesoriile trebuie astfel 

montate incat sa nu produca smulgerea lor la actiuni repetate .Balamalele trebuie astfel montate incat axele 

de rotatie a acestora sa fie pa aceiasi linie si paralele atat cu muchiile peretilor cat si cu cele ale usilor . 

Verificarea produselor de mobilier din punct de vedere a rezistentei se face prin incercarea la 

diferite eforturi si tensiuni pentru accesorii(balamale, glisiere, opritori magnetici, broaste, zavoare, etc.) 
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Modulul 7 
 

APLICAREA NORMELOR DE TEHNICA A 
SECURITĂŢII MUNCII 

 
MASURI DE PROTECTIA MUNCII IN ACTIVITATI CU 

UNELTE MANUALE 

1. Uneltele de mână trebuie să fie confecţionate din materiale corespunzătoare operaţiilor ce se execută. 

 

2. În cazul activităţii în atmosferă cu pericol de explozie, se vor folosi unelte confecţionate 

din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare. 

 

3. Uneltele manuale acţionate electric sau pneumatic trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de fixare a 

sculei şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor necomandată. 

 

4. La uneltele dotate cu scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, pânze de fierăstrău, 

burghie etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii accidentale cu mâna sau altă parte a corpului. 

 

5. Uneltele de mână rotative cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu limitatoare de turaţie. 

 

6. Uneltele de percuţie din oţel (ciocanele, dălţile, dornurile, căpuitoarele) trebuie să fie executate din oţeluri 

corespunzătoare tratate termic, încât în timpul utilizării să nu se deformeze sau fisureze. 

 

7. Este strict interzisă folosirea uneltelor cu suprafeţe fisurate, deformate, ştirbite sau a 

uneltelor improvizate. 
 

8. Cozile şi mânerele uneltelor trebuie să fie bine fixate, netede şi de dimensiuni care să permită prinderea 

lor sigură şi comodă. Pentru fixarea cozilor şi mânerelor în scule se vor folosi pene metalice. 
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9. Uneltele de mână prevăzute cu articulaţii (foarfeci, cleşti, chei etc.) nu trebuie să aibă joc în articulaţie. 

Ele vor fi aşezate astfel încât să aibă orientată spre exterior partea de prindere. 

 

10. Când se efectuează lucrări la înălţime uneltele manuale se păstrează în genţi rezistente şi bine fixate 

de corp, pentru a fi asigurate împotriva căderii. 

11. În timpul transportului părţile tăioase ale uneltelor de mână trebuie protejate cu teci sau apărători 
adecvate. 

 
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN ACTIVITĂŢI CU 

MAŞINI – UNELTE 

I. Măsuri generale. 

1. Oprirea maşinilor unelte la schimbarea dispozitivelor, la fixarea şi scoaterea pieselor, la repararea, 

curăţirea, ungerea şi înlătorarea aşchiilor sau la plecarea de lângă maşină. 

2. Folosirea ecranelor dispozitivelor de protecţie, ochelarilor şi a altor mijloace individuale de protecţie. 

3. Întreţinerea maşinii, locului de muncă şi a sculelor în perefctă stare tehnică şi de curăţenie. 

4. Verificarea stării tehnice a maşinii, sculelor şi dispozitivelor, atât înainte, cât şi după încetarea lucrului şi 

anunţarea la predarea schimbului a tuturor defecţiunilor constatate. 

II. Măsuri specifice pentru maşini de găurit 

1. Se interzice ţinerea pieselor cu mâna sau cu chei, cleşti etc. Fixarea se face obligatoriu în menghină 

sau în dispozitive speciale. 

2. Burghiele vor fi bine fixate şi centrate în mandrine sau port-scule. 

3. Sculele se scot din suporturi numai după oprirea maşinii şi după frânarea mecanică a 

acestora. 

4. Este interzis lucrul la maşinile de găurit fără acoperirea capului sau prinderea părului 

sub basc. 

III. Măsuri specifice pentru uneltele abrazive 

1. Transportul, depozitarea, încărcarea, montarea şi exploatarea corpurilor abrazive se vor face cu 

respectarea strictă a standardelor de profil. 

2. Montarea discurilor abrazive la maşini se va face numai de către muncitori instruiţi, după montare fiind 

obligatorie verificarea centrării perfecte. 

3. Montarea discurilor abrazive se face astfel încât să se excludă posibilitatea deplasării 

pe ax, în timpil şi din cauza rotirii. 

4. Corpurile abrazive trebuie protejate în timpil exploatării cu carcase de protecţie care trebuie să acopere 

întraga porţiune nelucrătoare. 

5. Toate corpurile abrazive vor fi supuse la verificarea la sunet pentru descoperirea fisurilor, încercarea 
rezistenţei la rotire şi determinarea dezechilibrului. 



 

44 
 

MASURI DE PROTECTIA MUNCII LA UTILIZAREA INSTALATIILOR SI 

ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 

 

1. Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din cicuitele electrice prin izolarea electrică a 

conductoarelor, folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ, îngrădirea cu plase metalice sau cu tăblii 

perforate respectându-se distanţa impusă până la elementele sub tensiune, amplasarea conductoarelor 

electrice la o înălţime inaccesibilă pentru om. 

 

2. Folosirea tensiunilor reduse (de 12, 24 şi 36 V) pentru lămpile şi sculele electrice portative, evitarea 

răsucirii sau încolăciriii cablului de alimentare în timpul lucrului, evitarea trecerii cablului peste drumul de 

acces şi în locurole de depozitare a materialelor, interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul 

funcţionării. 

 

3. Folosirea mijloacelor individuale de protecţie (principale – tije electroizolante, cleşti izolanţi, scule cu 

mânere izolante şi secundare – echipament de protecţie, covoraşe de cauciuc, platformr şi grătare izolante) 

şi a mijloacelor de avertizre (plăci avertizoare, indicatoare de securitate, îngrădiri provizorii). 

 

4. Deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni de atungere periculoase sau 

unor scurgeri de curent periculoase. 

 

5. Separarea de protecţie cu ajutorul unor transformatoare de separaţie. 
 

6. Izolarea suplimentară de protecţie. 
 

7. Protecţia prin legare la pământ. 
 

8. Protecţia prin legare la nul. 
 

9. Protecţia prin egalizarea potenţialelor. 
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MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII LA MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL MANUAL AL 

MATERIALELOR 

 

1. Operaţiile de încărcare, descărcare, transport manual şi depozitare a materialelor trebuie să se realizeze 

sub supravegherea şefului formaţiei de lucru, de către personal bine instruit în acest scop şi care are vârsta 

de peste 16 ani. 

2. Pentru materialele foarte periculoase (toxice, explozive, cancerigene etc.) vârsta 

minimă pentru manipulatori este de 18 ani. 

3. Locurile în care se efectuează operaţiile de încărcare-descărcare şi depozitare, precum şi căile de acces, 

trebuie să fie nivelate şi amenajate pentru scurgerea apelor, de regulă pavate sau podite. 

4. În cazul operaţiilor de încărcare descărcare a vehiculelor la rampă, între aceasta şi vehicul se aşează un 

podeţ de trecere pentru preluarea denivelărilor existente. 

5. Distanţele de transport manual nu pot depăşi 60 m, iar diferenţele de nivel trebuie să fie de maxim 4 m 

(scări, schele). Înălţimea maximă la care se pot ridica pe verticală sarcinile maxim admise este de 1,5 m. 

6. Sarcinile maxime în cazul transportului manual al greutăţilor sunt: 
 
 

 

Grupa de 

vârstă femei 

[ani] 

Masa 

[kg] 

Grupa de vârstă 

bărbaţi [ani] 
Masa 

[kg] 

16 –18 5 16 – 18 12 

18 – 21 8 18 – 21 25 

21 – 40 12 21 – 45 30 

40 – 50 10 45 – 55 30 

peste 50 8 peste 55 20 

 

7. La ridicarea, descărcarea şi transportul sarcinilor ce depăşesc valorile din tabelul de mai sus, precum şi 

cazurile în care diferenţa de nivel este mai mare de 4 m, este obligatoriu să se lucreze în echipe sau 

mecanizat. 

8. Transportarea manual a greutăţilor pe planuri înclinate trebuie limitată la 25 kg fără întreruperi şi 30 kg 
cu întreruperi pentru bărbaţi şi 12 kg cu întreruperi pentru femei. 
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STINGĂTOARE DE INCENDIU 
 

 
În funcţie de natura materialelor sau subsţantelor combustibile, care pot fi implicate în procesul de 

ardere, incendiile au fost clasificate astfel: 

    clasa A incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod 
normal cu formare de jar. Exemple: lemn, hârtie, materiale textile, rumeguş, piele, produse din 
cauciuc, materiale plastice care nu se topesc la căldura etc; 

    clasa B incendii de lichide sau de solide lichefiabile. Exemple: benzină, petrol, alcooli, lacuri, vopsele, 
uleiuri, gudroane, ceară, parafină, materiale plastice care se topesc uşor, etc; 

    clasa C incendii de gaze. Exemple: hidrogen, metan, acetilenă, butan, gaz de sondă etc.; 

    clasa D incendii de metale. Exemple: sodiu, potasiu, aluminiu, litiu, magneziu, zinc, titan etc.; 

    clasa E incendii ale echipamentelor electrice aflate sub tensiune. 
Principalele mijloace de intervenţie în caz de incendiu sunt stingătoarele. Corecta lor alegere şi 

amplasare, deprinderea utilizării lor de către personalul ce lucrează în apropierea lor, devin de mare 
importanţă pentru limitarea şi stingerea încă din faza incipienta a unor incendii care, altfel, pot aduce daune 
imense. Stingătoarele sunt utilizate, în modul cel mai eficace, atunci când sunt amplasate la îndemână, în 
număr suficient, având capacitatea de stingere corespunzătoare cantităţii şi naturii materialelor combustibile 
existente în spaţiul protejat şi sunt folosite de persoane familiarizate cu punerea lor în funcţiune. Stingătoarele 
sunt dispozitive de stingere, acţionate manual, care contin o substanţă care poate fi refulată şi dirijată asupra 
unui focar de ardere, sub efectul presiunii create în interiorul lor. 

Stingătoarele presurizate permanent cu pulbere, spumă aeromecanică şi CO2 pot fi portative şi 
transportabile. 

 

 
Tip stingător 

Temperatura de 
păstrare 

(oC) 

Lungime jet 

 

(m) 

Timp descărcare 

 

(s) 

Spuma chimică +4 ÷ +60 (-15)* 6 – 8 40 – 60 

Spuma mecanică +4 ÷ +60 6 – 8 40 – 60 

Dioxid de carbon 

(CO2) 
-20 ÷ +55 1 – 4 10 – 30 

Pulbere -20 ÷ +55 3 – 6 6 – 30 

Nota: * - valori caracteristice solutiilor aditivate pentru sezonul rece. 
 

Stingatoare presurizate cu pulbere tip P1, P2, P3, P5, P6, P9, P10, P20, P50, P100. Sunt cele 
mai utilizate datorită faptului că acoperă toată gama de clase de incendii A, B, C, D, E. Stingătoarele cu 
pulbere sunt presurizate permanent, având ca agent propulsor azotul. Acesta este foarte stabil la variaţiile 
de temperatură şi este ecologic. Stingătoarele cu pulbere sunt folosite ca mijloc de prevenire şi stingere în 
staţii PECO, aeroporturi, magazine Cash&Carry, vagoane CFR, depozite materiale, sedii de firme, 
autovehicule. Se utilizează pentru echipamente electrice aflate sub tensiune mai mică de 1000 volţi. La 
cerere se pot livra stingătoare presurizate cu pulbere specială care pot fi folosite asupra instalaţiilor electrice 
aflate sub tensiune pana la 100.000 volţi. Pulberea este ecologică şi nu conţine substanţe periculoase pentru 
sănătatea oamenilor. 
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Recipientul este executat din tablă de oţel prin procedee de sudură omologate, pe maşini automate. Protecţie 
anticorozivă exterioară EPOXI. 

 

Tip stingator Tipul focarului Agent de stingere 

P 1 5A/21B/C Pulbere 

P 2 8A/34B/C Pulbere 

P 3 8A/55B/C Pulbere 

P 5 13A/89B/C Pulbere 

P 6 21 A/113B/C Pulbere 

P 10 21A/144B/C Pulbere 

P 20 B/C Pulbere 

P 50 B/C Pulbere 

P 100 B/C Pulbere 

 
Stingatoare presurizate cu spuma aeromecanică tip SM3, SM6, SM9, SM 50, SM 100. 

Stingătoarele cu spumă aeromecanică sunt utilizate cu mare eficienţă pentru stingerea incendiilor cu focare 
tip A şi B. Acestea sunt folosite ca mijloc de prevenire în staţii PECO, depozite de carburanţi, rafinării, centrale 
termice, nave, autovehicule, aeroporturi. 

 
ATENŢIE! NU SE UTILIZEAZĂ PENTRU ECHIPAMENTUL ELECTRIC 

AFLAT SUB TENSIUNE. 
 

Recipientul este executat din tablă de oţel cu protecţie interioară anticorozivă prin procedee de sudură 
omologate, pe maşini automate. Protecţie anticorozivă exterioară EPOXI. 

Tip stingator Tipul focarului Agent de stingere 

SM 3 5A/34B Spuma aeromecanică 

SM 6 8 A/113B Spuma aeromecanică 

SM 9 13A/144B Spuma aeromecanică 

SM 50 A/B Spuma aeromecanică 

SM 100 A/B Spuma aeromecanică 

 
Stingătoare presurizate cu CO2 tip G1, G2, G3, G5, G6, G10, G15,G21,G30,G60. 

Stingătoarele cu dioxid de carbon sunt utilizate la stingerea incendiilor din clasele B, C,  şi E. Stingătoarele 
cu CO2 au o dublă acţiune asupra focarului: înlocuirea oxigenului atmosferic şi răcirea focarului prin 
evacuarea agentului de stingere sub formă de zăpadă carbonică. Se utilizează pentru echipamente electrice 
aflate sub tensiune mai mică de 1000 volţi. Acestea sunt folosite ca mijloc de prevenire în staţii PECO, 
transformatoare, încăperi cu aparatura electrică şi electronică, computere,  centrale  telefonice.  Recipientul 
este executat din oţel aliat specific  recipienţilor  de  înaltă  presiune. Protecţie anticorozivă exterioară EPOXI. 

Tip stingător Tipul focarului Agent de stingere 

G 1 13B/C CO 2 

G 2 13B/C CO 2 

G 3 34B/C CO 2 

G 5 34B/C CO 2 

G 6 34B/C CO 2 

G 10 55B/C CO 2 
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GHID DE ALEGERE A STINGĂTOARELOR 
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PREVENIREA INCENDIILOR ŞI A EXPLOZIILOR (I) 

Măsuri şi mijloace de prevenire a incendiilor şi exploziilor 
 

1. Înlăturarea eventualelor cauze de provocare a incendiilor şi exploziilor, prin proiectarea 

procesului tehnologic. 
 

2. Evitarea formării în hale de producţie a amestecurilor explozive prin curăţarea în mod periodic a prafului 

de pe toate suprafeţele încărcate 

cu electricitate statică. 

 

3. Mărirea umidităţii relative a aerului, acolo unde produsele permit. 
 

4. Prevederea unor aparate de deconectare automată în caz de avarie. 
 

5. Prevederea în depozitele de materiale combustibile a instalaţiilor speciale de declanşare automată a 

stropirii cu apă la ridicarea temperaturii. 

6. Amenajarea unor spaţii pentru fumat. 
 

7. Asigurarea unei bune evacuări a oamenilor şi a bunurilor din clădire în caz de incendiu. 

8. Instalarea de scări de incendiu, guri de apă, cu utilajul necesar (furtun cu lance, 

pompe etc.). 
 

9. Ignifugarea materialelor combustibile folosite în construcţii. 

 

10. Marcarea zonelor periculoase, a mediilor explozive, a căilor de evacuare din clădiri şi asigurarea unor 

bune condiţii pentru intervenţia rapidă la stingerea incendiilor. 

11. Organizarea de formaţii de pompieri voluntari şi special angajaţi. 
 

12. Interzicerea folosirii flăcării deschise, a fumatului în medii periculoase. 

 

13. Stabilirea unor sarcini precise privind prevenirea şi combaterea incendiilor şi asigurarea prelucrării şi 

afişării lor. 

14. Instruirea muncitorilor şi răspândirea cunoştinţelor tehnice referitoare la cauzele şi 

prevenirea incendiilor. 

 

15. Dotarea cu utilaje şi materiale tehnice de combatere a incendiilor (lopeţi, pompe de mână, stingătoare 
manuale, motopompe, autopompe, instalaţii cu reţele de apă etc.). 
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PREVENIREA INCENDIILOR ŞI A EXPLOZIILOR (II) 

Obligaţii şi răspunderi 
 
 

1. Conducătorii unităţilor sunt obligaţi să ia măsuri pentru: constituirea şi funcţionarea comisiilor tehnice de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi a formaţiilor civile de pompieri, dotarea cu mijloace tehnice adecvate 

producţiei şi activităţii întreprinderilor respective, stabilirea sarcinilor care revin personalului de la locurile de 

muncă şi asigurarea instruirii şi controlului întregului personal. 

 
 

2. Obligaţiile comisiilor tehnice sunt: întocmirea planului de apărare contra incendiilor, efectuarea de 

propuneri pentru înlăturarea cauzelor care pot înlesni producerea unor incendii, verificarea modului de 

înreţinere şi de de funcţionarea a instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor. 

 
 

3. Formaţiile civile se organizează cu sprijinul unităţilor militare de pompieri şi desfăşoară activitatea de 

prevenire, intervine la stingerea incendiilor, salvează oamenii şi bunurile materiale. 

 
 

4. Provocarea de incendiu sau neluarea măsurilor prevăzute de lege pentru înlăturarea pericolului de 

incendiu se sancţionează disciplinar, contravenţional sau infracţional, după gravitatea cazului. 
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ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE – PROTECŢIE CAP 
 

 

 

Cască protecţie 

KENTUCKY 

Cască protecţie 

FIREFIGHTER 

 
Cască antifon Antifoane 

 
 

 

    
 
 
 

EAR Clasic EAR Ultrafit Mască sudor Casca sudor 
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Ochelari sudor Ochelari sudor 
Suport şi vizieră pentru

 
electricieni 

Mască integrală 

(Panorama Nova) 

 
 
 

    
 
 

Semimască simplă 
Semimască cu supapă 

(FFP2-SL) 

 
Semimască cu supapă 

(FFP3-SL) 

 
Costum vopsitor 

 
 
 

ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE – PROTECŢIE MÂINI 
 

 
 

Mănuşă piele spalt Mănuşă anticalorică Mănuşă sudor 
Mănuşă Merceds

 
(îmblănită) 

 
 
 

 
 
 

Mănuşă tricot subţire Mănuşă tricot gros Mănuşă chirurgicală Mănuşă polietilenă 



 

53 
 

 
 
 
 

Mănuşă electroizolantă 
 
 

 
ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE – PROTECŢIE CORP 

 

 
 
 
 

Centură siguranţă (de 

poziţionare) – 

constructor + 1mijloc 

de legătură 

 
Ansamblu centură 

complexă tip sondor 

formată din o centură 

complexă şi mijloc de 

legătură reglabil cu 2 

carabiniere 

 
Ansamblu centură 

complexă tip sondor 

antiex (EX) formată din 

centură complexă şi 

mijloc de legătura 

reglabil cu 2 

carabiniere 

 
 
 

Centură lombo – 

abdominala 

(circularist) 
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ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE – ÎNCĂLŢĂMINTE 
 

 

Cizme electroizolante 

de joasa tensiune 

(clasa electrica 0) 

Cizme electroizolante 

de joasa tensiune 

(clasa electrica 1) 

 
Cizme apa-noroi Model 

M1 

Cizme cu bombeu si 

talpa metalica Model 

M2 (PSI) 

 
 

 

    
 

Cizme rezistente la 

produse petroliere 

antistatice(EX) Model 

M5 

 
Cizme antiacide Model 

M5 

 
Bocanc din piele cu 

talpa antiderapantă 

 
Bocanc rezistent la 

agenţi chimici 

 
 

 

   
 

Bocanc din piele cu 

bombeu metalic cu 

talpa antiderapanta, 

antistatici 

 
 

Sabot Pantof alb 
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ECHIPAMENTE DE LUCRU – UZ GENERAL 
 

 

Salopetă simplă 
Salopetă bazonată tip 

miner 

Salopetă simplă cu 

pieptar 

 
 

 

   
 
 
 

Salopetă bazonată cu 

pieptar 

 
 
 

 
Combinezon Halat
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Modulul 8 
 

ASAMBLAREA ELEMENTELOR MASIVE 

 

LECTIA 1 

REALIZAREA DIAGRAMEI DE CROIRE A CHERESTELEI 
 

Realizarea diagramei de croire a cherestelei este necesara pentru utilizarea rationala a materiei 

prime (cheresteaua ), prin efectuarea acestei operatii urmarindu-se o cat mai buna utilizare a materiei 

prime, eliminandu-se defectele lemnului. 

Pentru realizarea “diagramei de croire” este necesar sa se parcurga urmatorii pasi : 

PASUL 1 

Se receptioneaza materialul pentru prelucrat, facandu-i-se o analiza atat din punct de vedere 

cantitativ cat si calitativ( mod de control : vizual ). 

Modalitate de realizare: 

- se aseaza scandura in conditii de siguranta pe o masa plana si se analizeaza suprafata si canturile 

acesteia marcandu-se cu o creta defectele 

- se intoarce prin rasucire pe partea ce anterior a fost ascunsa privirii si se analizeza marcandu-se 

defectele cu o creta. 

 
PASUL 2 

Se consulta lista de semifabricate ce trebuie sa rezulte din cantitatea de cherestea receptionata si 

se face incadrarea acestora in fiecare scandura in parte, urmarindu-se ocolirea defectelor neadmisibile ale 

materialului lemons. 

NOTA: Ordinea de incadrare dimensionala a semifabricatelor ce urmeaza a fi debitate ulterior este 

urmatoarea: lungimile ce depasesc 1,5 m, lungimile cuprinse intre 1m si 0,5 m, lungimile ce se situeaza 

sub valoarea de 0.5 m. 

 
PASUL 3 

Se traseaza cu creta pe una din suprafetele scandurii (de preferat cea care prezinta defecte mai 

mari) liniile aproximative de contur ale semifabricatelor ce urmeaza a fi debitate din scandura. 

 
PASUL 4 

Scandura ce a fost receptionata si avand diagrama de croire deja trasata se stivuieste. 

 

 
LECTIA 2 

RETEZAREA SI SECTIONAREA LEMNULUI MASIV 
 

Retezarea lemnului masiv este o operatie care are ca scop inlaturarea capetelor scandurilor, ce 

prezinta defecte, si considerate adosuri accidentale (Ex.: fisuri, deformari,etc.). 

 
Sectionarea lemnului masiv este o operatie ce are ca scop divizarea pe lungime a scandurilor, cu 

adaos de prelucrare. 

De obicei operatiile de retezare-spintecare descrise mai sus se executa in acelasi timp, pentru 

rationalizarea timpului de executie si evitarea efectuarii de catre executant de operatii si miscari (manuiri) 

in plus. 
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Retezarea si sectionarea lemnului masiv se face la ferastraul circular pendula, ferastraul circular 

simplu, dublu sau multiplu cu avans manual sau automatizat. 

 
Retezarea si sectionarea lemnului masiv la “Ferastraul circular pendula” 

 
Ferastraul circular pendula se regaseste in mai multe modele constructive, cum ar fi: 

►ferastrau circular pendula fixat pe perete 

►ferastrau circular pendula fixat pe podea 

►ferastrau circular pendula fixat pe picior 

Compunerea ferastraului circular pendula (vezi desen). 

Formatia de lucru care deserveste circularul ferastrau pendula este compusa din minimum 2(doi) 

muncitori, unul principal (care executa operatia efectiva de retezare) si unul sau doi muncitori auxiliari (care 

ajuta la alimentarea cu scandura pentru efectuarea retezarii si degajarea utilajului de rezultante). 

 
Pasii de realizare a operatiei de retezare-sectionare la „ferastraul circular pendula” sunt urmatorii: 

 

 

 
fisuri. 

PASUL 1 

Se verifica starea sculei taietoare (panza),pentru a nu avea dinti lipsa, placute vidia desprinse, 

 

PASUL 2 

Se verifica partile de fixare ale masinii, functionalitatea dispozitivelor de protective 

 
PASUL 3 

Se verifica functionalitatea partilor mobile ale utilajului fara punerea in sarcina si se efectueaza 

regajul utilajului. 

 
PASUL 4 

Se verifica legaturile electrice prin testarea utilajului in gol. 

 
PASUL 5 

Se receptioneaza scandura urmarindu-se marcajele cu creta. 

 
PASUL 6 

Se aseaza scandura pe masa masinii (transportor), impingandu-se cu mana pana ce semnul de 

taiere ajunge in dreptul traseului panze 

 
PASUL 7 

Se fixeaza scandura pe masa masinii prin presare cu mana, avand grija ca mana cu care este 

fixata scandura sa nu se situeze pe traiectoria panzei si nici la o distanta mai mica de 15 cm. 

 
PASUL 8 

Se actioneaza butonul (pedala) de pornire a motorului ce pune in miscare panza, avand grija ca 

aceasta sa nu aiba contact cu piesa pana ce panza circulara atinge turatia nominala de taiere (cca. 2700- 

3000 rot/min) 

 
PASUL 9 

Se executa taierea propriu-zisa prin deplasarea capului port-scula pe bratul de culisare in directia 

de taiere impingand in acelasi timp piesa de cherestea in sens opus inaintarii discului. 

ATENTIE: Miscarea de taiere trebuie sa fie ferma si lenta! 

PASUL 10 

Se elibereaza butonul (pedala) de pornire a motorului ce pune in miscare pânza, si se asteapta 

pana la oprirea totala a miscarii de rotatie a panzei. 
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PASUL 11 

 

 

Se degajeaza masa masinii de piesa rezultata prin retezare - aceasta fiind asezata in stiva pe 

platforma sau caruciorul de depozitare - si se impinge cu mana scandura ramasa pana ce urmatorul marcaj 

de taiere ajunge in dreptul traseului panzei si se fixeaza din nou scandura pe masa masinii cu mana, avand 

grija ca mana cu care este fixata scandura sa nu se situeze pe traiectoria panzei si nici la o distanta mai 

mica de 15 cm. Se repeta operatia pana ce se executa toate taieturile corespunzatoare marcajelor facute 

pe scandura. 
 

PASUL 12 

Dupa terminarea tuturor operatiilor de taiere de la pasii prezentati anterior se degajeaza masa 

masinii de rezultante, si se desprafuieste si se curata masina si zona de lucru situate in imediata vecinatate 

a utilajului. 

 

 
LECTIA 3 

SPINTECAREA LEMNULUI MASIV 
 

Spintecarea lemnului masiv este operatia care are ca scop divizarea pe latime a semifabricatelor de 

cherestea in vederea realizarii semifabricatelor cu sectiuni paralelipipedice. De regula aceasta operatie se 

executa dupa ce anterior lemnul a fost retezat-sectionat. 

Aceasta operatie se executa la ferastraie circulare simple de spintecat sau multiple si 

ferastraie panglica. 

 
Spintecarea lemnului masiv la ferastraul circular multiplu cu avans mecanic. 

 

Ferastraul circular multiplu cu avans mecanic este utilizat la divizarea pe lungime a unei singure 

scanduri per trecere, avand avantajul ca scandura nu trebuie sa fie tivita anterior si la o singura trecere 

rezulta mai multe semifabricate, acesta avand o productivitate ridicata, dar dezavantajul ca nu toate 

semifabricatele rezultate in urma taierii au calitatea necesara, acest utilaj neputand elimina toate defectele 

neadmise ale lemnului masiv. Este folosit in special in fabricile de mobila unde cantitatea de repere de 

executat este mare. 

Compunerea Ferastraului circular multiplu cu avans mecanic – vezi figura. 

Formatia de deservire a acestui utilaj este compusa din cel putin doi muncitori, unul principal care 

care verifica panzele taietoare, le monteaza si demonteaza, face reglajul dispozitivelor de ghidare si 

protectie ale utilajului functie de caracteristicile materialului si unul sau doi muncitori auxiliari in functie de 

lungimea si grosimea pieselor care ajuta la transportul pieselor la si de la locul de munca. 

 
Pasii necesari realizarii operatiei de spintecare a lemnului masiv la ferastraul circular multiplu cu 

avans mecanic sunt urmatorii: 
 

PASUL 1 

Se verifica starea sculelor taietoare (panzele),pentru a nu avea dinti lipsa, fisuri 

 
PASUL 2 

Se verifica partile de fixare ale masinii, functionalitatea dispozitivelor de protectie. 

 
PASUL 3 

Se verifica functionalitatea partilor mobile ale utilajului fara punerea in sarcina si se efectueaza 

regajul utilajului. 

 
PASUL 4 

Se verifica legaturile electrice prin testarea utilajului in gol. 

 
PASUL 5 

Se pornesc motorul ce actioneaza panzele taietoare si banda transportoare verificand in prealabil 

sa nu fie nimic in zona motoarelor sau pe banda transportoare. 
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PASUL 6 

 

 

Muncitorul principal aseaza scandura pe banda transportoare a masinii avand grija ca scandura sa 

fie aliniata la rigla de ghidaj ce stabileste distanta de intrare a materialului in zona de taiere fata de prima 

panza taietoare a blocului port panze. 

 
PASUL 7 

Muncitorul auxiliar ce este situat in partea din spate a masinii prinde piesele rezultate in urma 

operatiei de spintecare si le sorteaza stivuindu-le pe categorii. 

 
PASUL 8 

Operatiile de la pasii 7-8 se repeta pana la epuizarea stocului de cherestea destinat taierii. 

 
PASUL 9 

Dupa terminarea tuturor operatiilor de taiere de la pasii prezentati anterior se degajeaza masa masinii 

de rezultante, se desprafuieste si se curata masina si zona de lucru situate in imediata vecinatate a 

utilajului. 

 
Spintecarea lemnului masiv la ferastraul circular simplu. 

 
Ferastraul circular simplu se poate folosi la diverse operatii de taiere cum ar fi: 

-spintecarea, sectionarea oblica, sectionarea in unghi. 

Folosirea acestuia la spintecarea cherestelei prezinta avantajul ca se pot elimina defectele lemnului 

prin reglarea preferentiala a riglei de ghidaj, dar in acelasi timp avand dezavantajul ca are o productivitate 

redusa in raport cu ferastraul circular multiplu cu avans mecanic. 

Compunerea ferastraului circular simplu – vezi figura. 
 

 
Formatia de lucru ce deserveste ferastraul circular simplu se compune din unul sau doi 

muncitori(functie de dimensiunea piesei brute)- un muncitor principal care receptioneaza materialul,verifica 

starea utilajului, a sculelor taietoare, regleaza utilajul si executa operatia de taiere si un muncitor auxiliar 

care il ajuta pe muncitorul principal sa execute taierea si degajeaza masa masinii de reperele rezultate in 

urma taierii. 

Pasii necesari efectuarii operatiei de spintecare la acest utilaj sunt urmatorii: 

PASUL 1 

Se verifica starea sculelor taietoare (panzele),pentru a nu avea dinti lipsa, fisuri. 

 
PASUL 2 

Se verifica partile de fixare ale masinii, starea dispozitivelor de protectie atat ale utilajului cat si cele 

auxiliare. 
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PASUL 3 

 

 

Se verifica functionalitatea partilor mobile ale utilajului fara punerea in sarcina si se efectueaza 

regajul utilajului. 

 
PASUL 4 

Se verifica legaturile electrice prin testarea utilajului in gol. 

 
PASUL 5 

Se porneste motorul ce actioneaza panza taietoare si se asteapta pana ce aceasta ajunge la 

turatia nominala necesara executarii taieturii. 

 
PASUL 6 

Muncitorul principal aseaza scandura pe masa masinii, la distanta de panza taietoare, aliniind 

cantul tivit al scandurii la rigla de ghidaj. 

 
PASUL 7 

Muncitorul principal fixeaza dispozitivul de lucru (impingatorul) pe scandura si fara a departa cantul 

scandurii de langa rigla de ghidaj impinge cu ajutorul acestuia scandura spre panza taietoare. 

 
PASUL 8 

Muncitorul auxiliar, dupa ce capatul scandurii a depasit partea din spate a panzei, apasa usor dar 

ferm pe capatul scandurii conducand-o spre iesire, fara a o departa de rigla de ghidare,fara a ridica-o de 

pe masa masinii. 

 
PASUL 9 

Dupa efectuarea taieturii muncitorul auxiliar aseaza reperul rezultat in stiva sau pe carucior. 

 
PASUL 10 

Se repeta operatiile aratate la pasii 6-9 pana la epuizarea stocului de scanduri avut in vederea 

spintecarii. 

 
PASUL 11 

Dupa terminarea tuturor operatiilor de taiere de la pasii prezentati anterior se degajeaza masa masinii 

de rezultante, se desprafuieste si se curata masina si zona de lucru situate in imediata vecinatate a 

utilajului. 

 
Spintecarea lemnului masiv la ferastraul panglica. 

 
Ferastraul panglica este un utilaj folosit la debitarea prin decupare a elementelor curbilinii si a 

elementelor drepte cu dimensiuni mici ce nu permit retezarea,sectionarea sau spintecarea lor la alte utilaje. 

Compunerea ferastraului panglica – vezi desen. 
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Formatia de lucru ce desreveste acest utilaj este compusa din unul sau doi muncitori, functie de 

gabaritul reperului de prelucrat. 

 
Reglarea si montarea sculelor taietoare necesare efectuarii operatiei de spintecare a 

pieselor din lemn masiv la ferastraul panglica. 

Pasii necesari efectuarii operatiei de spintecare la acest utilaj sunt urmatorii: 

PASUL 1 

Se verifica starea sculei taietoare (panza),pentru a nu avea dinti lipsa, fisuri. 

 
PASUL 2 

Se verifica partile de fixare ale masinii, starea dispozitivelor de protectie ale utilajului. 

 
PASUL 3 

Se verifica functionalitatea partilor mobile ale utilajului fara punerea in sarcina si se efectueaza 

regajul utilajului. 

 
PASUL 4 

Se verifica legaturile electrice prin testarea utilajului in gol. 

 
PASUL 5 

Se pune in functiune motorul ce actioneaza volantul motor, asteptand pana ce acesta ajunge la 

turatia nominala de functionare. 

 
PASUL 6 

In cazul in care trebuiesc prelucrate piese cu dimensiuni mari, muncitorul principal impreuna cu 

muncitorul auxiliar aseaza scandura pe masa masinii si o pozitioneaza cu trasajul in dreptul panzei. 

 
PASUL 7 

Muncitorul principal impinge cu ambele maini scandura in panza taietoare ghidand semnul de 

marcaj trasat pe suprafata scandurii ca traiectorie de taiere a panzei. 

 
PASUL 8 

Dupa efectuarea taieturii muncitorul auxiliar degajeaza masa masinii de reperele rezultate 

depozitandu-le in stiva sau pe carucior. 

 
PASUL 9 

In cazul in care trebuiesc prelucrate piese cu dimensiuni mici muncitorul executa singur operatiile 

aratate la pasii anteriori. 

 
PASUL 10 

Se repeta pasii 6 – 9 pana la epuizarea stocului de repere pentru prelucrat. 

 
PASUL 11 

Dupa terminarea tuturor operatiilor de taiere de la pasii prezentati anterior se degajeaza masa masinii 

de rezultante, se desprafuieste si se curata masina si zona de lucru situate in imediata vecinatate a 

utilajului. 
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LECTIA 4 

INDREPTAREA LEMNULUI MASIV 
 

Indreptarea lemnului masiv are ca scop eliminarea deformatiilor si defectelor de suprafata ale 

cherestelei in vederea obtinerii ulterioare de repere cu sectiuni paralelipipedice. 

Indreptarea lemnului masiv este operatia prin care se obtine o fata si un cant plan perpendicular pe 

fata plana prelucrata. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA OPERATIA 

DE INDREPTARE A LEMNULUI MASIV 

 
Pentru executarea operatiei de indreptare a unei fete si unui cant, utilajul folosit este 

MASINA DE INDREPTAT (M.Î.5) – fig.1 

 

 

Principiul de baza al functionarii Masinii de Indreptat este acela de eliminare prin aschiere a 

adaosului de prelucrare, la operatia de indreptare. 

 
Elementele componente principale ale Masinii de Indreptat sunt: 

 batiul (1)

  masa mobila (2) situata in fata arborelui port-cutite ce are ca rol principal reglarea grosimii aschiei 

ce va fi eliminata, aceasta facandu-se prin actionarea rotii de mana (7), ce poate deplasa masa 

masinii pe o directie de translatie combinata in plan vertical-orizontal SUS-INAINTE, JOS-INAPOI.

  masa fixa (3) sau la unele sisteme constructive semi-mobila situata in spatele arborelui port-cutite, 

ce are ca rol principal sprijinirea materialului dupa ce acesta a fost aschiat pentru obtinerea suprafetei 

plane si ca rol secundar acela de a efectua reglajul fin al alinierii cutitelor, in ploanul de lucru al mesei 

semimobile, cu ajutorul manetei (5).

  rigla de ghidaj (4) situata deasupra celor doua mese si perpendiculara pe acestea, are ca principal 

rol ghidarea materialului in vederea obtinerii perpendicularitatii intre planul cantului si cel al suprafetei 

indreptate.

  arborele port-cutite situat intre cele doua mese, reprezinta partea activa a masinii de indreptat, fiind 

cea care executa operatia propriu-zisa de aschiere.

  cutitele sunt partile de lucru ce intra in componenta arborelui port-cutite, acestea fiind montate cu 

ajutorul calelor si al suruburilor de strangere pe arborele port-cutite.

  aparatoarea (8) este dispozitivul de protectie ce acopera suprafata de lucru nefolosita din zona de 

lucru a arborelui port-cutite, si are ca scop prevenirea(inpiedicarea) ajungerii mainilor cursantului in 

contact direct cu arborele port-cutite.

  impingatorul (fig.2) este un dispozitiv de protectie auxiliar ce nu intra in componenta standard a 

utilajului, si este conceput special pentru protejarea mainilor cursantului in timpul executarii operatiei 

de indreptare a unei fete acesta permitandu-i sa preseze piesa pe masa masinii si sa o impinga in 

acelasi timp spre inainte in conditii de securitate.
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Fig. 2 Împingator 

 
Masina de indreptat este deservita de unul sau doi cursanti, functie de lungimea si greutatea 

pieselor de prelucrat. 

 
EXECUTAREA OPERATIEI DE INDREPTARE A UNEI SUPRAFETE SI UNUI CANT LA 

MASINA DE INDREPTAT 

 
Pentru executarea operatiei de indreptare, este necesar a fi parcurse trei etape majore: 

A. Verificarea starii de functionare a utilajului, a sculelor si dispozitivelor. 

B. Montarea sculelor taietoare, reglarea utilajului si verificarea functionarii 

utilajului. 

C. Modul efectiv de lucru pentru executarea operatiei de indreptare 

 
Cursantul se va asigura ca: 

 legatura la priza de pamant a utilajului exista si este functionala 

 gura de aspiratie pentru evacuarea talasului este corect montata si este etansa 

 reteaua de exhaustare functioneaza, este etansa si nu este infundata 

 aparatoarea se prezinta in bune conditiuni, aceasta culisand usor si in acelasi timp fiind 

bine fixata pe batiul masinii 

 strea fizica a impingatorului este corespunzatoare, acesta avand bine fixat manerul de 

talpa, iar talpa acestuia neprezentand fisuri sau muchii rotunjite 

 
PASUL 1 

Cursantul verifica starea fizica a cutitelor, acestea trebuind sa nu prezinte fisuri, sparturi sau 

defecte de ascutire 

 
PASUL 2 

Cursantul blocheaza arborele port-cutite si slabeste suruburile ce prind cala de fixare a cutitului, 

pana ce cutitul ce trebuie inlocuit este eliberat 

 
PASUL 3 

Cursantul aseaza cutitul nou in canalul frezat in arborele port-cutite, intre peretele canalului si cala 

de fixare, cu taisul spre exterior, cu fata mai mare a cutitului lipita de cala de fixare 

 
PASUL 4 

Cursantul aseaza dispozitivul de reglare a cutitelor pe axul port-cutite deasupra cutitului, presandu-l 

cu mana si executa strangerea suruburilor de fixare ale calei (de la centru spre exterior) pana ce cutitul 

este bine fixat dupa care indeparteaza dispozitivul . Cursantul repeta pasii 2 – 4 pana monteaza toate 

cutitele. 

 
PASUL 5 

Cursantul va efectua o verificare a strangerii suruburilor de fixare a calelor de blocare a cutitelor 

pentru fiecare cutit in parte 

 
PASUL 6 

Cursantul verifica alinierea taisului cutitelor cu planul mesei din spate a masinii de indreptat, 

diferenta dintre acestea trebuind sa fie 0. (Fig.3) 
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PASUL 7 

Cursantul verifica perpendicularitatea dintre planul meselor si planul riglei de ghidaj, dupa care 

fixeaza rigla de ghidaj. (Fig. 4) 

 
PASUL 8 

Cursantul efectueaza reglajul grosimii de aschiere prin coborarea sau ridicarea mesei din fata a 

masinii, cu ajutorul rotii de mana (7). 
 

PASUL 9 

Cursantul se asigura ca pe mesele masinii nu se afla nimic, si actioneaza butonul de pornire al 

motorului, asteptand pana ce arborele port-cutite ajunge la turatia de lucr 

 
PASUL 10 

Cursantul aseaza piesa pe masa din fata a masinii, cu raza de curbura in sus si fixeaza pe piesa 

impingatorul. 

 
PASUL 11 

Cursantul aseaza mâna stanga pe piesa spre capatul de inaintare in apropierea cutitului, iar mâna 

dreapta o sprijina pe piesa in spatele mâinii stangi aproape de capatul de iesire cu dispozitivul de impingere. 

 
PASUL 12 
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Cursantul apasa usor dar ferm cu mana stanga piesa pe masa masinii si cu mana dreapta impinge 

piesa spre inainte. 
 

 
PASUL 13 

Dupa ce toata lungimea piesei a trecut de zona de taiere, cursantul o intoarce cu fata prelucrata in 

sus si verifica planeitatea vizual. In cazul in care planeitatea nu s-a realizat, se repeta pasii 10 – 13 pana 

la realizarea acesteia. 

 
PASUL 14 

Cursantul aseaza scandura pe masa din fata a masinii cu cantul de indreptat si cu fata prelucrata 

lipita de planul riglei de ghidaj. 

 
PASUL 15 

Mana stanga o aseaza pe piesa spre capatul de inaintare al piesei, ghidand-o la rigla de ghidaj si 

mana dreapta o aseaza in spatele mainii stangi aproape de capatul de iesire al piesei 

 
PASUL 16 

Cursantul impinge cu mana dreapta piesa spre inainte in timp ce cu mana stanga continua sa 

ghideze piesa la rigla de ghidaj si sa o apese pe masa masinii. 

 
PASUL 17 

Dupa ce toata lungimea piesei a depasit zona de lucru, cursantul verifica rezultatul obtinut vizual, si 

daca acesta nu este cel dorit, reia operatia de la pasul 14. 

 
PASUL 18 

Cursantul verifica si aseaza piesele prelucrate in stiva, pentru ca acestea sa poata fi ulterior 

transportate la utilajele unde se vor executa si alte operatiuni. 

 
PASUL 19 

Cursantul actioneaza butonul de oprire al motorului si asteapta pana ce arborele port-cutite isi 

inceteaza total miscarea de rotatie, dupa care inlatura aschiile si praful rezultat in urma prelucrarii, 

aspirandu-le. 

 
 

ECHIPAMENTULEL DE LUCRU SI DE PROTECTIE UTILIZAT 

 
Echipamentul de lucru folosit la operatia de indreptare a lemnului,la masina de indreptat se 

compune din: 

- bluza salopeta cu manecile stranse la gura cu elastic 

- pantalon salopeta 

- bocanc cu varf intarit 

 
Echipamentul de protectie pentru masina de indreptat: 

- sort 
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- basca 

- casti antifoane 

- ochelari de protectie 

- masca anti-praf 

 
REGULI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA MASINA DE INDREPTAT 

 
 organizarea locului de munca se va face asfel incat sa se evite deplasarea pe distante prea 

mari de la stiva de material la masina si de la masina la stiva de repere prelucrate. 

 niciodata nu se vor prelucra concomitent mai multe piese 

 niciodata nu se va curata masina cu arborele port-cutite in miscare 

 desfundarea sistemului de exhaustare se face numai dupa ce masina a fost deconectata de la 

reteaua electrica si arborele port-cutite se afla in repaos 

 niciodata nu se va interveni asupra partilor aflate in miscare ale masinii in timpul functionarii 

acesteia (curele de transmisie, rulmenti, lagare etc.) 

 niciodata nu se vor prelucra piese cu lungimea mai mica de 320 mm 

 niciodata cursantul nu va lasa masina in stare de functionare nesupravegheata 

 niciodata cursantul nu va lucra cu cutitele neascutite sau ascutite necorespunzator 

 grosimea aschiei ce se elimina nu va fi mai mare de 1-2 mm 

 
 
 

 
LECTIA 5 

INSEMNAREA SI DECUPAREA LEMNULUI MASIV 
 

Insemnarea si decuparea lemnului masiv este o operatie care are ca scop obtinerea de repere cu 

forme poligonale neregulate sau cu canturi curbilinii. 

 
 

EXECUTAREA OPERATIEI DE INSEMNARE A LEMNULUI MASIV IN VEDEREA DECUPARII 

 
Insemnarea reperelor din lemn masiv pentru decupare ulterioara este operatia prin care se aplica pe 

una sau mai multe din suprafetele reperului un sablon ce defineste forma ce urmeaza sa o ia reperul 

respectiv.Pentru aceasta este necesar a fi parcursi urmatorii pasi 

 
PASUL 1 

Cursantul identifica si confrunta cu desenul(schita ) de executie, reperele ce le are de executat si 

alege sablonul corespunzator, indicat in documentatie. 

 
PASUL 2 

Cursantul apropie si aseaza pe masa de lucru un reper si aplica pe suprafata acestuia sablonul, 

tinand cont de cerintele tehnice de calitate (orientarea fibrei, eliminarea defectelor) 

 
PASUL 3 

Cursantul fixeaza bine sablonul cu mana stanga, presandu-l pe suprafata reperului si cu mana 

dreapta traseaza conturul sablonului cu un creion astfel incat urma lasata de varful ascutit al acestuia sa 

se imprime pe reper dupa care indeparteaza sablonul si aseaza reperul in stiva . 

 
PASUL 4 

Cursantul repeta pasii 2 – 3 pana la epuizarea stocului de repere pentru decupat. 

 
 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA OPERATIA DE DECUPARE 
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A REPERELOR DIN LEMN MASIV DUPA SABLON 

 
Decuparea reperelor din lemn masiv dupa sablon este operatia ce are ca scop eliminarea portiunilor 

din reper ce nu intra in forma finala a acestuia si obtinerea unei forme apropiate de cea finala care sa poata 

permite prelucrarea ulterioara a reperului. 
 

Fig.1 

 
Aceasta operatie se executa la ferastraul Panglica FP 8 (Fig. 1). 

 
In constructia Ferastraului Panglica FP 8 intra urmatoarele componente: 

 Batiul (1) situat in partea inferioara sustine bratul intinzator (2) si masa masinii (3). 

 In partea inferioara se afla motorul (8) ce actioneaza volantul motor (4) pe care cu ajutorul 

volantului intinzator (5) este intinsa panza panglica fara sfarsit (6) . 

 Intinderea panzei panglica fara sfarsit pe cei doi volanti se face cu ajutorul rotii de mana (7). 

 Masa masinii este prevazuta cu o fanta (crestatura) ce permite trecerea si montarea panzei 

panglica fara sfarsit 

 Masa masinii este deasemenea prevazuta cu un dispozitiv de inclinare sub diferite unghiuri ce 

permite inclinarea acesteia fata de panza panglica fara sfarsit (45 - 90  ْ  ). 

 Capacul superior asigura izolarea incintei volantului intinzator si are rol de dispozitiv de protectie. 

 Capacul inferior asigura izolarea incintei volantului motor si are rol de dispozitiv de protectie. 

 Dispozitivul de protectie al panzei se gaseste montat pe bratul intinzator si are ca rol 

impiedicarea ajungerii in contact direct al mainilor cursantului cu panza in cazul ruperii acesteia. 

 
Formatia de lucru ce deserveste acest utilaj este compusa din 1 sau 2 cursanti, functie de gabaritul 

reperelor de prelucrat. 

 
EXECUTAREA OPERATIEI DE DECUPARE A LEMNULUI MASIV LA FERASTRAUL PANGLICA 

 
Pentru excutarea operatiei de decupare a lemnului masiv la ferastraul panglica, cursantul va trebui 

sa se asigure ca: 

 legatura la priza de pamant a masinii exista si este functionala 

 gura de aspiratie a rumegusului si prafului de lemn este corect cuplata 

 reteaua de exhaustare functioneaza, este etansa si nu este infundata 

 capacele protectoare ale incintelor volantilor sunt bine si corect inchise 
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 aparatoarea zonei de taiere a panzei este inchisa si corect reglata pe inaltime 

 
PASUL 1 

Cursantul verifica starea fizica a panzei, aceasta trebuind sa nu prezine fisuri, sa fie corect ascutita. 

 
PASUL 2 

Cursantul deschide pe rand capacele de protectie ale volantilor si actioneaza roata de mana pentru 

detensionarea panzei (reducerea distantei dintre volanti) in vederea inlocuirii sau montarii acesteia. 

 
PASUL 3 

Daca este cazul, cursantul scoate panza uzata si introduce prin fanta cu care este prevazuta masa 

masinii, panza noua, avand grija ca dintii acesteia sa fie indreptati in jos in partea coboratoare (cea de 

taiere), asezind-o pe cei doi volanti. 

 
PASUL 4 

Cursantul actioneaza roata de mana pentru tensionarea panzei pe cei doi volanti, controland cu 

mana din lateral gradul de tensionare al acesteia fara a invarti volantii. 

 
PASUL 5 

Dupa tensionarea panzei, cursantul inchide si asigura capacele de protectie ai incintelor volantilor, 

capacul de protectie al partii urcatoare si monteaza si regleaza dispozitivul de protectie al panzei din partea 

coboratoare a acesteia. 

 
PASUL 6 

Cursantul apasa butonul de pornire al motorului si lasa utilajul sa functioneze in gol circa 1-2 minute, 

dupa care opreste motorul de la butonul de oprire si astepta pana ce volantii se opresc total din miscare, 

dupa care verifica iarasi gradul de tensionare al panzei. In cazul in care cursantul constata ca panza s-a 

detensionat, procedeaza la retensionarea acesteia actionand roata de mana. 

 
PASUL 7 

Cursantul apasa butonul de pornire si asteapta pana ce panza atinge viteza nominala de taiere 

 
PASUL 8 

Cursantul aseaza materialul pe masa masinii cu trasajul in sus inaintea panzei, fara a o atinge. 

 
PASUL 9 

Cu mainile situate in partea din spate pe piesa, cursantul pozitioneaza semnul de inceput in dreptul 

panzei si impinge piesa in panza, conducand-o pe traseul desenat. 

 
ATENTIE ! : Mainile trebuiesc tinute la o distanta sigura fata de panza aflata in miscare, si 

niciodata in fata acesteia. 

PASUL 10 

Pentru traseele cu unghiuri ascutite sau raze de curbura mici, cursantul va executa mai multe 

taieturi (crestaturi) ajutatoare in vederea usurarii executarii decuparii. 

 
NOTA : Dupa terminarea fiecarei taieturi, cursantul va degaja masa masinii de reperele sau 

deseurile rezultate verificand in acelasi timp si calitatea reperului rezultat . 

 
PASUL 11 

Cursantul stivuieste cu atentie reperele rezultate si dupa epuizarea stocului de repere pentru decupat 

, apasa butonul de oprire al motorului, asteapta oprirea totala din miscare a panzei si curata locul de munca. 

 
 
 

ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI DE PROTECTIE FOLOSIT LA OPERATIA DE DECUPARE 
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A LEMNULUI MASIV 

 
Echipamentul de lucru folosit la operatia de decupare a lemnului masiv se compune din: 

- bluza salopeta cu manecile stranse cu elastic 

- pantalon salopeta 

 
Echipamentul de protectie folosit la operatia de decupare a lemnului masiv se compune din: 

- basca 

- ochelari de protectie 

- sort 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA OPERATIA DE DECUPARE 

A LEMNULUI MASIV LA FERASTRAUL PANGLICA 

 
 distanta dintre masa masinii si dispozitivul de protectie din partea coboratoare a panzei va reglata 

cat mai apropiat de inaltimea piesei 

 apratorile incintelor volantilor vor fi bine inchise si in timpul functionarii nu se vor deschide 

 niciodata nu se vor atinge partile aflate in miscare ale masinii cu mana 

 niciodata nu se va lasa utilajul nesupravegheat atunci cand acesta se afla in stare de functionare 

 niciodata nu se va incerca oprirea miscarii de rotatie a volantilor cu mana sau cu alte obiecte 

 
 

 
LECTIA 6 

APLICAREA BORDURILOR SI IMBINAREA ELEMENTELOR DIN LEMN 
 

A. APLICAREA BORDURILOR 

B. 

Aplicarea bordurilor este operatia tehnologica prin care bordura se ataseaza definitiv cantului 

panoului. Aceasta operatie se executa de regula manual sau in unele cazuri automatizat. 

 
Aplicarea bordurii pe cantul panoului presupune parcurgerea de catre cursant a trei etape: 

 
1. Pregatirea si aprovizionarea locului de munca 

 
NOTA: Inainte de aplicarea adezivului, cursantul va verifica „la rece” fara adeziv, modul in care 

bordurile se aseaza pe canturile panoului, confruntand cu nomenclatorul de reperere dimensiunea 

de gabarit a panoului bordurat. 

2. Aplicarea efectiva a bordurii pe cantul panoului Verificarea si chituirea rosturilor 

PASUL 1 

Cursantul pregateste adezivul, receptioneaza panourile pentru bordurat si alege bordurile 

corespunzatoare functie de lungimea canturilor de bordurat si modul de imbinare a bordurilor la colturi, in 

conformitate cu proiectul 

 
PASUL 2 

Cursantul aseaza panoul in dispozitiv cu cantul de bordurat asezat orizontal la partea superioara si 

aplica adezivul in ulucul cantului cu un spaclu 

 
PASUL 3 

Cursantul apropie bordura corespunzatoare de cant, o pozitioneaza corespunzator dupa caz, 

conform figurii: 

cazul imbinarii bordurii la 45  ْ  cazul bordurarii la 90  ْ  
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cazul bordurarii panoului cu bordura de fata petrecuta peste bordurile canturilor alaturate 

PASUL 4 

Dupa montarea bordurilor cursantul verifica corectitudinea montarii acestora prin controlarea 

modului de pasuire (aliniere) a cantului panoului cu cel al bordurii. 

PASUL 5 

In cazul in care intre cantul panoului si cantul bordurii, cursantul constata ca exista spatiu de pana 

la 1 mm(rosturi sau nepasuiri), acesta va umple aceste spatii cu chit ajutandu-se de spaclu 
 

PASUL 6 

Dupa operatia de chituire a rosturilor, cursantul va depozita piesa bordurata in stive, avand grija ca 

suprafata de contact dintre doua piese consecutive din stiva sa fie izolata pentru a nu se putea produce 

lipirea acestora intre ele. 

 
IMBINAREA PANOURILOR 

 

Imbinarea panourilor este operatia prin care se realizeaza un panou cu dimensiuni mai mari, din 

doua sau mai multe panouri cu dimensiuni mici, tinandu-se cont de gradul eforturilor de solicitare pe care 

panoul astfel obtinut le va suporta in cadrul produsului final. 

Scopul acestei operatii este in special acela de a evita risipa de material. 

Operatia de imbinare a panourilor se executa manual. 

Pentru realizarea acestei operatii, cursantul va parcurge urmatorii pasi tehnologici: 

1. Pregatirea si aprovizionarea locului de munca 

2. Aplicarea efectiva a lambei in ulucul frezat pe cantul panoului. 

3. Imbinarea efectiva a panourilor. 

4. Verificarea si chituirea rosturilor 
 

PASUL 1 

Cursantul pregateste adezivul, receptioneaza panourile pentru imbinat si alege lamba 

corespunzatoare in conformitate cu proiectul. 
 

PASUL 2 

Cursantul aseaza panoul in dispozitiv cu cantul de bordurat asezat orizontal la partea superioara si 

aplica adezivul in ulucul cantului cu un spaclu. 

PASUL 3 

Cursantul apropie lamba corespunzatoare de cant, o pozitioneaza corespunzator si cu ajutorul unui 

ciocan din lemn bate lamba pe cantul panoului pana ce aceasta pasuieste pe cantul panoului 
 

PASUL 4 

Cursantul chituieste rosturile panoului cu chit si il stivuieste 
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Modulul 9 
 

ASAMBLAREA ELEMENTELOR ŞI SUBANSAMBLELOR 

 

 
PREGATIREA ELEMENTELOR FINISATE PENTRU ASAMBLAT 

 
Prin asamblare se intelege unirea, legarea, prin diferite mijloace tehnologice a doua sau mai multor 

repere pentru a obtine un produs finit. 

Imbinarile, inadirile, reprezinta un sistem de asamblare. Crearea ramelor, panourilor, cutiilor reprezinta 

etape tehnologice de asamblare care conduc la realizarea produsului finit . 

 
In functie de sistemul constructivse disting doua tehnologii de asamblare/montare: 

 tehnologia asamblarii in sistem fix 

 tehnologia asamblarii in sistem demontabil 

 
 

1. TEHNOLOGIA ASAMBLARII IN SISTEM FIX 

Asamblarea in sistem fix este numita si asamblarea eu adeziv; in acest mod, imbinarea ramane definitiva. 

Asamblarea cu adeziv. are mai multe sisteme de asamblare, cum ar fi: 

- sistem de asamblare prin rep ere in ansamblu 

- sistem de asamblare din repere simple in repere complexe si apoi in ansamblu 

- sistem de asamblare din repere simple in repere complexe, reperele complexe in subansamble si apoi 

asamblarea acestora in ansambluri 

- sistem de ansamblu format din subansambluri. 

 
In genereal in industrie eel mai utilizat sistem de asamblare este eel de ansamblu format din subansambluri; 

in schimb pentru un atelier de productie in regim de unicat sistemul de asmbamblare recomandat este eel 

de asamblare din repere simple in rep ere eomplexe si apoi in ansamblu. 

 
Pentru executarea montarii mobilei corp in sistem fix, elementele finisate trebuiesc pregatite in vederea 

montarii finale pentru definitivarea produsului finit. In consecinta, pe fiecare element, (perete lateral, placa 

inferioara, usa, polita, sertar) se monteaza elementele de imbinare si accesoriile. Acestea accesorii pot fi: 

suport bara de haine, suport cravata, butoni polita, opritori magnetici, balamale de diverse tip uri, broaste, 

zavoare, silduri ornament, manere si butoni tragatori. 

 
De asemenea pe elementele din lemn ale mobilierului, pentru faza de montaj final se fixeaza si elemente 

de imbinare definitiva, cum ar fi cepii cilidrici, coltari de legatura si consolidare, lamba pentru imbinat. 

Aceste elemente de imbinare se aplica cu adezivi speciali. 

 
La asamblarea mobilierului in constructie fixa finisarea elementelor acestuia se face anterior montajului, 

acestea putand fi deja premontate sau in stare demontata in functie de tehnologia de fabricatie aleasa. 

Pentru efectuarea montarii mobilierului, se vor sorta pe categorii de elemente reperele si subansamblele 

pentru a putea fi pregatite pentru montare. 

In acest caz se disting doua situatii: 

1. Pregatirea elmentelor finisate pentru montarea mobilierului in constructie fixa. 

2. Pregatirea elementelor finisate pentru montarea mobilierului in constructie demontabila. 
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Pregatirea elementelor finisate pentru montarea mobilierului in constructie fixa 

 
La pregatirea elementelor finisate pentru efectuarea montarii mobilierului in constructie fixa trebuiesc 

parcurse urmatoarele etape: 

A. Sortarea elementelor 

B. Montarea elementelor de legatura 

C. Aplicarea accesoriilor pentru asamblat 

 
A. Sortarea elementelor 

Prin sortarea elementelor se intelege alegerea si trierea elementelor in functie de locul pe care aceste il 

ocupa in constructia mobilei si de numarul in care aceste se regasesc in structura produsului . 

 
B. Montarea elementelor de legatura 

Prin montarea elementelor de legatura se intelege aplicarea cu ajutorul adezivilor speciali a cepilor 

cilindrici, lambelor si a coltarilor. 

 
C. Aplicarea accesoriilor pentru asamblat 

Prin aplicarea accesoriilor pentru asamblat se intelege montarea pe reperele complexe si subansamble a 

accesoriilor aratate mai jos . 

 
Montarea balamalelor pe usi. 

Montarea balamalelor pe usi este operatia prin care pe reperul complex "usa" se aplica 0 parte a 

balamalei sau intreaga balama in functie de tipul acesteia si modul de fixare . 

 
Montarea opritorilor magnetici 

Montarea opritorilor magnetici se face prin aplicarea corpului acestuia pe placa intermediara, interiorul 

placii inferioare sau placii superioare dupa caz. Placuta metalica de inchidere a acestui accesoriu se fixeaza 

pe usa in momentul montarii usii pe corp. 

 
Montarea sildurilor ornament 

Montarea sildurilor ornament se face cu ajutorul euielor omamentale, prin aplicarea aeestora in dreptul 

gaurilor pentru butonii tragatori sau dupa caz in dreptuI orificiilor eheilor pentru broaste. 

 
Montarea broastelor 

Montarea broastelor se face pe spatele usii eu ajutorul suruburilor pentru lemn speciale, avand grija ca 

orificiul pentru cheie al broastei sa se suprapuna perfect peste eel prevazut in usa, in caz contrar, cheia nu 

va putea fi folosita si implicit nici broasca. 

 
Montarea zavoarelor 

Montarea zavoarelor se face eu ajutorul suruburilor pentru lemn. Zavorul este in general un accesoriu care 

are in componenta doua piese: zavorul propriuzis si placuta sau seoaba de inchidere. Zavorul propriu-zis 

se monteaza pe usa la partea superioara si inferioara a acesteia iar dispozitivul de inchidere se rnonteaza, 

dupa caz, pe placa intermediara/inferioara/superioara. 

 
Montarea suportilor bara haine 

Montarea suportilor bara haine se face cu ajutorul suruburilor pentru lemn, acestia montandu-se la interiorul 

peretilor laterali, sau pe una din fetele peretilor intermediari, avand grija ca distanta dintre marginea 

superioara a peretelui/placii si suport, distanta dintre cantul vizibil al palcii/peretelui si suport sa fie aceleasi, 

in caz contrar, bara de haine ce urmeaza a fi sustinuta nu va avea pozitia eorespunzatoare. 

 
2. TEHNOLOGIA ASAMBLARlI IN SISTEM DEMONTABIL 

 
Pregatirea elementelor fiuisate pentru montarea mobiJierului in constructie demontabila 

 
Asamblarea in sistem demontabil este procedeul eel rnai des intalnit la produsele de rnobilier eu 

dimensiuni de gabarit mari (ex dulapurile . biblotecile , bufetele de bucatarie, bufetele de sufragerie, 
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bibliotecile etc). La asamblarea corpurilor de mobilier se folosese accesorii speciale [ex; demontabil cu 

excentric, demontabil tip Ericson, surub autofiletant( eurosuruburi), surub cu bucsa dublu filetata, suruburi 

de cuplare si piulita inngropata etc) si cepuri cilindrice de ghidare . 

 
Etapele necesare pregatirii reperelor complexe si subansambluriilor pentru asamblare in sistern 

demontabil sunt : 

a. Alegerea elementelor in functie de locullor in constructia mobilierului 

Pregatirea panourilor 

b. Aplicarea prin incleiere a cepurilor cilindriee din lemn in eanturile transversale ale panoului. 

c. Aplicarea prin infiletare sau pres are a bucselor dublu filetate sau a altor demontahili speciali 

montarii de panouri 

Pregatirea fronturilor (usi, sertare ) 

d. Apliearea balamalelor 

e. Apliearea broastelor si zavoarelor 

f. Aplicarea sildurilor butonilor si cheilor 

 
Sculele si echipamentul folosit la montarea accesoriilor pe reperele simple sau complexe sunt: 

- sculele : 

 surubelnita mecanica dreapta 

 surubelnita meeanica cruce 

 surubelnita pneumatica cu accesorii 

 masina de gaurit portabila 

 burghie (Ø 2mm -i- Ø l0mm) 

 ciocan 

 dalti 

- echipament: 

 pantalon salopeta 

 bluza salopeta 

 sort/burtiera 

 bocanci eu varf intarit 

 

 
MONTAREA ELEMENTELOR FINISATE DIN LEMN IN ANSAMBLU 

 
Prin asamblare se intelege unirea, legarea, prin diferite mijloace tehnologice a doua sau mai multor 

repere pentru a obtine un produs finit. 

Produsele de mobilier se pot asambla in functie de solutia constructiva in doua moduri: 

 constructie fixa 

 constructie demontabila 

 
Mobilierul in constructie fixa se asambleaza de catre producator. Pentru aceasta se va parcurge 

succesiunea de montare in subansamblu si ansamblu la mobila corp. In acest caz, tinand cont de faptul ca 

operatia de montare a corpului a fost efectuata anterior, prin montarea in alb a reperelor simple si complexe 

in subansambluri, situatie intalnita in industria mobilei . 

 
Mobilierul m constructie demontabila se asambleaza executand urmatoarele operatii: 

a. montarea placii inferioare cu soclul/picioare (subansamblul) 

b. montarea subansamblului 1 cu peretii laterali si intermediari (subansamblul 2) 

c. montarea subansamblului 2 cu placile intermediare (subansamblul 3) 

d. montarea subansamblului 3 cu placa superioara 

 
Mentionam faptul ca placa inferioara, peretii laterali si intermdiari, placile intermediare si placa superioara 

se monteaza cu accesorii speciale si cepuri de ghidare. 

Dupa ce s-a realizat scheletul corpului urmeaza succesiunea de montarea in subansamblu si ansamblu a 

produsului final. 
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Montarea spatelui 

Montarea spatelui este operatia de asamblare a spatelui din Placaj sau P.F.L. cu peretii laterali, placa 

inferioara si placa superioara. Fixarea spatelui se face cu suruburi pentru lemn sau capse "U" batute 

pneumatic, in faltul executat in prealabil, pa canturile panourilor respective. 

 
NOTA: Pentru a executa corect aceasta operatie, se va verifica mai intai moduI de asamblare al corpului 

verificandu-se lungimea diagonalelor, acestea trebuind sa fie ega le, in caz contrar se vor intampina 

dificultati grave in mont area usilor si a sertarelor. 

 
Urmatoarea operatie ce se executa in procesul de asamblare al mobilei corp, este montarea corpului pe 

soclu sau montarea corpului pe picioare, in cazul in care acesta are din constructie prevazute astfel de 

elemente constructive. 

 
Montarea corpului pe soclu 

Montarea corpului pe soclu este operatia prin care se asambleaza soclul cu placa inferioara, prin imbinari 

in cepuri rotunde incleiate sau cu suruburi pentru lemn sau mecanice. Montarea corpului pe picioare este 

operatia prin care se asambleaza picioarele cu placa inferioara prin imbinari cu cepuri rotunde incleiate sau 

prin elemente de asamblare auxiliare corespunzatoare. 

Avand obtinut astfel ansamblul corp-socluJpicioare (dupa caz), urmatorul pas in asamblarea corpurilor de 

mobilier este montarea usilor. 

 
Montarea usilor 

Montarea usilor este operatia prin care usa se fixeaza cu suruburile balamalelor sau suruburi pentru lemn 

pe peretele laterallintermediar (in cazul usilor cu deschidere in plan vertical) sau pe placa intermediara (in 

cazul usilor cu deschidere in plan orizontal). Usile, carora , in prealabil Ii s-au fixat balamalele, broastele si 

eventual butonii vor fi astfel montate incat la inchidere sau deschidere sa nu produca smulgerea 

balamalelor din suruburi si sa raman a inchise fara actionarea broastei sau interventia opritorului magnetic. 

 
In functie de de tipul balamalelor folosite, montarea usilor se poate face: 

 odata cu peretii laterali (eazul balamalei banda) 

 inainte de aplicarea plaeii superioare 

 dupa montarea eorpului si a spatelui 

Balamalele se vor fixa pe usa cu surburile balamalelor sau suruburi pentru lemn in operatiile de pregatire 

a fronturilor cu aeeesorii . 

 
Montarea sertarelor in corp 

Montarea sertarelor este operatia prin care sertarul se monteaza prin intermediul gliserelor de lemn sau 

metalice in nisele eorpurilor de mobila .Sertarele se pot monta: aplieate pe corpul mobilierului, ineadrate in 

nisa eorpului sau semincadrate . 

Dupa ee sertarele au fost echipate eu funduri de sertar si accesorii, ele trebuiesc introduse in nisele corpului 

. Pentru aceasta este necesara parcurgerea mai multor faze tehnologiee : 

1. Pozitionarea si fixarea glisierei tip L pe laterale de sertar. 

2. Introducerea sertarului in nisa eorpului 

3. Semnarea, pozitionarea si fixarea glisierei tip U (perechea glisierei tip L) pe peretii 

laterali/intermediari ai corpului 

4. Reglarea sertarului in interiorul nisei si pe fata eorpului 

5. Strangerea gIisierei tip U eu ajutorul surburilor pentru lemn dupa ce acesta a fost reg lata . 

6. Verifiearea functionarii sertarului prin gIisarea acestuia . 

7. Montarea butonului tragator . 

 
Masuri de siguranta 

Sa utilizeze echipamentul de lucru si de protectie corespunzator. 

Sa respecte NSSM la masina de gaurit portabila , pistol de capsat PH. 
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Modulul 10 
 

CONFECTIONAREA AMBALAJELOR PENTRU 
CORPURILE DE MOBILIER 

 
 

Ambalarea mobilei se realizeaza pentru a fi protejata impotriva oricaror tipuri de degradari atat in 

depozitele fabricii de mobile, cat si pe timpul manipularii si transportului precum si impotriva actiunilor 

factorilor atmosferici (precipitatii, umiditate). 

 
In acest mod se realizeaza conservarea produsului finit, pastrandu-se intacte calitatile finale ale 

acestui produs atat la prodcator, cat si la transport pana la beneficiar, unde are loc desfacerea ambalajelor 

si montarea ultimelor elemente (butoane, marere) precum si realizarea returului final ( eventuale mici 

defecte, desprinderi, ceruire) etc. 

De regula ambalarea se realizeaza in cutii de ambalaj si unele repere pentru consolidarea aceptor 

embalaje iar in final materiale pentru inchiderea acestor embalaje. 

Pentru prodúcele de dimensiuni mai mari se ambaleaza separat elementele componente iar la 

beneficiar are loc imbinarea fiecarui element conform unor desene de motaj unde sunt indicate etapele de 

imbinare pe repere, iar de regula in “sacuti speciali” sunt atat piesele de imbinare cat si cheile speciale 

(imbusuri) pentru realizarea imbinarilor. 

 
De regula ambalarea produselor de mobilier sau alte produse din lemn sau panouri (in majoritatea 

cazurilor) urmareste mai multe etape de ambalare: 

1. Montarea in interiorul corpului a butoanelor, manerelor tragatoare (unde este posibil) si a unor 

parti componente demontabile. 

2. Fixarea balamalelor cu banda adeziva pentru a nu se desface pana la montarea finala. 

3. Partile mobile ale mobilierului (usi, sertare, plite mobile) de regula se blocheaza cu benzi adezive 

pentru a ramana nemiscate pe toata perioada atat la diverse manipulari cat si la transport. 

4. Protejarea geamurilor (care un se pot ambala separat) cu carton pe ambele fete pentru a fi 

protejate la socuri. 

5. Blocarea usilor pentru a nu fi deschise accidental in perioada manipularii si transportului. 

6. Protejarea intregului corp in amabalaj, eventual cu polistiren expandat. 

7. Protejarea colturilor muchiilor, cu colturi din carton ondulat special confectionat in acest mod. 

8. Inchiderea seratarelor, cutiilor cu benzi adezive (tip schoch) si asigurarea acestora impotriva 

desfacerii accidentale. 

9. Aplicarea lor vizibil pe cutia de ambalaj, a unor etichete speciale cu privire la pozitia de depozitarea 

sau transport a unui cod al produsului, eventual frágil, modalitati de protejare impotriva unor factori 

atmosferici exteriori sau interiori, eventual instructiuni cu ordinea desfacerii ambalajului si a 

montajului, scheme de montaje tc. 

10. Sigilarea cutiei ambalajului. 

11.  Efectuarea unor retusuri finale , prin corectarea unor mici defecte, desprafuirea eventual 

ceruirea. 

12. Indicatii la beneficiar cu privire la pozitionarea in camera a corpului 

( si nu impunerea). 

13.  Pentru a nu pata sau murdarii produsul, muncitorii trebuie obligatoriu sa foloseasca manusi de 

bumbac pentru a impiedica eventuale imprimari a amprentelor degetelor pe suprafata mobilierului. 

14.  Depozitarea mobilierului ambalat se realizeaza in spatii inchise, acoperite ,cu umiditate relativa 

si temperatura aerului controlat. 

15. Depozitarea se va face pe europaleti sau stelaje speciale si nu direct pe sol. 
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16.  Prezentarea la marile fabrici de mobila in expozitii permanente a mobilierului gata asamblat ca 

“acasa”. 

17.  Transportul mobilierului la local de depozitare sau in incinta fabricii de mobila cu ajutorul unor 

carucioare cu radicare pneumatica, cu grija de muncitori speciali instruiti in acest scop. 

18.  Marcarea pe una din partile ascunse prin stampilare sau etichetare a unor etichete cu datele 

reperului. 

19.  Incadrarea in normele de consum a materialelor, manoperei pentru a nu aparea cheltuieli 

suplementare. 

20.  In final trebuie verificata planeitatea produsului asamblat, verificarea peliculei suprafetelor finisate, 

eventuale retusuri. 

21.  Atentie la respectarea tuturor etapelor de asamblare pentru a parcurge o serie de operatii 

tehnologice care au ca scop realizarea produsului finit prin unirea, legarea prin diferite mijloace 

tehnologice a doua sau mai multe repere subansamplate in ansamblu. 

22. Este indicat ca muncitorii cursanti sub coordonarea lectorului sa realizeza in cadrul activitatilor 

practice cat mai mu;te din aspectele prevazute in acest modul. 
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Modulul 11 
 

CROIREA MATERIALULUL LEMNOS 

 
 

LECTIA 1 
SORTAREA MATERIALELOR PE CATEGORII FUNCTIE DE OPERATIE SI 
APRIVIZIONAREA LOCULUI DE MUNCA CU MATERIAL LEMNOS 

 

In functie de operatie, sortarea materialului lemnos se face pentru fiecare stiva in parte bucata cu 

bucata si se vor inlatura piesele din lemn cu defectele neadmise. Defectele pot fi de structura sau rezultate 

la fiecare operatie a prelucrarile mecanice. De aceea este obligatoriu efectuarea unui control riguros al 

pieselor din lemn inainte si dupa prelucrare lor . 

 
Pasul 1 

Primeşte verbal sarcinile, instrucţiunile si procedurile de lucru în funcţie de comanda pe care trebuie să o 

execute într-o anumită perioadă de timp. 

 
Pasul 2 

Identifică corect sarcinile de efectuat în conformitate cu cerinţele de fabricaţie. 

 
Pasul 3 

Consulta nomenclatorul de repere. 

 
Pasul 4 

Studiază materialul pentru a verifica încadrarea în caracteristicile dimensionale si il sorteaza din punct de 

vedere dimesional. 

 
Pasul 5 

Analizează cu atenţie calitatea materialului în conformitate cu clasa de calitate cerută de documentul 

normativ de calitate în vigoare, încadrandu-se în norma de consum . 

 
Pasul 6 

Sorteaza buc cu buc elementele din lemn eliminad pe cele care nu corespund cerintelor tehnice de 

calitate 

 
Pasul 7 

Stivuirea la loculde munca. Stivele cu materialele vor fi amplasate fata de locul de munca in afara caiilor 

de acces avand grija ca distanta dintre locul de munca ( masina , utilaj , banc de lucru etc.)  si stiva sa  nu 

fie prea mare respecand distantele impuse de de protectia muncii pentru fiecare utilaj . 

 
Modul de stivuire materialelor se va face astfel : 

 stivele sa nu depaseasca inaltimea h ≤ 1,5 m aceasta fiind o conditie pentru evitare posibilelor 

accidentari . 

 suprafata de asezare trebuie se fie plana pentru a evitarea deformatiilor elementelor din lemn . 

 suprafata de asezare a stivei are latura egala cu lungimea unui element din lemn . 

 asezarea elementelor din lemn in stiva se face alternativ in randuri si coloane suprapuse . 

 pentru sivuirea elementelor din lemn de mici dimensiuni stiva nu trebuie sa depaseaca in 

inaltime, dublul lungimii unui reper . 

Stivuirea nu trebuie sa se faca sub forma piramidala. 
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Transportul materialelor la locul de munca se face in functie de dimensiunile si greutatea pieselor 

astfel : 

 manual ( max 35 kg barbati ,max 25 kg femei ) 

 mecanizat- cu ajutorul carucioarelor ,si transportoarelor cu role . 

 
 

 
LECTIA 2 

REGLAREA UTILAJULUI 
 

Dupa modul de participare la in procesul de prelucrare, masinile- unelte folosite la fabricarea 

mobilei se impart in doua grupe : 

 masini principale ( fierastaiele circulare, fierastraiele panglica, masini de rindeluit, masini de 

frezat, strunjit). 

 masini ajutatoare ( prese pentru incleiat, masini pentru slefuit, instalatii de pulverizat, masini de 

aplicat lac ). 

Dupa felul sculei taietoare masinile folosite la fabricarea mobilei se impart in trei grupe : masini cu panze 

taietoare dintate( fierastraiele circulare, fierastraiele panglica), masini cu cutite taietoare( masina de 

indreptat si de rindeluit, masina de frezat, masina de gaurit, strungul de lemn) si masini cu diferite tipuri 

de scule (masina de slefuit banda abraziva si/sau perii abrazive). 

 
MASINI CU PANZE DINTATE 

 
Masinile cu panze taietoare dintate, folosite la fabricarea mobilei, sunt fierastaiele circulare si 

fierastaiele panglica 

 
I. REGLAREA FIERASTRAULUI CIRCULAR DE TAMPLARIE 

 
a . Montarea sculei taietoare ( panza circular P.C.) 

 
Pentru functionarea corecta a fierastraielor circulare este ncesara montarea corecta a panzelor 

circulare pe arborele masinii. in acest scop trebuie respectate urmatoarele reguli. 

 
 planul de rotatie al panzei circulare trebuie sa fie perpendicular axul de rotatie a arborelui 

portscula si pe masa masinii . 

 bataia radiala a suprafetei pe care se centreaza panzele circulare ( arborele masini, sau saibe  

de fixare ) nu trebuiesa depaseasca 0,1 mm. 

 axa de rotatie a panzei circulare sa coincida cu axa de rotatie a arborelui pe care se monteaza 

panza. 

 saibele de fixare trebuie sa asigure fixarea sigura si precisa a panzelor circular. 

 montarea cutitului divizor pentru siguranta lucrului la o distanta de 10 mm fata de circumferinta 

panzei circulare. 

 
b. Montarea dispozitivelor (rigla de gidaj , suport prelungitor, dipozitv demontabil de retezat la 

unghi ). 

 
 rigla de ghidaj se poate aseza la distante diferite fata de planul panzei de taiere prin glisare si 

blocare astfel incat acesta sa nu preseze piesa pe panza. 

 suport prelungitor se aseaza in ghidajul mesei mobile si este folosit pentru retezarea pieselor 

lungi , sustinerea pieselor de orice lungime sidimensionarea panourilor. 

 dispozitvul de retezat la unghi se fixeaza in ghidajul coada de randunica al mesei mobile si 

este folosit pentu operatii de retezari la unghi. 

 montarea gurii de aspiratie la instalatia de exhaustare se face prin fixarea benzii de strangere 

astfel incat sa nu permita evacuarea aschiilor. 
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c. Alegerea regimului de lucru. 

 
 Viteza de taiere este determinata de diametrul panzei circulare si de turatia motorului ( V=60- 

100m/s). 

 Viteza de avans este determinata de avansul pe dinte, nr de dinti, viteza de taiere diametrul 

panzei si se alege din nomograme( u = m/min ) 

Avansul piselor de lemn pentru fierastraiele circulare poate fi manual sau mecanic 

 
d. Reglarea propriu-zisa fierastraului circular de tamplarie. 

 
 alegerea diametrului panzei circular functie de grosimea materialului de prelucrat 

 pozitionarea panzei circulare pe axul portscula astfel incat sensul de rotatie al acesteia sa  

fie invers directiei de avans. 

 fixarea si strangerea panzei circulare cu ajutorul saibelor a flaselor si piulitei de strangere 

 fixarea aparatoarei de protectie 

 reglarea cutitului divizor simetric si paralel fata de panza circulara iar distanta dintre panza si 

cutitul divizor sa fie de 10 mm. 

 reglarea pozitiei panzei circulare in plan vertical in functie de inaltimea de taiere ( grosimea 

materialului + 10 mm iesirea dintilor panzei din piesa) precum si reglarea inclinatiei panzei 

daca este necesar . 

 reglarea pozitiei riglei de ghidaj a dispozitivelor anexe ( suport prelungitor, dispoziv pentru 

retezare la unghi). 

 fixarea mesei mobile daca este cazul. 

 
Inainte de inceperea lucrului se verifica : legarea la priza de pamant, fixarea corespunzatoare a panzei 

pe arbore portscula, deplasarea corespunzatoare a mesei mobile pe ghidaje ( sa se faca fara efort prea 

mare si fara socuri), intinderea curelelor de transmisie, dispozitivele de protectie, functionarea masinii la 

mersul in gol 

 montarea gurii de aspiratie la instalatia de exhaustare 

 efectuarea probei 

 
 

II. REGLAREA FIERASTRAULUI PANGLICA DE TAMPLARIE 

 
Fierastraiele panglica pentru tamplarie se folosesc pentru operatia spintecarea la grosime a 

dulapilor, spintecarea in lungime a scandurilor, retezari de piese, croirea materialului si decupari dupa o 

traiectorie curbilinie . 

 
a . Montarea sculei taietoare ( panza PANGLICA P.P.) 

 
 alegerea lungimii panzei panzei panglica Llipire= L MAX+10Xg 

Lmax= ПD+ 2Amax ( D-diametrul volantiilor, Amax distanta max intere axele volantiilor ) 

 se face prin asezarea panzei panglica pe cei doi  volanti si prin deplasarea in plan  vertical  

acelor doua lagare ale volantului superior. 

 inclinarea spre partea din fata sau simetrica a volantiilor. 

 intinderea (tensionarea ) panzei prin deplasarea pe verticala a volatului superior. 

 acoperirea volantiilor cu aparatoriile de protectie. 

 reglarea ghidajelor pentru rigidizarea panzei panglica si realizarea gradului de intindere. 

 trecerea manuala a panzei panglica cu toata lungimea ei printre placile de ghidare, urmarindu-se 

daca nu freaca pe aceste suprafete in anumite puncte si in special in zona de imbinare a capetelor 

panzei . 

 
b. Montarea dispozitivelor( rigla de gidaj, dispozitiv pentru taiere curba). 
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 rigla de ghidaj se poate aseza la distante diferite fata de planul panzei de taiere prin glisare 

si blocare astfel incat acesta sa nu preseze piesa pe panza. 

  dispozitul pentru taierea curba-alcatuit dintr-un brat fixat la un capat de masa masini, printr-

o articulatie iar celalalt capat o placuta ce se sprijina pe masa masinii cu ajutorul unor rulmentii. 

 
c. Alegerea regimului de lucru. 

 
 Viteza de taiere este determinata de diametrul volantiilor si de turatia volantiilor ( V=25-45m/s). 

 Viteza de avans este determinata de avansul pe dinte, pasul danturii, viteza de taiere diametrul 

volantiilor, turatia volantiilor, avansul pe dinte se alege din tabele functie de specie ( u = m/min ) 

Avansul piselor de lemn pentru fierastraiele panglica poate fi manual sau mecanic 

 
d. Reglarea propriu-zisa fierastraului circular de tamplarie. 

 
 reglarea inaltimii de taiere 

 regleaza latimea de taiere la rigla de ghidaj 

 regleaza inclinatia mesei 

 monteaza si regleaza dispzitivul pentru taiere curba 

 verifica intinderea,ascutirea lipirea, ascutirea panzei panglica 

 
Inainte de inceperea lucrului se verifica : legarea electrica la pamant, capacele de protectie ale 

panglici, intinderea curelelor de transmisie , starea bandajului de cauciuc , blocarea mesei cu inclinatia 

dorita, functionarea masinii la mersul in gol . 

 
 montarea gurii de aspiratie la instalatia de exhaustare 

 efectuarea probei 

 
 
 

MASINI CU CUTITE TAIETOARE 

 
MASINA DE INDREPTAT. MASINA DE RINDELUIT LA GROSIME 

 
a . Montarea sculei taietoare( cutitelor plane ) 

 
 slabirea surburilor si a penei de strangere din arborele port-cutite . 

 pozitionarea cutitului in locasul arborelui port cutite (intre corpul arborelui si pana de 

strangere ) asfel incat unghiul de taiere al cutitului sa coincida cu sensul de rotatie al 

arborelui port- cutite. 

 Reglarea iesindului cutitului : 

 Pozitionarea disozitivului de reglare cutite pe arborele port-cutite 

 taisul nu trebuie sa depaseasca mai mult de 1-2 mm pana de strangere 

 neliniaritate taisului cutitului cu masa masinii nu trebuie sa depaseasca pe 0.1 mm 

o lungime de 1 m 

 strangerea cutitului – se face cu ajutorul suruburilor si a peneide strangere de la capetele 

arborelui catre mijloc . 

 verificarea strangerii cutitului 

 
b . Montarea dispozitivelor 

 
- rigla de ghidaj se regleaza la distanta dorita prin deplasarea acesteia stanga-dreapta 

- dispozitivul de protectie ( evantaiul ) se rabate peste masa masinii in zona arborelui in 

lucru . 
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- gura de aspiratie se monteaza la instalatia de exhaustare prin racordul masinii de indreptat . 

 
c. Alegerea regimului de lucru. 

 
- masina de indreptat : 

viteza de taiere( v) este determinata de diametrul arborelui si de turatie. 

viteza de avans (u) 6-12 m/min 

 
d. Reglarea propriu-zisa a masinii de indreptat . 

 
- Pozitionarea corecta a meselor de lucru in functie de grosimea aschiei 

- Masa din spate se va regla pe verticala la nivelul generatoarei descrise prin rotirea cutitelor . 

Verificarea se face ajutorul uni piese de lemn de sectiune 30x50 x400 mm. Piesa se aseaza 

pe masa din spate a masini iar arborele se roteste actionat manual . Prin rotirea manuala se 

poate verifica si montarea corecta cutitelor. 

- Masa din fata se coboara sub nivelul planului orinzontal ce trece prin varful cutitului, potivit cu 

grosimia stratului de prelucrat la o singura trecere( 1.5- 2 mm ) . Reglarea se face cu ajutorul 

unui mecanism din parghii si articulatii, actionat cu ajutorul unei manete. 

- Reglarea riglei de ghidaj care serveste la ghidarea pieselor in timpul prelucrarii pe o fata si 

un cant . Ea se poate deplasa in plan orizontal, vertical sau se poate inclina formand un unghi 

cu masa de lucru, corespunzator piesei ce se prelucreaza . 

- fixarea dispozitivului de protectie pentru latimea corespunzatoare a piesei 

 
Inainte de inceperea lucrului se verifica : legarea electrica la priza de pamant, intinderea curelelor de 

transmisie, fuctionarea dispozitivului de protectie, functionarea masinii la mersul in gol . 

- montarea gurii de aspiratie la instalatia de exhaustare 

- efectuarea probei 

 
III. MASINA DE RINDELUIT LA GROSIME 

a . Montarea sculei taietoare( cutitelor plane ) 

- slabirea suruburilor si a penei de strangere 

- pozitionarea cutitelor in locasul arborelui port-cutite 

- reglarea iesindului cutitelor.( dispozitiv de reglare al cutitelor ) 

- fixarea cutitelor . 

- verificarea montarii cutitelor 

 
b . Montarea si reglarea dispozitivelor 

 
- reglarea dispozitivuluide presare ( fata,spate ) 

- gura de aspiratie se monteaza la instalatia de exhaustare prin racordul masinii de rindeluit la 

grosime 

 
c. Alegerea regimului de lucru. 

 
- masina de rindeluit la grosime : 

viteza de taiere( v) este determinata de diametrul arborelui si de turatie. 

viteza de avans  (u) 6-20 m/min se alege functie de specia lemnului adancimea de achiere , 

calitatea suprafetei ce trebuie sa rezulte 

 
d. Reglarea propriu-zisa a masinii de indreptat . 

 
- coborarea rollelor de avans inferioare sub nivelul mesei masinii 

- asezarea sablonului pe masa masinii 
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- ridicarea mesei masinii pana cand atinge usor taisul cutitului dupa care masa masinii se coboara 

cu 0.3 mm 

- reglarea pozitiei dispozitivelor de presare din spate asfel incat sa intre in contact usor cu 

suprafata sablonului 

- coborarea mesei cu 0,7 mm 

- reglarea pozitiei dispozitivelor de presare din fata arborelui port-cutite asfel incat sa intre in 

contact cu suprafata sablonului. 

- coborarea mesei cu 0,5 -1 mm ( 1,5-2 mm fata de pozitia initiala ) 

- reglarea si fixarea dispozitivelor de presare cu ajutorul suruburilor de fixare 

 
Nota : 

Ridicarea si coborarea mesei se face cu ajutorul unui mecanism special. Deplasarea rapida a mesei se 

face cu nu motor electric prin trasmisie cu lant si mecanism surub melc roata melcata .Reglarea fina a 

mesei, 0,5mm/rot se face actionand roata de mana care antreneaza arborele mecanismului de reglare . 

Pozitia mesei se poate urmari pe scala gradata ,montata pe batiu. 

 
Inainte de inceperea lucrului se verifica : legarea electrica la priza de pamant, intinderea lantului de 

transmisie, inchiderea capotei de protectie, functionarea masinii la mersul in gol . 

- montarea gurii de aspiratie la instalatia de exhaustare 

- efectuarea probei 

 

 
IV. MASINA NORMALA DE FREZAT ( MNF 10) 

 
a . Montarea sculei taietoare( frezelor cu alezaj ) 

 
- blocarea axului port freza 

- fixarea distantierelor de inaltime ( inele ) 

- pozitionarea frezei cu dintii in sensul de rotatie al axului port-freza ( avnsul piesei se face in sens 

contrar sensului de rotatie al frezei) . 

- fixarea piulitelor si/sau a suruburilor de fixare 

- verficarea jocului axial al frezei intre distantiere 

 
b . Montarea si reglarea dispozitivelor 

 
- montarea suportului cu picior pentru frezarea pieselor lungi(daca este cazul). 

- montarea mesei mobile( daca este cazul) 

- montarea dispozitivului de frezare transversala si la unghi a pieselor din lemn 

- montarea riglei de ghidaj 

- montarea inelului de copiere ( se face numai in cazul in care se frezeaza piese de lemn cu 

traiectorie curbilinie ) 

- montarea aparatoarei de protectie(in cazul riglei de ghidaj)orizontala si verticala 

- fixarea riglei de lemn pentru gidarea pieselor 

- montarea dipozitivelor de presare ( presarea pe masa masinii si presarea pe rigla de ghidaj ) 

- montarea dispozitivului de avans mecanic pentru piese lungi. 

- montarea gurii de aspiratie la instalatia de exhaustare. 

 
c. Alegerea regimului de lucru. 

 
- viteza de taiere –se alege in functie de diametrul frezei , turatia motorului pentru diverse 

categorii de specii de lemn ( 40-90 m/s) din diagramesi nomograme pentru determinarea vitezei 

de aschiere 

- viteza de avans –se recomanda 6-12m/min pentru avansul manual si 15-20 m/min in cazul 

avansului mecanic si se alege din nomograme 

- numarul de dinti optimi se vor determina din nomograme 
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d. Reglarea propriu-zisa a masinii normale de frezat (MNF 10) 

 
- reglarea inaltimii de frezare -prin deplasarea axului port freza in plan vertical 

- reglarea adancimii de frezare in plan orizontal : 

 
cazul 1 Frezarea la rigla de ghidaj. 

cazul 2 Frezarea cu inel copier pentru piesele cu traiectorie curbilinie. 

Inainte de inceperea lucrului se verifica : legarea electrica la priza de pamant,fixarea arborelui port- 

portfreza,fixarea riglei de ghidaj fuctionarea dispozitivului de protectie, functionarea masinii la mersul in gol 

. 

- montarea gurii de aspiratie la instalatia de exhaustare 

- efectuarea probei 

 

 
V. MASINA DE FREZAT CU AX SUPERIOR ( FAS ) 

a . Montarea sculei taietoare( frezelor cu coada ) 

- blocarea axului port-ferza 

- pozitionarea frezei cu coada in mandrina (penseta ) 

- pozitionarea frezei cu coada si a pensetei in piuita de strangere 

- pozitionarea frezei cu penseta si piulita de strangere in alezajul arborelui port- freza 

- fixarea ansamblului (  freza –penseta- piulita de strangere) in axul port-freza . 

- verificarea jocului axial al frezei in penseta. 

 
b . Montarea dispozitivelor. 

- montarea elementului de copiere (bolt copier) corespunzator operatiei de frezare. 

- fixarea piesei in dispozitivul tehnologic 

- montarea riglei de ghidaj in urmatoarele cazuri : 

1. prelucrarea elementelor de lemn cu traiectorie rectilinie 

2. executarea scobiturilor si locasurilor de diferite lungimi. 

- montarea aparatoarei de protectie 

 
c. Alegerea regimului de lucru. 

 
- viteza de taiere –se alege in functie de diametrul frezei , turatia motorului pentru diverse categorii 

de specii de lemn ( 40-90 m/s) din diagrame si nomograme  pentru determinarea  vitezei de 

aschiere 

- viteza de avans –se recomanda 6-12m/min pentru avansul manual si 15-20 m/min in cazul 

avansului mecanic si se alege din nomograme 

- numarul de dinti optimi se vor determina din nomograme 

 
d. Reglarea propriu-zisa a masinii de frezat cu ax superior ( FAS) 

 
- reglarea pozitiei mesei in functie de dimensiunile pieselor 

- reglarea inaltimii de iesire al elementuluide copiere ( bolt ) deasupra mesei 

cazul  1   CAND NU se foloseste dispozitiv tehnologic -boltul nu trebuie sa atinga freza 

cazul 2 CAND se folosesc dispozitive tehnologice –boltul nu trebuie sa ridice dispozitivul 

tehnologic de pe masa masinii . 

- reglarea pozitiei in plan vertical a axei de lucru fata de elementul de copiere (axa frezei trebuie  

sa se situeze pe aceiasi axa cu axa elementului de copiere sau pozitionata excentric) 

- reglarea adancimii de frezare 

- reglarea latimii de frezare in doua directii perpendiculare ale piesei 

- pornirea convertizorului de turatie pentru turatia opitma aleasa (18 000 rot / min, 24000 rot/ min) 

Inainte de inceperea lucrului se verifica : legarea electrica la priza de pamant, deplasarea mesei 

mobile pe ghidaje ( sa se faca fara efort prea mare si fara socuri ), fuctionarea dispozitivului de protectie, 
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deplasarea in plan vertical prin actionarea sistemului de parghii a saniei( motor – scula) sa se faca fara 

efort prea mare . 

- efectuarea probei 

 

 
IV. MASINA DE GAURIT MULTIPLU 

 
a . Montarea sculei taietoare( burghiului ) 

- blocarea axului port- mandrine 

- fixarea burgiului in mandrina prin infiletatre astfel incat sensul burghiului (stanga-dreapta) sa 

fie acelesi cu sensul de rotatie al mandrinei 

- centrarea si strangerea burghiului in mandrina. 

 
b . Montarea dispozitivelor. 

- montarea riglei de ghidaj pentru operatia de gaurire la 90  ْ   

- montarea dispozitivului PH de strangere in plan vertical si orizontal 

- pozitionarea corecta a liniarelor T in functie de lungimea dintre gaurii 

- montarea suportului prelugitor al mesei pentru gaurirea pieselor lungi ( daca este cazul ) 

 
c. Alegerea regimului de lucru. 

- viteza de taiere( 0,5-4 m/s ) – se alege in functie de caracteristicile materialului care se 

prelucreaza si de avans.Pentru materialele din specii moi, viteza de taiere ( si deci nr de rotatii ) 

este mai mare decat aceea pentru materialele dure 

- viteza de avans ( 1-5 m/min ) depinde de specia lemnului, geometria burghiului,si rugozitatea 

burghiului 

 
d. Reglarea propriu-zisa a masinii de gaurit multiplu (MGM) 

 

- Pozitionarea dispozitivelor de strangere pneumatica in functie de grosimea panoului . 

- Reglarea pozitiei de lucru a suportului de basculare pentru diferite unghiuri(45  ْ  ,90  ْ  

,30  ْ  scala (raportorul) de reglaj 

- pozitionarea corecta pe masa masinii folosind liniarele T 

 
) folosid 

- Reglarea inaltimii de gaurire ( distanta masurata dintre suprafata reperului si amprenta lasata de 

varfului de centrare al burghiului pe reper). 

- Reglarea adancimii de gaurire functie de lungimea gaurii . 

- Reglarea vitezei de avans a bughiului functie de caracteristicile materialului care se prelucreaza 

 
Inainte de inceperea lucrului se verifica: legarea electrica la priza de pamant, racordul la 

instalatia PH( COMPRESOR ), presiunea de lucru (minim 6 bar), functionarea dispozitivelor de presare, 

bataia radiala si axiala a mandrinelor, fixarea burghiului, functionarea pedalei de comanda, functionarea 

dispozitivului de protectie, functionarea masinii la mersul in gol . 

- efectuarea probei 

 

V. MASINA DE GAURIT SI SCOBIT ORIZONNTALA 

a . Montarea sculei taietoare( burghiu ) 

Fiecare burghiu trebuie sa corespunda operatiei de burghiere si scobire 

- blocarea axului port- mandrine 

- pozitionarea sculei taietoare in mandrina astfel incat sensul acesteia ( stanga - dreapta) sa 

fie acelesi cu sensul de rotatie al mandrinei 

- centrarea sculei in mandrina 

- fixarea si strangerea burghiului in mandrina. 

 
b . Montarea dispozitivelor. 

- montarea si pozitionarea mesei mobile 
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- fixarea dispozitivelor de strangere mecanice 

- fixarea dispozitivelor de strangere pneumatice 

 
c. Alegerea regimului de lucru. 

 
- viteza de taiere – se alege in functie de turatia si de diametrul sculei taietoare 

- viteza de avans( 1-5 m/min ) sau manual 

 
d. Reglarea propriu-zisa a masinii de gaurit si scobit orzontala (MGSO) 

 
- reglarea pozitiei pe verticala a mesei mobile . 

- reglarea lungimii cursei mesei in functie de distanta dintre gaurii sau lungimea scobiturii 

- reglarea lungimii cursei burghiului functie de adancimea ceruta gaurii sau scobiturii 

- reglarea vitezei de avans a bughiului functie de caracteristicile materialului care se prelucreaza 

 
Inainte de inceperea lucrului se verifica: legarea electrica la priza de pamant, racordul la instalatia  PH( 

COMPRESOR ), presiunea de lucru (minim 6 bar),functionarea dispozitivelor de presare, bataia radiala si 

axiala a mandrinelor, fixarea burghiului, functionarea pedalei de comanda, fuctionarea dispozitivului de 

protectie, functionarea masinii la mersul in gol . 

- efectuarea probei 

 
 

 

LECTIA 3 

ALEGEREA PÂNZELOR TAIETOARE 
 

I. PÂNZE CIRCULARE . 

II. PÂNZE PANGLICA . 

 
I. PANZE CIRCULARE : A. Panze circulare cu dinti nearmati . 

B. Panze circulare cu dinti armati . 

 
A. Panze circulare cu dinti nearmati . B. Panze circulare cu dinti armati . 

 

 

 

A. ALEGEREA, VERIFICAREA SI TRANSPORTUL PÂNZELOR CIRCULARE 

CU DINTI NEARMATI. 

 
a.1. Alegerea pânzelor circulare cu dinti nearmati. 

Aceste pânze sunt utilizate in procesul de debitare a lemnului masiv la operatiile de spintecare si 

retezare . 

 
Alegerea pânzelor circulare cu dinti nearmati se face in functie de : 

1. Operatie ( spintecare , retezare ). Tipul danturii. 

 Pentru retezare – se folosesc pânze circulare cu dinti triungiulari isosceli si triungiulari drepti si 

este necesar ca ascutirea (ceaprazuirea) sa fie inclinat alternativ stanga- dreapta 
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fig.1 ,fig.2 . 

 Pentru spintecarea 

- lemnului de rasinoase si de foioase moi se folosesc pânze circulare cu dinti triunghiulari 

inclinati fig. 3. 

- lemnului de foiase tari ( fag ,stejar ) se folosesc de preferinta pânze circulare cu dinti 

ceafa fig.4 

 
 

 

 

La alegerea caracteristicilor pânzelor circulare se va avea in vedere ca la acelasi diametru al 

pânzei pentru specii tari se va alege o pânza  circular  cu grosime si nr de dinti mai mare iar pentru  specii 

moi se va alege grosime si un nr de dinti mai mic . 

 
2. Diametrul pânzei circulare . Diametrul alezajului . 

3. Grosimea pânzei circular + ceaprazul . 

4. Nr de dinti . 

 
ex . La spintecarea  cherestelei de rasinoase ( cherestea 24 mm)  folosind o pânza circulare cu 

D= 320 mm se alege o grosimea g= 1,9 mm , dantura cu dinti ceafa si nr de dinti z=36 . 

La spintecarea cherestelei de fag sau stejar (cherestea 25 mm ) se alege o pânza circulare 

nearmata cu D=320 mm , Z= 60 dinti ceafa , g =2,4 mm . 

Pentru retezarea cherestelei de rasinoase se alege o pânza circular cu 

D= 320mm,   g= 1,9  mm   ,  z = 72  dinti triunghiulari   drepti  iar pentru fag si stejar grosimea pânzei 

circulare este g=2.4 mm dantura cu dinti triungiulari drepti si nr de dinti z=96. 

 
a.2. Verificarea pânzelor circulare cu dinti nearmati. 

 Verificarea diametrului pânzei circulare - se face pe cel putin doua diametere perpendiculare intre 

ele . 

 Verificarea danturii – dintii nu trebuie sa prezinte rupturi, fisuri, sau sa lipseasca de pe circuferinta 

pânzei circulare. 

 Grosimea pânzei circulare se verifica cu ajutorul micrometrului sau ceasului comparator . 

 Ceaprazul si ascutirea dintilor 

 Verificarea planeitatii – se face cu ajutorul unei mese plane . 

 Bataia radiala si bataia axiala se verifica in atelierele de ascutitorie sau vizual pe arborele masini ( 

motorul trebuie pornit apoi oprit la interval de 5 sec ) . 
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bataie radiala 
 
 
 
 
 

 
bataie axiala 

fig. 5 
 

a.3. Transportul pânzelor circulare cu dinti nearmati. 

Transportul pânzelor circulare se realizeaza cu ajutorul unei bare din lemn de esenta tare 

intodusa in alezajul pânzei. . 

 
 

B. ALEGEREA , VERIFICAREA SI TRANSPORTUL PÂNZELOR CIRCULARE 

CU DINTI ARMATI. 

 
Pânzelor circulare cu dinti armati se folosesc pentru operatiile de formatizare  si retezarea  placilor 

din PAL ,PFL, PANEL , placaj . Aceste pânze sunt prevazute pe fata de asezare a dintilor cu placute din 

carburi metalice sinterizate . 

 
b.1. Alegerea pânzelor circulare cu dinti armati se face in functie de : 

 
1. Domeniul de utilizare .Tipul danturii . Specia lemnului sau natura semifabricatului 

(ex. lemn masiv , PAL, PFL,PANEL, placaj) 

 
 pentru taierea materialelor dure la care nu se urmareste o taiere fina se folosesc pânze circulare 

armate cu dantura ca in figura 6. (ex. lemn tare , mase plastice ) 

 Pentru  taierea cu un grad de finisare  mediu se folosesc pânze  circulare armate cu taisul inclinat ca 

in figura 7. ( formatizarea placilor din PAL, PFL, panel , placaj ). 

 Pentru taierea cu un grad de finisare ridicat se folosesc pânze circulare armate cu taisul inclinat 

dreapta – stanga ca in figura 8. ( formatizarea placilor furniruite din PAL, PFL, placj, panel , retezarea 

speciilor moi, retezarea speciilor exotice ). 

 

 
 

2. Diametrul ( D ) luandu –se in considerare nr de dinti ( z ) si grosimea materialului care 

se taie. Diametrul alezajului . 

3. Grosimea pânzei + ceaprazul . 

4. Nr de dinti ( z ) 

 
NOTA : Alegerea nr de dinti se face in functie de operatia ce urmeaza a fi efecutata 

(  ex : formatizarea panourilor z= 48 , formatizarea panourilor furniruite in sens perpendicular fibrei 

furnirului z = 60;80 
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b.2. Verificarea pânzelor circulare cu dinti armati. 

 
 Verificarea diametrului pânzei circular - se face pe cel putin doua diametere perpendiculare  intre 

ele 

 Verificarea danturii – dintii nu trebuie sa prezinte rupturi, fisuri, sau sa lipseasca de pe circuferinta 

pânzei circulare . Placutele din CMS nu trebuie sa prezinte stirbituri sau desprinderi de pe corpul 

pânzei circulare . 

 Grosimea pânzei circulare se verifica cu ajutorul micrometrului sau ceasului comparator . 

 Verificarea planeitatii – se face cu ajutorul unei mese plane . 

 Bataia radiala si bataia axiala se verifica in atelierele de ascutitorie sau vizual pe arborele masini ( 

motorul trebuie pornit apoi oprit la interval de 5 sec ) . 

 
 

 
bataie radiala 

 
 
 
 
 

 
bataie axiala 

fig. 9 
 
 

b.3. Transportul pânzelor circulare cu dinti nearmati. 

Transportul pânzelor circulare se realizeaza cu ajutorul unei bare din lemn de esenta tare 

introdusa in alezajul pânzei. . 

 
 

II. PÂNZE PANGLICA 

 
A. ALEGEREA , VERIFICAREA SI TRANSPORTUL PÂNZELOR PANGLICA 

 
a.1. Alegerea pânzelor panglica 

 
Panzele panglica sunt scule folosite la spintecare retezarea si decuparea  elementelor din  lemn 

sau la debitat , motate pe fierastraiele panglica de tamplarie sau fierastaiele panglica de debitat busteni . 
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La alegerea pânzelor panglica se vor urmari urmatoarele elemente : 

 
1. operatia ce trebuie executata ( spintecat ,retezat , decupat,debitat busteni). 

 
 pentru operatiile de spintecare, retezare, decupare se alege o pânza panglica avand dantura cu 

dintii triunghiulari . fig.11 

 
 pentru operatia de debitat se alege o pânza panglica cu dinti boltiti fig.12 

 
 

 

 

2. Dimensiunile pânzei panglica care depind atat de caracteristicile si constructia fierastaului 

panglica cat si de caracteristicile elementului din lemn care se prelucreaza . 

 
 lungimea panzei Ll= LMAX+10 X g 

LMAX A PANZEI= П D + 2 AMAX 

In care : D-Diametrul volantului 

AMAX – distanta dintre cele doua axe ale volantilor . 

 
 latimea panzei – se alege in functie de latimea obezii volantilor fiind egala cu aceasta si de 

traiectoria pieselor ce se prelucreaza . 

 
 grosimea panzei se alege in functie de diametrul volatilor g= D/100- 0.1 

Marimea ceaprazului este determinata de grosimea panzei si de specia  lemnului.  Ceaprazul dintilor 

panzelor panglica pentru spintecat si debitat se efectueaza de regula prin turtire ,iar pentru ferastaiele 

panglica de tamplarie prin indoire . 

 
3. Caracteristicile unghiulare ale dintilor . 

La alegerea pasului (p) si inaltimii dintilor( h) trebuie sa se aiba in vedere ca la aceeasi latime a panzei, 

pasul si inaltimea dintiilor sunt mai mari la specii de lemn care se taie usor si mai mici la speciile de 

lemn mai tare . 

 
a. 2 VERIFICAREA PÂNZELOR PANGLICA 

 
 Se verifica planeitatea pânzelor panglica. 

 
 Se verifica lipirea pânzei panglica. 

 
 Verificarea dintiilor : fisuri , rupturi la baza golului dintre dinti , lipsa dintilor, ascutirea si ceaprazuirea 

lor . 

 
 Ancrasarea panzei panglica( depunere de rumegus sau de rasina). 



90 

 

 

 
 
 
 

  
 

a.3 TRANSPORTUL PÂNZELOR PANGLICA 

Panza panglica se transporta sub forma de colac .Modul de realizarea colacului este prezentat in fig .13 

 
 

 
LECTIA 4 

ALEGEREA, VERIFICAREA CUTITELOR PLANE 

SI A FREZELOR 
 

Alegerea , verificarea cutitelor plane cutitelor plane 

 
a.1. Alegerea cutitelor plane . 

 
Cutitele plane sunt scule folosite pentru prelucrarea lemnului masiv la operatia de indreptat si 

rindeluit, construite dintr-o placa prevazuta cu unghi de ascutire β iar prin montare formeaza unghiul de 

asezare α si unghiul de degajare γ, determinat de inclinarea locasului din arbore in care se monteaza 

cutitul. 

α+ β=δ reprezinta unghiul de taiere . 

 
 

Cutitele plane pentru indreptat si rindeluit se aleg in functie de : 

 
1. Dimensiunile arboriilor port- cutit. 

a . lungimea arborelui port –cutit 

b. adancimea locasurilor din arborele port cutit astfel incat sa permita reglarea pe inaltime a cutitului. 

 
2. Specia lemnului luandu-se in considerare parametrii unghiulari ai cutitelor pentru indreptat si 

rindeluit . 
 

Felul lemnului α β γ δ 

Specii moi 20-25º 30º 35-40º 50-55º 

Speci tari 20-25º 35º 30-35º 55-60º 
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a.2. VERIFICAREA CUTITELOR PLANE 

 Verifica starea fizica a cutitului (cutitul nu trebuie sa prezinte fisuri, crapaturi, rupturi ) 

 Verifica planeitate (verificarea planeitatii se face pe o masa plana ) . 

 verifica liniaritatea varfului astfel incat varful cutitului sa nu prezite sageata . 

 
f- sageata 

 
 
 

 
 Verifica ascutirea cutitului . 

 
a.3 TRANSPORTUL CUTITELOR PLANE . 

Transportul cutitelor plane se face cu ambele maini protejate cu manusi din piele , evitandu-se 

accidentarile . 

 
ALEGEREA VERIFICAREA SI TRANSPORTUL FREZELOR . 

 
Frezele sunt scule pentru prelucrea lemnului montate pe masinile de frezat ( masina normala  de 

frezat , maisina de frezat cu ax superior ) cu ajutorul carora se realizeaza operatia de frezare . Clasificarea 

lor se poate face dupa sistemul de fixare si modul de fixare al cutitelor. 

I. Freze cu alezaj . 

II. Capete de frezat cu placute amovibile 

III. Freze cu coada 

 
a.1. Alegerea frezelor 

Frezele sunt scule care lucreaza prin aschiere, iar la alegerea lor trebuie sa avem in vedere urmatoarele 

 
1. Sistemul de fixare al frezei (MNF sau FAS) . 

Operatia ce trebuie executata . 

 
FREZAREA CU FREZE CU ALEZAJ(MNF). 

 
 FREZAREA CANTURILOR DREPTE ( cu traiectorie rectiline si curbilinie ) fig 15 

 FREZAREA FALTURIILOR SI ULUCELOR( fig 16, fig 17) 

 FREZAREA CATURILOR PROFILATE ( fig 18 ) 

 FREZAREA ELEMENTELOR DIN LEMN MASIV PENTRU IMBINAT fig.19,20 





Freza pentru indreptat canturile Freza pentru falt Freza uluc 
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Freza profilata Freza pentru imbinat in dinti Freza profil contra profil pentru usi 

 
 FREZARE CU CAPETE DE FREZAT( MNF) 

Capetele de frezat sunt prevazute cu placute amovibile . 
 

FREZAREA CU FREZE CU COADA (FAS) 

 
Frezele cu coada sunt scule specifie masiniilor de frezat de sus fiind montate prin intermediul unor 

mandrine de prindere 

 FREZAREA CANTURILOR DREPTE fig .22, fig .23 

 FREZAREA CANTURILOR PROFILATE fig.24 

 FREZAREA PE SUPRAFATA A ORNAMENTELOR fig.25 

 FREZAREA IMBINARILOR COADA DE RANDUNICA fig.26 

 FREZAREA LOCASILOR PENTRU ACCESORII fig.27 

 

Freze cilindrice drepte pentru indreptarea canturilor Freza profilata cu coada. 
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Freza cilindrica Freza tronconica cu coada pt. canale Mandrina si freza 

cu coada pentru  coada de randunica cilindrica pentru 

frezat ornamente   locasuri 

pe suprafata    

subansamblelor    

 
 

2. Specia de lemn sau a semifabricatului care urmeaza a fi prelucrat . Tipul frezei ( freza 

monobloc din OTEL sau freze placate cu carburi metalice sinterizate CMS ) 

 
 Lemnul masiv nefurniruit esenta moale se prelucreaza cu freze monobloc din otel . 

 Lemnul masiv furniruit sau lemn masiv nefurniruit esesnta tare se prelucreaza cu freze monobloc 

placte cu carburi metalice sinterizate ( CMS). 

 Panori furniruite se prelucreaza cu freze monobloc placte cu carburi metalice sinterizate ( CMS). 

 
3. Desenul de executie . Dimensiuni ( Diametrul exterior al frezei –partea activa care participa la 

prelucrare, latimea frezei B , lungimea frezelor cu coada , Diametrul alezajului sau al cozii frezei, 

dimensiunea profilului frerzei ). 

 
4. Numarul de dinti Z . 

 
5. Regimul de aschiere ( viteza de taiere . viteza de avans , grosimea aschiei, turatie ) . 

 

 
a.2. VERIFICAREA FREZELOR 

 
 Verifica aspectul : frezele nu trebuie sa prezinte fisuri, stirbituri ,craparuri, urme de loviri, pete negre 

 Verificarea taisului : taisul nu trebuie sa prezinte portiuni tesite, rotunjite, stirbite iar toate taisurile 

(dintii frezei ) trebuie sa se situeze pe aceiasi circumferinta a cercului circumscris frezei si sa fie bine 

ascutite . 

 Verificarea placutelor din CMS :placutele nu trebuie sa prezinte fisuri, sparturi, tesiri si rotunjiri sau 

pete negre 

 Verificarea dimensionala : diametrul frezei ( masurat la varful taisului pe cel putin doua diametre 

perpendiculare) , latimea frezei , lungimea frezelor cu coada , diametrul alezajului si al cozii ). 

 Verificarea bataia radiala , bataia axiala . Echilibrarea frezei. 

 

a.3. TRANSPORTUL FREZELOR 

–se face cu ajutorul unei bare din lemn introdusa in alezajul frezei evitandu-se lovirea ei sau accidentarea 

altor persoane. 
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LECTIA 5 

INSEMNAREA SI DECUPAREA LEMNULUI MASIV 
 

Insemnarea si decuparea lemnului masiv este o operatie care are ca scop obtinerea de repere  cu 

forme poligonale neregulate sau eu eanturi eurbilinii. 

 
EXECUTAREA OPERATIEI DE INSEMNARE A LEMNULUI MASIV IN VEDEREA DECUPARII 

 
Insemnarea reperelor din lemn masiv pentru decupare ulterioara este operatia prin care se apliea 

pe una sau mai multe din suprafetele reperului un sablon ce defineste forma ce urmeaza sa o ia reperul 

respectiv. 

Pentru aceasta este necesar a fi parcursi urmatorii pasi 

PASUL 1 

Cursantul identifica si confrunta cu desenuI(schita ) de executie, reperele ee le are de executat si alege 

sablonul corespunzator, indieat in doeumentatie. 

 
PASUL 2 

Cursantul apropie si aseaza pe masa de lucru un reper si aplica pe suprafata acestuia sablonul, tinand 

cont de cerintele tehnice de calitate (orientarea fibrei, eliminarea defectelor) 

 
PASUL 3 

Cursantul fixeaza bine sablonul cu mana stanga, presandu-l pe suprafata reperului si cu mana dreapta 

traseaza conturul sablonului cu un creion astfel incat urma lasata de varful ascutit al acestuia sa se imprime 

pe reper dupa care indeparteaza sablonul si aseaza reperul in stiva . 

 
PASUL 4 

Cursantul rep eta pasii 2 - 3 pana la epuizarea stocului de rep ere pentru decupat. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA OPERA TIA DE DECUP ARE A REPERELOR 

DIN LEMN MASIV DUPA SABLON 

 
Decuparea reperelor din lemn masiv dupa sablon este operatia ce are ca scop eliminarea portiunilor din 

reper ce nu intra in forma finala a acestuia si obtinerea unei forme apropiate de cea finala care sa poata 

permite prelucrarea ulterioara a reperului. 

Fig.l 
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Aceasta operatie se executa la ferastraul Panglica FP 8 (Fig. 1). 

 
In constructia Ferastraului Panglica FP 8 intra urmatoarele componente: 

 Batiul (1) situat in partea inferioara sustine bratnl intinzator (2) si masa masinii (3). 

 In partea inferioara se afla motorul (8) ee aetioneaza volantul motor (4) pe care eu ajutorul 

volantului intinzator (5) este intinsa panza panglica fara sfarsit (6) . 

 Intinderea panzei pangliea fara sfarsit pe eei doi volanti se face eu ajutorul rotii de mana (7). 

 Masa masinii este prevazuta eu 0 fanta (erestatura) ee pennite trecerea si montarea panzei 

pangliea fara sfarsit 

 Masa masinii este deasemenea prevazuta eu un dispozitiv de inclinare sub diferite unghiuri ee 

permite inclinarea aeesteia fata de panza pangliea fara sfarsit (45 - 90t:; ). 

 Capacul superior asigura izolarea incintei volantului intinzator si are rol de dispozitiv de proteetie. 

 Capacul inferior asigura izolarea ineintei volantului motor si are rol de dispozitiv de protectie. 

 Dispozitivul de protectie al panzei se gaseste montat pe bratul intinzator si are ea rol 

impiediearea ajungerii in contact direct al mainilor cursantului eu panza in eazul ruperii acesteia. 

 
Formatia de lucru ee descrveste acest utilaj este compusa din 1 sau 2 cursanti, functie de gabaritul 

reperelor de prelucrat, 

 
EXECUTAREA OPERA TIEl DE DECUPARE A LEMNULUI MASIV LA FERASTRAUL PANGLICA 

 
 Pentru excutarea operatiei de decupare a lemnului masiv la ferastraul panglica, cursantul va 

trebui sa se asigure ca: 

 legatura la priza de pamant a masinii exista si este functionala 

 gura de aspiratie a rumegusului si prafului de lemn este corect cuplata » reteaua de exhaustare 

functioneaza, este etansa si nu este infundata 

 capaeele protectoare ale incintelor volantilor sunt bine si eoreet inehise 

 aparatoarea zonei de taiere a panzei este inchisa si corect reglata pe inaltime 

 
PASUL 1 

Cursantul verifica starea fiziea a panzei, aceasta trebuind sa nu prezme fisuri, sa fie eorect ascutita. 

 
PASUL 2 

Cursantul deschide pe rand capacele de proteetie ale volantilor si actioneaza roata de mana pentru 

detensionarea panzei (reducerea distantei dintre volantl) in vederea inloeuirii sau montarii acesteia. 

 
PASUL 3 

Daea este cazul, eursantul seoate panza uzata si introduce prin fanta eu care este prevazuta mas a 

masinii, panza noua, avand grija ca dintii acesteia sa fie indreptati in jos in partea eoboratoare (cea de 

taiere), asezind-o pe cei doi volanti. 

 
PASUL 4 

Cursantul actioneaza roata de mana pentru tensionarea panzei pe cei doi volanti, controland cu mana din 

lateral gradul de tensionare al acesteia fara a invarti volantii. 

 
PASUL 5 

Dupa tensionarea panzei, cursantul inchide si asigura capacele de protectie ai incintelor volantilor, 

capacul de protectie al partii urcatoare si monteaza si regleaza dispozitivul de protectie al panzei din 

partea coboratoare a acesteia. 

 
PASUL 6 

Cursantul apasa butonul de pornire al motorului si lasa utilajul sa functioneze in gol circa 1-2 minute, 

dupa care opreste motorul de la butonul de oprire si astepta pana ce volantii se opresc total din miscare, 

dupa care verifica iarasi gradul de tensionare al panzei. In cazul in care cursantul constata ca panza s-a 

detensionat, procedeaza la retensionarea acesteia actionand roata de mana. 
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PASUL 7 

Cursantul apasa butonul de pornire si asteapta pana ce panza atinge viteza nominal a de taiere 

 
PASUL 8 

Cursantul aseaza materialul pe masa masmu cu trasajul III sus inaintea panzei, fara a 0 atinge. 

 
PASUL 9 

Cu mainile situate in partea din spate pe piesa, cursantul pozitioneaza semnul de inceput in dreptul 

panzei si impinge piesa in panza, conducand-o pe traseul desenat. 

 
ATENTIE ! : Mainile trebulesc tinute la 0 distanta signra fata de panza aflata in miscare, si 

niciodata in fata acesteia. 

 
PASUL 10 

Pentru traseele cu unghiuri ascutite sau raze de curbura mici, cursantul va executa mai multe taieturi 

(crestaturi) ajutatoare in vederea usurarii executarii decuparii. 

 
NOTA: Dupa terminarea fiecarei taieturi, cursantul va degaja masa masinii de reperele sau deseurile 

rezultate verificand in acelasi timp si calitatea reperului rezultat . 

 
PASUL 11 

Cursantul stivuieste cu atentie reperele rezultate si dupa epuizarea stocului de repere pentru decupat , 

apasa butonul de oprire al motorului, asteapta oprirea total a din miscare a panzei si curata locul de 

munca. 

 
ECHIP AMENTUL DE LUCRU SI DE PROTECTIE FOLOSIT LA OPERATIA DE DECUP ARE A 

LEMNULUI MASIV 

 
Echipamentul de lucru folosit la operatia de decupare a lemnului masiv se compune din: 

 
 bluza salopeta cu manecile stranse cu elastic 

 pantalon salopeta 

 
Echipamentul de protectie folosit la operatia de decupare a lemnului masiv se compune din: 

 basca 

 ochelari de protectie 

 sort 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATH MUNCH LA OPERA TIA DE DECUP ARE A LEMNULUI MASIV 

LA FERASTRAUL PANGLICA 

 
 distanta dintre masa masinii si dispozitivul de proteetie din partea coboratoare a panzei va 

reglata cat mai apropiat de inaltimea piesei 

 apratorile ineintelor volantilor vor fi bine inchise si in timpul functionarii nu se vor deschide 

 nieiodata nu se vor atinge partile aflate in miseare ale masinii cu mana 

 niciodata nu se va lasa utilajul nesupravegheat atunci cand acesta se afla in stare de functionare 

 niciodata nu se va incerca oprirea misearii de rotatie a volantilor cu mana sau eu alte obiecte 
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LECTIA 6 

RETEZAREA LA LUNGIME (COTA FINALA) A LEMNULUI MASIV 
 

Retezarea la lungime (cota finala) a lemnului masiv este o operatie ce are ca seop obtinerea 

lungimii nete a reperului ee se traduce prin dimensiunea sub care aeesta se poate regasi in construetia 

produsului final. 

Aceasta operatie trebuie faeuta cu foarte mare atentie, deoarece trebuie avut in vedere faptul ca 

nu este permisa nici 0 abatere dimensionala, aeeasta putand conduce la erori de montare ulterioara. 

Aceasta operatie se executa dupa rindeluirea suprafetelor si canturilor, pentru obtinerea de corpuri 

geometrice regulate, cu capete taiate perpendicular sau sub diferite unghiuri, pe suprafetele rindeluite. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA RETEZAREA LEMNULUI MASIV 

 

Retezarea la 90o este 0 operatie ce se executa la F erastraul Circular eu Panza Inclinabila 

(Fig.1) 

 

Fig.1 

 
 Ferastraul circular cu panza inclinabila se compune din batiul (1) pe care se afla montata masa 

fixa (2) si un ahidaj (3) pe care se deplaseaza masa culisanta (4) 

 Pe mas a fixa se afla rigla de ghidaj reglabila (5} in plan paralel cu discul taietor (8) 

 Pe masa culisanta se afla rigla de reazem (6} pe care se sprijina  piesele  pentru  retezat. Aceasta 

se poate aseza in unghiuri de 45-90/; fata de planul de taiere al panzei (discului taietor) 

 Pe batiu se gaseste roata de mana (7} ce  permite reglajul inaltimii de taiere Fonnatia de lucru  ce 

deserveste acest utilaj pentru efectuarea operatiei de retezare la cota final a a elementelor din 

lemn masiv este compusa dintr-un singur cursant. Acesta regleaza, verifica si executa operatiile. 

 
EXECUTAREA OPERA TIEl DE RETEZARE LA LUNGlME A LEMNULUI MASIV 

 
Pentru excutarea operatiei de retezare a elmentelor din lemn masiv la cota finala, cursantul va 

trebui sa se asigure ca: 

 legatura utilajului la priza de pamant este corect realizata » gura de aspiratie a rumegusului este 

montata corespunzator 

 reteaua de exhaustare functioneaza, este etansa si nu este infundata » dispozitivul de fixare al 

pieselor este bine reglat si fixat 
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PASUL 1 

 

 

Cursantul verifica starea fizica a discului taietor, acesta trebuind sa nu prezinte fisuri, dinti lipsa sau 

defecte de ascutire 

 
PASUL 2 

Cursantul monteaza ciscul taietor pe ax, avand grija ca acesta sa fie bine strans si sa nu aiba deviatie 

axiala 

 
PASUL 3 

Cursantul reeeptioneaza materialul, il eontroleaza din punet de vedere dimensional si eonfrunta rezultatul 

obtinut eu eerintele nomenclatorului 

 
PASUL4 

Cursantul regleaza rigla de reazem a pieselor la unghiul dorit, fata de planul de taiere al diseului taietor, 

regleaza dispozitivul de fixare al piesei si regleaza inaltimea de taiere a diseului taietor 

 

PASUL 5 

Cursantul apasa butonul de pomire al motorului si asteapta ea diseul taietor sa atinga turatia nominal a 

de taiere 

 
PASUL 6 

Cursantul ia 0 piesa din stiva de piese pentru retezat si o aseaza pe masa mobila a masinii, lipindu-i unul 

din eanturi perfect de rigla de reazem a aeesteia si deplasandu-l pe langa aeeasta spre eapatul mesei 

unde se afla panza, pana ee aeesta depaseste masa eu o distanta egala eu supradimensiunea de 

prelucrare, dupa care 0 fixeaza eu dispozitivul de fixare eu excentric 

 
PASUL 7 

Cursantul impinge masa mobila a masinii spre inainte tinand cu mana stanga de piciorul dispozitivului de 

fixare cu excentric si eu mana dreapta de mas a mobila a masinii, avand grija sa nu atinga rigla de reazem 

spre a nu 0 deregla, pana ee piesa este taiata de diseul taietor pe toata latimea ei 

PASUL 8 

Dupa efecturea intregii lungimi a taieturii, eursantul va aduce masa mobila a masinii in pozitia initial a si 

va elibera piesa din dispozitivul de fixare dupa care 0 va inlatura de pe mas a masinii 

 
PASUL 9 

Cursantul va repeta pasii 6 - 8 pana ee tot stoeul de piese pentru retezat va fi epuizat 
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PASUL 10 

 

 

Dupa epuizarea stocului de piese, cursantul apasa butonul de oprire al motorului si asteapta pana ce 

discul taietor se opreste total din miscarea de rotatie 

Cursantul va pregati apoi masina pentru executarea fazei a II-a a operatiei de retezare a reperelor 

din lemn masiv. 

 
PASUL 11 

Pe rigla de reazem, cursantul, va fixa un opritor astfel incat distanta dintre acesta si panza sa fie egala cu 

lungimea finala a reperului, lungime ce este specificata in nomenclator 
 

PASUL12 

Cursantul aseaza rcperul, care a fost in prealabil retezat la unul din capete, pe masa mobila a masinii, cu 

unul din canturi lipit de rigla de sprijin si i1 impinge spre opritorul montat pe rigla de reazern pana ee 

capatul retezat anterior se lipeste de opritorul montat pe rigla de reazem a mesei mobile, si fara a-l mai 

misca il strange eu dispozitivul de fixare al rnesei mobile. 
 

 
ATENTIE! : Cursantul va avea grija sa verifice ca pe masa mobila a masinii sa nu se gaseasca 

particule sau aschii de lemn 

 
PASUL13 

Cursantul repeta pasii 7-10 pana la epuizarea stocului de repere pentru retezat la cota finala 

 
PASUL14 

Cursantul actioneaza butonul de oprire al motorului, astepta pana ce discul taietor se opreste total din 

miscarea de rotatie, veri fica reperele rezultate din punct de vedere dimensional, cantitativ si calitativ, 

stivuindu-Ie eu grija, pe categorii, dupa care curata locul de munca de rumegus si praful de lemn rezultat 

in urma executarii operatiei. 
 



100 

 

 

 

ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI DE PROTECT1E FOLOSIT LA OPERAT1A DE RETEZARE LA COTA 

FINALA A LEMNULU1 MASIV 

 
Echipamentul de lucru folosit la operatia de retezare la cota finala a lemnului masiv se compune din: 

 bluza salopeta cu manecile stranse cu elastic 

 pantalon salopeta 

 
Echipamentul de protectie folosit la operatia de decupare a lemnului masiv se compune din: 

 basca 

 ochelari de protectie 

 sort 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATll MUNCll LA OPERATIA DE RETEZARE LA COTA FINALA A 

LEMNULUI MASIV 

 

 este interzisa manipularea pieselor pe masa mobila a utilajului in dreptul discului taietor 

 resturile de material (capetele) vor fi evacuate numai cu dispozitiv special din lemn, nefiind sub 

nici un motiv acceptata evacuarea acestora cu mana libera 

 cursantul nu va tine mainile la o distanta mai mica de 15 cm de panza 

 in cazul blocarii panzei in material, intai se va decupla motorul de la reteaua de alimentare 

electrica si apoi se va interveni pentru deblocare 
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Modulul 12 
 

FINISAREA ELEMENTELOR, SUBANSAMBLELOR ŞI 
ANSAMBLELOR 

 
LECTIA 1 

SLEFUIREA SUPRAFETELOR PLANE 
 

THNOLOGIA DE SLEFUIRE 

I. Pentru panouri si elemente furniruite : 

 slefuire initiala cu banda abraziva pe suport din hartie granulatie 80 pentru indepartarea 

hartiei gumate 

 slefuire intermediara cu banda abraziva pe suport din hartie cu granulatia 100 

 slefuire finala cu banda abraziva pe suport din hartie cu granulatie 120(150) 

Se obisnuieste ca intre slefuiri sa se umezeasca (cu un burete) suprafata prelucrata pentru ridicarea fibrelor 

care vor fi retezte la slefuirea urmatoare . 

II. Pentru elemente din lemn masiv si cele cu canturi masive : 

o slefuire  initiala cu banda abraziva pe suport din panza cu granulatie 80 

o slefuire finala cu banda abraziva pe suport din panza cu granulatie 120(150) 

SLEFUIREA SUPRAFETELOR PLANE 

Slefuirea pieselor plane este o operatie simpla care se executa la masini de slefuit (masina de 

slefuit cu banda orizontala, masini de slefuit cu contact de sus) . 

Slefuirea suprafetelor mari plane este mai complicata daca acestea sunt furniruite . 

In acest caz, slefuirea se face cu multa atentie la masinile de slefuit cu banda orizontala, deoarece stratul 

de furnir, este uneori sub 0,7-0,6 mm si poate fi usor indepartat, mai ales cand panoul prezinta ondulatii. 

Slefuirea trebuie sa se faca in prima etapa printr-o misacare ondulatorie pentru indepartarea 

hartiei gumate (panourilor furniruite ) sau pentru eliminarea diferentei de nivel dintre doua elemente 

imbinate iar in etapa a doua printr-o miscare paralela cu fibra lemnului pentru uniformizarea suprafetei . 

Slefuirea propriu-zisa se executa in mai multe faze, cu materiale de slefuit, care au o granulatie din ce in 

ce mai fina. 

In functie de aspectul si rugoziotatea (gradul de asperitate) suprafetelor prelucrate la masini, se 

stabileste si succesiunea operatiilor si numarul fazelor in procesul de slefuire. 

Fig. 1 Masina de slefuit cu banda orizontala 

1-batiu 

2- roata de actionare a benzii abrazive 

3- roata de intindere si ghidare abenzii 

4- masa mobila 

5- banda abraziva 

6- tampon pentru slefuit 

7- racorduri pentru exhaustare 

8-rigla de ghidaj 

9- aparatoare de protectie 
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Masina de slefuit cu banda orizontala lucreaza cu bada abraziva ingusta, cu latimea de 150 mm si se 

foloseste atat la prelucrarea elmentelor din lemn masiv cat si a complexelor ( panouri furniruite ). 

 
Reglarea masinii se face prin : 

 Montarea si centrarea benzii abrazive 

 Reglarea pozitiei mesei pe verticala in functie de grosimea pieselor ce se slefuiesc 

 
Modul de lucru. 

Piesa de slefuit se aseaza pe masa masinii, dupa care masa se regleaza pe verticala, asfel incat la o 

usoara atingere a tamponului pe banda de slefuit, aceasta sa se sprijine pe suprafata piesei. 

Inainte de pornire se va verifica daca suruburile sunt stranse ,dispozitivele de protectia muncii au fost 

montate complet si corect. Dupa aceste modificari se va porni motorul de actionare al benzii controlandu-

se sensul de deplasare al benzii daca este corect, banda de pasla si tamponul sunt centrate in raport cu 

banda abraziva. 

 
Nu este permis a se lasa pe masa masinii scule sau diferite obiecte in apropierea pieselor in miscare sau 

sa se lucreze cu usile de la gurile de aspiratie deschise Avansul piesei pe masa masinii se realizeaza 

manual printr-o miscare continua si uniforma apropiind banda abraziva de piesa . Cu mana dreapta folosind 

tamponul paslat se executa slefuirea piesei  iar cu mana stanga se realizeaza culisarea mesei  pe ghidajele 

masinii. 

In timpul lucrului se va sigura protejarea muchiilor panoului atat lateral cat si fata-spate (fie prin sipci 

asezate pe langa panou, fie prin limitarea pozitiei tamponului de slefuit sau a cursei mesei . 

 
Nota : Se va tine cont de diferenta dintre grosimea piesei de slefuit si grosimea reazemului, nivelul 

reazemului sa fie situat sub nivelul piesei de slefuit (min 3-4mm) 

 
Slefuirea completa se poate face pe aceiasi masina, schimband granulatia materialui abraziv, sau sau la 

alte masini cu granulatie corespunzatoare . 

Benziile se innadesc obisnuit inclinate, prin suprapunerea capetelor acestora pe o panza speciala 

rezistenta la intindere si lipire cu aracet obtinadu-se o banda fara sfarsit . 
 

 
Fig. 2 
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LECTIA 2 

SLEFUIREA CANTURILOR DREPTE SI PROFILATE 
 
 

Piesele curbe prezinta o mare diversitate de forme si dimensiuni .Pentru cele mai simple s-au 

construit masini speciale de slefuit canturi drepte si profilate, iar cele mai complicate se slefuiesc manual. 

 
Piesele profilate necesita o prelucrare atenta la masini prevazute cu dispozitive tehnologice 

corespunzatoare, la masini cu benzi flexibile sau la masini de slefuit canturi profilate cu perii abrazive . 

 
In functie de aspect si rugozitate suprafetelor se stabileste si succesiunea operatiilor si numarul 

fazelor in procesul de slefuire . 

 
Fig . 1 Masina de slefuit canturi drepte si profilate 

 

 

Fig . 1 

 
1- batiu 6- sistem de intindere 

2- masa longitudinala 7- tablou comanda 

3- masa transversala  8- sistem de ridicare-coborare a mesei 

4- roata conducatoare benzii abrazive 9- capota de exhaustare 

5- roata condusa a benzii abrazive 10- banda abraziva 

11-Dispozitiv cu forma negativa a profilolui de slefuit 

 
 

Masa masinii se poate regla pe verticala si se poate inclina fata de orizontala, corespunzator dimensiunilor 

si formelor pieselor ce se prelucreaza cu ajutorul sitemului de ridicare coborare si inclinare a mesei 
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Fig.2 Dispozitive mecanice de slefuit . 

 
Reglarea masinii cuprinde urmatoarele etape : 

1. Alegerea benzii de slefuit corespunzatoare granulatiei dorite . 

2. Montarea riglei de ghidaj sau a dispozitivelor tehnologice de slefuit. 

3. Montarea benzii abrazive 

4. Reglarea propriu-zisa a msinii : 

 Reglarea pozitiei mesei masinii in plan vertical functie de piesa care se prelucreaza, rigla 

de ghidaj si dispozitivul folosit 

 inclinarea mesei functie de unghiul dorit 

 corectarea reglarii mesei pentru ca piesa sa aiba contact corect cu banda abraziva si 

dispozitivul folosit de slefuit 

 
Modul de lucru. 

 
Piesa de slefuit se aseaza pe masa masinii, dupa care masa se regleaza pe verticala sau se inclina 

. In timpul slefuirii banda abraziva este presata si mulata pe profilul cantului , inpingand manual piesa spre 

dispozitivul folosit sau rigla de ghidaj . 

Avansul piesei pe masa masinii se realizeaza manual printr-o miscare continua si uniforma apropiind piesa 

de banda abraziva .Pentru realizarea unei slefuiri de calitate piesa trebuie sa aiba un reazem corespunzator 

pe intreanga lungime a mesei. 

 
Inainte de pornire se va verifica daca suruburile sunt stranse, dispozitivele de protectia muncii au 

fost montate complet si corect.Dupa aceste modificari se va porni motorul de actionare al benzii 

controlandu-se sensul de deplasare al benzii daca este corect, piesa este centrata in raport cu banda 

abraziva. 

Nu este permis a se lasa pe masa masinii scule sau diferite obiecte in apropierea pieselor in miscare sau 

sa se lucreze cu usile de la gurile de aspiratie deschise 
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LECTIA 3 

PREGATIREA SUPRAFETELOR IN VEDEREA FINISARII 
 

Dupa efectuarea prelucrarilor mecanice a operatiei de slefuire prin care partile componente ale 

mobilei au forma si dimensiunule din desen, trebuie sa se execute pregatirea suprafetelor  pentru  finisare 

. Aceasta pregatire include : 

 
A. Verificarea suprafetelor, canturiilor si muchiilor elementelor din lemn 

Verificarea suprafetelor a canturilor si muchiilor se face vizual pentru identificarea defectelor si 

inperfectiunilor aparute la prelucrarile mecanice si slefuire. 

 
B. Identificarea defectelor inperfectiunilor rezultate la prelucrarile mecanice si slefuire 

 
a. Panourile furniruite 

 lipsa partiala a furnirului pe suprafata panoului 

 desprinderi sau smulgeri ale furnirului 

 zgarieturi ale furnirelor 

 fuguri deschise 

 crapaturi si fisuri ale furnirelor aplicate 

 basicari ale furnirului 

 patrunderi de adeziv 

 slefuiri excesive (penetrari) ale suprafetelor si a canturilor furniruite 

 slefuire insuficienta 

 carbonizarea( arderi) suprafetelor slefuite 

 
b. Elemente din lemn masiv 

 ruperi si zmulgeri de aschii si fibre pe suprafata prelucrata 

 dungi longitudinale si rizuri mari 

 deformari elicoidale ale suprafetelor 

 arsuri pe suprafata prelucrata 

 scamoseli ale suprafetei indreptate 

 neregularitati mari pe suprafata 

C.Idepartarea surplusului de adeziv 

Este important in asamblarea produselor din lemn sa se aplice cantitatea corecta de adeziv. Daca 

se aplica prea mult, va trebui sa se indeparteze din el, ceea ce este o problema. De asemenea, degetele 

dumneavoastra nu trebuie sa fie murdare de adeziv sau ulei in timpul asamblarii deoarece acestea vor 

astupa porii lemnului si vor impiedica la colorarea si la aplicarea materialelor de finisaj care adera direct pe 

lemn. Cand produsul este gata de finisare, verificati-l cu atentie pentru a indeparta adezivul in exces de pe 

suprafete in special in zona imbinarilor . Indepartati adezivul cu o dalta prin curatare ; nu incercati sa-l 

smulgeti sau sa-l slefuiti deoarece se poate smulge cu lemn, cauzand o inperfectiune . Fiti siguri ca tot 

adezivul a fost indepartat deoarece nu va prinde culoarea pe suprafata lemnnului. 

 
D. Executarea reparatiei (micilor defecte ) 

 
In procesul executarii orcarui produs din lemn exista sansa aparitiei unor depecte mici sau 

inperfectiuni de prelucrare. Etapele remedierii acestor defecte sunt : 

 Pregatirea suprafetei in vederea efectuarii reparatiei (curatarea suprafetei ce se repara ). 

 Pregatirea petecului (bucatii de lemn sau de furnir ) care urmeaza a fi aplicat in locul celui defect . 

 Realizarea reparatiei 

 Aplicarea adezivului pe suprafata pregatita si petec 

 Aplicarea petecului in zona de reparat . 

 Presare reparatiei cu ajutorul hartiei gumate ,capselor minicui, tamponului de lemn 

paslat, fierului de calcat . 
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 Daltuirea sau slefuirea manuala a zonei reparate . 

 Verificarea reparatiei 

 
Pregatirea suprafetei pentru reparatiei se face in functie de : 

- defectul identificat 

- dimensiunea defectului 

- natura elementului din lemn ce trebuie reparat ( panouri furniruite, element din lemn masiv) 

Suprafetele care prezinta defecte de furniruire (lipsa furnirului,crapaturi fisuri si basicari ale furnirului, 

zarieturi in toata grosimea furnirului ) sau slefuire( slefuiri excesive) se curata  prin  indepartarea partiala a 

furnirului si adezivului in zona defectului cu ajutorul unei dalti sau prin calibrarea panoului furnirut. 

Indepartarea furnirului si a adezivului in zona defecta se realizeaza  pentru suprafete mai mici de 1.2 dm2 

(in cazul in care reparatia se face cu fierul de calcat si adeziv tip urelit la cald) si  4dm2 ( in cazul in care 

reparatia se face cu adeziv tip prenadez). Calibrarea se relalizeaza cand suprafata defecta depaseste 

suprafetele mentionate mai sus. 

 
- Pregatirea petecului cuprinde doua etape: 

a. Alegerea petecului 

 petecul trebuie sa fie din aceiasi specie de lemn cu elementul de lemn unde urmeaza a fi aplicat 

 culoarea petecului trebuie sa fie aproximativ identica cu a elementului de lemn 

 pentru o mai buna comparatie a culorilor ( petec- element din lemn ) petecul se slefuieste in 

prealabil cu hartie abraziva granulatie 120 

b. Decuparea petecului –se realizeaza cu ajutorul cutitului iar forma acestuia trebuie sa fie identica 

sau mai mare (0,5-1mm) decat forma locului unde se aplica petecul . 

 
- Realizarea reparatiei. 

1. Aplicarea adezivului 

Adezivul se aplica sub forma de pelicula uniforma continua cu ajutorul unui furnir subtire in cazul 

folosirii adezivului tip aracet, urelit la cald, urelit la rece sau cu ajutorul unei spatule din placaj in cazul 

folosirii adezivului tip prenadez . 

2. Aplicarea petecului 

Petecul nou se aseaza in zona pregatita cu adeziv si are ca scop inlocuirea zonei de lemn vechi 

defecta . 

3. Presarea reparatiei 

Pentru ca reparatia sa fie corespunzatoare dupa aplicarea adezivului pe cele doua suprafete sau 

pe una din suprafete ( petec-element de lemn ) se presaza reparatia si  se  lasa adezivul sa se  usuce . 

- pentru reparatii cu adeziv tip urelit la cald ale elementelor de lemn furniruite presarea se face 

la cald cu fierul de calcat incins 

- pentru reparatii cu adeziv tip prenadez ale elemntelor de lemn presarea se face cu ajutorul 

unui tampom de lemn ( tulac) printr-o miscare continua in lungul fibrei de lemn 

- pentru reparatii cu adeziv tip aracet ale elementelor din lemn masiv presarea se face cu 

hartie gumata sau cu capse minicui . 

4. Daltuirea, chituirea si slefuirea manuala a reparatiei 

Daltuirea manuala se relalizeaza cu ajutorul daltiilor de mana si se urmareste eliminarea 

inpefectiuniilor rezultate dupa aplicarea petecului (ex. corectarea unui profil sau a unei suprafete reparate). 

Umplerea rosturilor, crapaturilor si gauriilor cu ajutorul chitului, materialelor de umplutura,  sau 

a lemnului plastifiat. Inainte de folosirea materialelor pentru reparat asigurati-va ca are culoarea corecta, 

compatibila cu culoarea speciei de lemn. Adaugati cu ajutorul unui cutit, destul chit in crapatura/gaura, 

pentru a face o usoara ridicatura pe suprafata. Lasati apoi sa se usuce chitul, apoi slefuiti usor si nedeziti 

suprafata. 

ATENTIE Chitul nu trebuie aplicat in exces si trebuie bine slefuit cu hartie abraziva fina ( granilatie 120- 

150). 
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Fig.1  Chituirea 

 
Ridicarea unei adancituri superficiale se realizeaza cu o carpa umeda si un fier de calcat . Puneti 

carpa umeda pesta adancitura si fierul de calcat peste carpa . Aceasta se va ridica suficient asfel incat sa 

poata fi slefuita pana la o suprafata neteda. 
 

Fig 2 

 
Slefuirea manuala se realizeaza cu ajutorul tamponului paslat de lemn si a hartiei abrazive in 

lungul fibrei elementului de lemn urmarindu-se o calitate buna a suprafetei reparate . 

 
 

SLEFUIREA FINALA 

 
Slefuirea finala cuprinde urmatoarele etape : 

Slefuirea corpului -se face functie de constructia acestuia : 

 
Constuctie de fixa 

Corpul montatat se slefuieste cu tamponul paslat de lemn (tulac) si hartie abraziva cu granulatie 

150-180 . Slefuirea suprafetelor, canturilor drepte profilate, se realizeaza in lungul fibrei si nu transversal 

pe fibrei, pentru evitarea zgarieturilor. 
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Muchiile canturiilor se slefuiesc usor cu tamponul si hartie abraziva granulatie 150-180  fara a insista  prea 

mult . La verificarea calitatii slefuirii suprafetelor, canturilor drepte si profilate  asigurati-va ca  acestea nu 

agata la mana si nu prezinta slefuiri excesive (penetrari). 

 

Fig.3 

Constructie demontabila 

In cazul in care corpul este demontatat in repere si subansamble, slefuirea se relizeaza reper cu 

reper cu ajutorul tamponul paslat de lemn (tulac) si hartiei abrazive de granulatie 150-180. Slefuirea 

suprafetetelor, canturilor drepte si profilate mchiilor se realizeaza in acelasi mod mentionat la constructia 

fixa . 

 
Slefuirea fronturilor (usi, sertare) 

 
Slefuirea usilor presupune : 

 
5. Slefuirea profilului interior al ramei- se realizeaza cu ajutorul unei fasii de hartie abraziva in 

doua etape : 

6. Pasul 1 Slefuire manuala in lungul fibrelor cu hartie abraziva granulatie 80-100 

7. Pasul 2 Umectarea suprafetei cu un paliuretan (burete) umed 

8. Pasul 3 Slefuire manuala in lungul fibrelor cu hartie abraziva granulatie 120-150 

9. Slefuirea profilului exterior al aplicei –idem punctul 1. 

10. Slefuirea tabliei –se realizeaza in lungul fibrelor lemnului cu ajutorul hartiei abrazive granultia 

120-150 evitandu-se contactul cu profilele ramei si aplicei . 

11. Slefuirea profilului exterior al ramei – idem punctul 1 

12. Slefuirea suprafetei interioare a usii presupune: slefuirea suprafetelor ramei(lonjeroane, 

traverse ) si a tabliei, slefuirea muchiilor tabliei 

13. Slefuirea suprafetei exterioare a usii – se realizeaza cu ajutorul tamponului paslat si a hartiei 

abrazive granulatie 120-150 ca in fig. 2 

14.  

 

 

 
Fig. 4 Etapele slefuirii manuale a unei usi rama- tablie si aplica 
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Fig.5 Slefuirea suprafetei exterioare a usii 

 
Slefuirea sertarelor presupune : 

 
Slefuirea fetei sertar- realizeaza in patru etape : 

1.1. Slefuirea profilului interior -se face cu ajutorul hartiei abraziva granulatie fina 

mulata pe profilul respectiv in directia fibrei lemnului 

1.2. Slefuirea cantului (profilului) exterior- idem 1.1. 

1.3. Slefuirea suprafetei interioare (nevizibile ) -se face cu ajutorul tamponului paslat si 

hartie abraziva granulatie fina in directia fibrelor lemnului 

1.4. Slefuirea suprafetei exterioare (vizibile )-idem 1.3. 

Slefuirea cadrului de sertar (laterala sertar, spate sertar )- se face cu ajutorul tamponului  paslat 

si hartie abraziva granulatie fina in directia fibrelor lemnului urmarindu-se calitatea suprafetelor( interioare 

si exterioare ) si tesirea muchiilor 

Slefuirea fundului de sertar –se vor slefui usor suprafetele si muchiile fundului de sertar cu 

ajutorul tamponului paslat si hartiei abrazive fina. 

 
Slefuirea politelor mobile, spatele corpului si a sipcilor de culisare si de inchidere usi – se 

face cu ajutorul unui tampon paslat si a hartiei abrazive urmarindu-se calitatea suprafetelor (exterioare si 

interioare) si a muchiilor reperelor de lemn . 

 
 

Nota : Dupa slefuirea finala, tot praful trebuie inlaturat . Acest lucru poate fi facut mai intai cu o perie sau 

cu un aspirator . Apoi stergeti suprafata cu o carpa din bumbac  umezita cu lac  subtiat . O astfel de  carpa 

va indeparta particulele mici de praf de pe suprafata lemnului . 
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LECTIA 4 

MONTAREA IN ALB A ELEMENTELOR DIN LEMN 
 

Reperele compexe, subansamblurile si unele repere simple nu se construiesc dintr-o sigura 

bucata, din motive de economie de materiale, de rezistenta in functionare, de evitare a deformatiilor si din 

motive tehnologice . Ele se obtin prin gruparea, legarea, unirea elemntelor din lemn intr-o anumita ordine 

de montare prin diferite miloace si reguli constructive . 

Montarea in alb a elementelor din lemn se face prin prin imbinari, innadiri, incleieri cu sau fara 

adeziv, cu suruburi pentru lemn, legaturi metalice sau accesorii speciale . 

Imbinarile de baza in constructia mobilei se fac in cep si scobitura .Formele de executie ale cepului 

si scobiturii sun foarte variate, infunctie de gradul de utilizare si de solicitarea mecanica . Dupa forma 

cepului imbinarilor pot fi : cu cep drept cu cep rotund, cu cep coda de randunica, cep triunghiular etc. Fig.1 

Inbinarea in cep si scobitura este consolidata prin incleiere cu adeziv intre fetele de contact ale 

cepului si scobiturii 

Innadirile se folosesc pentru prelungirea elmentelor de lemn si trebuie alese si realizate in asa fel 

incat sa reziste eforturilor ce iau nastere in piese datorita intrebuintariilor . 

Innadiriile in prelungire se folosesc, in general, la lucrari de reparatie a produselor, la constituirea 

panourilor din lemn masiv si PAL( innadirile pe cant ) si pot fi cu taietura in lungime sau latime. Canturile 

ce se asambleaza pot fi drepte sau profilate pentru inadire . 

Alegerea tipului de inadire se va face in functie de dimensiunile panourilor ce trebuie obtinute, de 

destinatia acestora, de posibilitatile de realizare 

ex : Innadirea furnirelor , innadirea in latime a panouriilor de PAL / panourilor din lemn masiv rezultate la 

croire . Fig.2 

Incleierile se folosesc pentru executarea corpurilor de mobiler .Acestea pot fi : cu falt si uluc, cu 

lamba aplicata la 

90  ْ  mobilier 

si 45,cu dinti. Incleierile in T se executa pentru compartimentarea corpurilor de 

La alegerea incleierilor se vor avea in vedere solicitarea mecanica la care este supus produsul, 

posibilitatiile de executie, pozitia incleieri in produs . 
 

 

 
Fig. 1  Imbinari in lemn 
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Fig. 2 Innadiri in lemn 

 

 
Asamblarea ramelor simple si complexe 

 
1. Rama este reperul complex sub forma poligonala alcatuit din lonjeroane si traverse. Lonjeronul 

1 este reperul longitudinal simplu de legatura al ramelor sau cadrelor . Traversele 2 pot fi la extramitatile 

ramei si se numesc traverse superioare, inferioare sau intermediare (situate in interiorul ramelor) .Dupa 

locul pe care il ocupa in produs finit ramele sunt :- rama cu tablie care are montata in spatele dintre 

lonjeroane si traverse „ tablia” 

- rame sezut este alcatuita din elemente drepte sau curbe imbinate, utilizate la partea de sedere al 

scaunelor si fotoliilor . 

- rama spatar este alcatuita din elemente de lemn drepte sau curbe si intra in componenta 

subansamblelor posterioare ale scaunelor si fotoliilor, servind la sprijinirea spatelui in timpul sederii . 

 

Fig. 3 

 
2. Scheletul este reperul compex ce reprezinta o asociere de repere simple ce constituie partea 

de rezistenta a unei piese de mobila, in special a scaunelor, fotoliilor, meselor . 

 
A. Asamblarea ramelor simple 

 
Pentru asamblarea ramelor simple trebuie sa parcurgem urmatoarele patru etape : 

 

a. Pregatirea elementelor ramei pentru imbinare 
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Pregatirea elementelor ramei depinde de tipul de imbinare si de formele de executie ale cepului si 

scobiturii . 

 
 

a.1. Imbinare cu cepuri aplicate . a.2 Imbinare cu cep/profil propriu . 

 verificarea dimensionala, calitativa si 
cantitativa a lonjeroanelor si 
traverselor ramei 

 imperecherea lonjeroanelor si 
traverselor dupa culoare, desen si 
textura 

 aplicarea adezivului in gaurile 
traversei 

 pozitionarea cepurilor rotunde in 
gaurile traversei 

 aplicarea adezivului in gaurile 
lonjeronului 

 verificarea dimensionala, calitativa 
si cantitativa a lonjeroanelor si 
traverselor ramei 

 imperecherea lonjeroanelor si 
traverselor dupa culoare, desen si 
textura 

 aplicarea adezivului in scobiturile 
sau contra frofilul lonjeronului 

 
 

 

b. Asamblarea manuala a elementelor din lemn ( lonjeroane si traverse ) in forma poligonala cu 

suprafetele plane paralele si laturile perpendiculare (90º) 

c. Presarea ramei in prese mecanice sau pneumatice. 

d. Verificarea planeitatii (pasuirii) suprafetelor lonjeronului si al traversa. 

e. Verificarea rectangularitatii ramei prin masurarea celor doua diagonale ale ramei 

f. Verificarea planeitatii suprafetelor 

g. Calibrarea ramei 

Nota :Operatia de calibrare a ramei se efectueaza atunci cand : lonjeronul si traversa nu sunt la acelasi 

nivel ( nu sunt la M ) si suprafetele ramei nu sun paralele 

 

h. Depozitarea ramelor pentru intarirea adezivului aplicat . 

 

 
Realizarea structurii complexe rama –aplica- tablie 

 
Structura compexa rama-aplica-tablie este un subansamblu realizat din : 

 rama simpla 

 panou simplu montat pe spatele ramei sau in interiorul ramei denumit tehnic tablie 

 panou complex aplicat pe tablie denumit aplica . 
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Fig.4 

 
Asamblarea structurii compunse( rama tablie si aplica ) 

 
Asamblarea structurii compunse ( rama tablie si aplica ) se realizeaza in functie de felul 

constructiv al acestora : 

 
Cazul 1 Tablia structurii compuse este aplicata pe dosul ramei Fig 5 sau in faltul ramei asamblata 

anterior Fig 6 . 

Fig. 5 Fig. 6 

 
Cazul 2 Tablia structurii compuse este ingropata la asamblarea ramei in ulucul (nutul ) lonjeroanelor si 

traverselor ramei .fig .7 

 

Fig .7 Rama cu tablie 

 
Etapele asamblarii structurii compuse cu tablia aplicata pe rama sau asamblata in faltul ramei sunt : 

 
1. Incleierea ramei si tabliei 

 
Pregatirea elementelor de lemn ( rama –tablie) pentru incleiere : 

- verificarea dimensionala , calitativa si cantitativa 

- aplicarea adezivului pe rama sub forma unui film continuu, astfel incat la  pozitionarea  si presarea 

tabliei surplusul de adeziv sa fie eliminat pe suprafata ramei sau a tabliei in cantitate foarte mica . 

Pozitionarea si fixarea tabliei pe rama . 

Presarea structurii rama –tablie pentru intarirea adezivului . 

 
2. Incleierea ramei si tabliei cu aplica 

 
Pregatirea aplicei pentru incleiat 

- Verificarea dimensionala calitativa si cantitativa a aplicelor 

- Aplicarea adezivului pe dosul aplicei sub forma unui film continuu astfel incat dupa pozitionarea 

si presarea pe tablie, surplusul de adeziv sa nu fie eliminat pe suprafata tabliei . 

Poiztionarea si fixarea aplicei pe tablie . 

Presarea aplicei pe tablia ramei 

 
Etapele  asamblarii  structurii  compuse  cu  tablia  ingropata  in  ulucul  lonjeroanelor  si  al traverselor 

ramei sunt : 

 

a. Pregatirea elementelor ramei pentru imbinare 

- verificarea dimensionala, calitativa si cantitativa a lonjeroanelor si traverselor ramei 

- imperecherea lonjeroanelor si traverselor dupa culoare, desen si textura 

- aplicarea adezivului in scobiturile sau ulucul (contraprofilul) lonjeronului si traversei 

b. Asamblarea manuala a elementelor din lemn ( lonjeroane traverse si aplica) in forma 
poligonala cu suprafetele plane paralele si laturile perpendiculare (90º) 

c. Presarea ramei in prese mecanice sau pneumatice. 

d. Verificarea pasuirii suprafetelor lonjeronului si al traversa. 

e. Verificarea rectangularitatii ramei prin masurarea celor doua diagonale ale ramei 
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f. Verificarea planeitatii suprafetelor 

Nota :Operatia de calibrare a ramei se efectueaza atunci cand : lonjeronul si traversa nu sunt la acelasi 

nivel ( nu sunt la M ) si suprafetele ramei nu sun paralele 

g. Depozitarea sructuriilor tip usa pentru intarirea adezivului aplicat . 

Formarea structurilor compuse si montarea corpului in alb 

 
In functie de de gradul de complexitate al constructiei, un produs de mobila poate fi asamblat fie 

direct din repere simple sau din repere complexe asamblate in prealabil, fie din repere simple asamblate 

in repere complexe, apoi in subansambluri si, in sfarsit, in produsul finit asamblat .Dintre toate mijloacele 

utilizate, asamblarea cu adeziv are cea mai mare utilizare. 

Procedeul asamblarii cu adeziv trebuie sa asigure urmatoarele conditii tehnologice : 

- sa faca contact in toate punctele 

- excedentul de aer si de adeziv sa fie eliminat 

- sa realizeze un strat subtire de adeziv de grosime uniforma 

- piesele trebuie sa se tina in pozitie stransa pana la priza adezivului 

Inainte  de  montarea reperelor complexe in produs se vor executa operatiilede premontare 

(fixarea cepuriilor si accesoriilor ) 

In cazul montarii fixe, cu cepuri rotunde, se vor introduce cepurile prin incleiere in scobiturile 

peretilor laterali, intermediari, placilor intemediare fixe. Se aplica adeziv si in scobiturile placii inferioare 

– soclu, placii superioare, peretilor laterali si intermediari functie de solutia constructiva 

Dupa executarea operatiilor de premontare si pregatire cu cepuri se poate trece la montarea 

ansamblului placi – pereti, folosind presele PH de asamblat corpuri . 

 
1. Pregătirea elementelor pentru asamblare 

1.1. Sortează elementele pentru a nu introduce elemente cu defecţiuni de prelucrare sau ale materialului. 

1.2. Efectuează împerecherea elementelor după culoare şi desenul fibrelor lemnului pentru a crea un 

aspect plăcut al ansamblului pe care îl formează. 

1.3. Poziţionează piesele în ordinea asamblării pentru a uşura şi micşora efortul de asamblare. 

 
2. Asamblarea elementelor din lemn masiv 

2.1. Pregăteşte piesele pentru asamblarea elementelor în funcţie de mărimea subansamblului şi forma 

lui. 

2.2. Curăţă locaşurile îmbinărilor pentru a nu duce la degradarea reperelor. 

2.3. Aplică adezivii necesari pentru încleiere in îmbinări şi formeaza produsului finit. 

2.4. Introduce produsul în utilaj/ dispozitiv/presa şi efectuează strângerea acestuia, conform procedurilor 

specifice, pregătindu-l pentru încleiere. 

2.5. Scoate produsul din presă, înlătură surplusul de adeziv şi corectează neregulile ce apar pentru a 

realiza subansamblul conform cerinţelor. 
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LECTIA 5 

COLORAREA LEMNULUI 
 

Colorarea este una din cele mai vechi metode aplicate lemnului pentru infrumusetarea 

aspectului sau: se foloseste atat la specii cu desene si texturi valoroase cat si la esente cu desene si texturi 

„palide”. Prin colorare se urmareste accentuarea desenului lemnu1ui, uniformizarea culorii sau imitarea 

speciilor valoroase. 

In tehnica colorarii lemnului se cunosc doua moduri principale de de lucru : 

- colorantul este aplicat in scopul de a fi absorbit in fibra, in care caz se accentueaza structura si 

desenul lemnului ;Fig 1 
 

Fig 1 Fig 2 

 
- colorantul este aplicat cu scopul de a ramane la suprafata lemnului, metoda prin care se obtine o 

estompare a structurii, un aspect odihnitor ; Fig 2 

 
In ambele situatii se realizeaza colorarea cu materii colorante transparente, cunoscute sub 

denumirea de baituri , utilizate sub forma de solutii . 

 
La colorarea lemnului se utilizeaza baituri de origine minerala, baituri organice si baituri pe 

baza de saruri metalice solubiie in apa sau. in alti solventi ca : alcool etilic, alcool metilic, esenta de 

terepentina etc. 

Aplicarea acestor baituri se face in doua etape, la speciile care contin substante tanante . In prima 

etapa, numita si prebaituire se introduc in lemn tanin sau substante cu functii chimice asemanatoare 

(pirogalol, pirocatehina. amine organice). 

In a doua etapa, baituirea posterioara se aplica solutia sarurilor unor materiale, aleasa 

corespunzator nuantei ce trebuie sa se obtina. La speciile ce contin tanin (stejar) colorarea se tace intr-o 

singura etapa. 

Culorile obtinute prin reactii chimice sunt variate, calde, naturale si foarte rezistente la lumina si 

apa . 

Se recomanda ca solutiile ce reprezinta prima componenta sa fi a aplicate proaspete intrucit au 

viabilitate redusa (12 h). Aceste solutii nu trebuie sa vina in contact cu metalele. 

Dupa uscarea primiei solutii se aplica a doua - se lasa sa reactioneze 24 h si apoi se slefuieste 

lungul fibrelor . 

 
Colorarea pe cale fizica se realizeaza cu coloranti organici sintetici solubili in apa sau in spirt. 

Colorarea se realizeaza prin patrunderea superficiala a baitul in lemn si fixarea pe peretii fibrelor 

pe care le coloreaza. Cum colorantii sunt absorbiti datorita afinitii lemnulul pentru solotii apoase, zonele de 

lemn timpuriu vor fi colorate mai intens decit zonele de lemn tirziu deoarece lemnul timpuriu fiind mai putin 

dens are capacitate de absorbtie mai mare. Se obtine o imagine negativa a structurii lemnului. 

Colorantii acizi solubili in apa au o larga utilizare datorita rezitentei bune la lumina, desi produc 

variatii, dimensionale ale suportului din cauza aportului de apa in timpul colorarii si produc o asprire ( 

ridicarea fibrelor lemnului ) a suprafetelor . 
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Desprafuirea. Dupa slefuirea finala, tot praful trebuie inlaturat . Acest lucru poate fi facut mai  intai 

cu o perie sau cu un aspirator . Apoi stergeti suprafata cu o carpa din bumbac  umezita cu lac  subtiat . O 

astfel de carpa va indeparta particulele mici de praf de pe suprafata lemnului . 

Aplicarea baiturilor se poate face manual cu peria , pensula sau poliuretan, prin pulverizare, 

imersie, valtuire, turnare . Cu o perie lata cu par lung se aplica un strat de bait uniform pe toata  suprafata; 

cu peria uscata sau carpa din bumbac se sterge excesul de bait  pentru a nu produce pete ;  se lasa sa se 

usuce 12-24 h intr-o incapere cu temperatura 18-20°C, ferite de praf si umezeala ; dupa uscare suprafetele 

sint usor sletuite cu hartie abraziva fina, eventual uzata. 
 

Fig 3 Aplicarea baitului Fig 4 Stergerea surplusului de bait 

 
Baituirea pieselor cu dimensiuni reduse si forme simple ( picioare , bare de haine, legaturi, glisiere, 

bacuri ) se face prin imersie sau cufundare . Piesele se cufunda intr-un vas de plastic 30-60 sec dupa care 

se scot, se scurg de excesul de bait si se lasa sa se usuce timp de 60-90 min. 

Solutia de colorant utilizata trebuie improspatata si schimbata periodic pentru ca absorbtia 

colorantilor se face selectiv si solutia isi schimba concentratia. 

 
Aplicarea prin pulverizare se realizeaza cu aparate de pulverizat care folosesc duze  cu  diametrul 

de 1,2.. .1,5 mm, iar presiunea aerului comprimat in timpul lucrului este de 2 ...2.5 at. Se poate obtine 

aceiasi culoare pe toata suprafata piesei daca se pulverizeaza un numar uniform de straturi de bait, sau in 

degrade, cind se aplica un numar de straturi ce creste progresiv de la periferie spre centrul geometric al 

suprafetei. 

 
Procedeul cel mai indicat pentru a obtine efectul estetic dorit ramane cel manual. 

Colorantii bazici solubii in spirt se utilizeaza pentru retusuri pe suprafete foarte mici, deoarece 

spirtul se evapora repede si produc pete . Rezistenta la lumina a acestor coloranti este redusa. 
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LECTIA 6 

APLICAREA MATERIALELOR DE FINISARE 
 

La aplicarea materialelor de finisare lacurilor si vopselelor se cunosc mai multe procedee : 

aplicarea manuala, aplicarea prin pulverizare, prin turnare . 

Materialele de finisare sunt aplicate pe suportul din lemn in functie de  tipul  finisajului  (transparent 

sau opac), tehnologia de aplicare caracreristica fiecarui material de finisare ( lacuri nitrocelulozice, lacuri 

pe baza de apa, lacuri poliuretanice, lacuri poliesterice,  vopsele pe baza de ulei sau solvent organic etc). 

 
1. Aplicarea manuala a materialelor de finisare se face cu pensula, rola, burete, procedee 

utilizate in ateliere de tamplarie care au productivitate redusa si un consum mare de manopera . 

Aplicarea materialelor de finisare (grunduri , lacuri, vopsele ) cu ajutorul pensulei se rezalizeaza 

dupa ce suprafetele de lemn au fost baituite si verificate din punct de vedere calitativ. 

Pensula se inmoaie in materialul de finisare avandu-se grija sa fie incarcarta cu o cantitate mica de 

material . In momentul aplicarii aceasta se tine perpendicular pe suprafata care se finiseaza, iar aplicarea 

se face prin apasarea cu miscari scurte a pensulei intr-o singura directie , dupa care se retuseaza , cu 

miscari perpendiculare fata de prima directie . Materialul trebuie intins cat mai uniform pe intreaga suprafata 

in straturi subtiri fara a trece de doua ori sau a reveni peste locurile finisate anterior . 

Fiecare strat se aplica perpendicular pe directia in care s-a aplicat  stratul anterior . Primul strat  se 

aplica perpendicular pe fibra lemnului dupa care se aplica longitudinal alternand cele doua directii 

(longitudinal- transversal )si la straturile ulterioare . 
 

Fig 1 Aplicarea lacului Fig 2 Aplicarea lacului Fig.3 Slefuirea 

transversal longitudinal peliculei de lac 

 
2. Aplicarea lacuriilor si vopselelor prin pulverizare 

 
Procedeul de aplicare prin pulverizare este utilizat pe scara larga desi prezinta dezavantaje. Prin 

pulverizare, solutia de lac este dispersata in particule foarte fine, care apoi sunt proiectate pe suprafata de 

finisat, formand un strat uniform . 

Pulverizarea se face : cu ajutorul aerului comprimat - numita pulverizare pneumatica ; cu lacul sub 

presiune – numita pulverizare fara aer si in camp electrostatic . 

Pulverizarea cu aer comprimat .Aceasta consta in antrenarea, printr-o duza, a materialului de 

finisare sub forma de solutie de catre un jet de aer sub presiune . 

Instalatia de pulverizat se compune din compresorul de aer 1 puns in functiune de un motor 

electric, furtunul de alimentare 2 rezervorul de lac sub presiune 3, furtunul de alimentare cu aer pe traseul 

rezervor lac -pistol de pulverizat 4, furtun de alimentare cu lac pe traseul rezervor lac –pistol de pulverizat 

5, pistoll de pulverizat 6 , manometrul pentru reglarea presiunii de aer 7 
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Fig .4 Instalatie pentru pulverizare Fig 5 Pistol de pulverizat 

 
Aparatul de pulverizat functioneaza astfel : aerul comprimat, la 2,5-3 atm, trece prin canalul 1 si prin supapa 

2 actionat de declansatorul 3 . Reglarea admisiei aerului se face prin surubul 4 . Aerul trece prin canalele 

5 si 6 spre canalulul 7 care este inconjurat de duza 8 . Lacul se scurge din rezervorul de lac 7 Fig. 4 prin 

racordul 9 si ajunge in orificiul 10, unde este dispersat si pulverizat prin duza 8 . 

Reglarea debitului de lac se face cu ajutor acului 11. 

Alegerea si forma jetului se face in functie de forma si dimensiunile obiectului de ce trebuie acoperit 

cu lac .La suprafetele plane orizontale se foloseste jetul plan, pentru suprafetele plane asezate vertical, 

jetul turtit iar pentru suprafetele inguste , jetul turtit 

 
 

duza 
folosita 
pentru 
finisarea 
suprafetele 
interioare 

duza 
folosita 
pentru 
finisarea 
suprafetele 
exterioare 

 
 
 

In timpul pulverizarii au loc degajari de substante toxice si se formeaza ceata ( suspensie de 

particule fine de lac si aer ), de aceea operatia se face in fata unor cabine speciale cu perda de apa pentru 

absorbtia acestor suspensii . 

 
TEHNICI DE PULVERIZARE 

 
Singurul mod de de a invata sa pulverizezi corect este sa faci multa practica . Urmatoarele sugestii 

sunt ajutatoare : 

1. Tineti pulverizatorul la o distanta 100...250 mm ( creste odata cu diametrul duzei ) de suprafata pe 

care o pulverizati .Distanta aceasta poate fi determinata prin urmarea tehnicii aratate in figuriile de 

mai jos . 
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Fig.6 Fig.7 

 
2. Miscati bratul, nu inchietura mainii, cand pulverizati . Tineti pulverizatorul in unghiuri drepte fata de 

suprafata de lacuit pe toate punctele in timpul miscarii . 

3. Pentru a pulveriza corect incepeti miscarea inainte de a apasa declasatorul, pentru a pulveriza si 

incetati pulverizarea inainte de a termina miscarea . Nu miscati niciodata pulverizatorul in arc de cerc 

deoarece aceasta ar putea face ca pulverizarea sa fie inegala. 

4. Pulverizati colturile  tinand pulverizatorul inclinat  asfel incat aceste suprafete sa fie  pulverizate  egal 

. 

5. Suprapune-ti miscarile ( benzile de lac ) in jur de 50 % cand pulverizatorul este deplasat in spate si in 

fata pe suprafata obiectului ce trebuie finisat . 

Fig .8 Suprapunerea benziilor de lac  . 
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6. Stratul  de  lac  se  aplica prin pulverizarea in benzi suprapuse, mai intai deplasand pistolul 

longitudinal pana la terminarea suprafetei ce trebuie lacuita si apoi transversal . 

 
 

 

7. Cand pulverizati suprafete curbe , tineti pulverizatorul la distanta nomala dar efectuati o miscare 

curba 

 
La terminarea lucrului se opreste aerul se goleste lacul din instalatie si se spala pulverizatorul cu 

diluant . In timpul intreruperii lucrului , pulverizatorul se pastreaza cu duza intr-un vas cu diluant . 

 
3. Aplicarea lacuriilor prin turnare 

 
Lacuirea pieselor de mobilier dupa metoda clasica de stropire sub presiune, prin pulverizarea 

lacului cu ajutorul jetului de aer si proiectarea pe piesa ce trebuie lacuita, se face cu vicierea atmosferei 

locului de munca si pierderi apreciabile de material . 

Pentru sporirea productivitatii si mai ales pentru reducerea consumului de lacuri si diluanti, 

respectiv pentru purificarea atmosferei din spatiile de lucru, s-a eleborat un procedeu nou de lucru cu 

ajutorul masinii de turnat lacuri . Aceasta permite intinderea lacului pe suprafata piesei in miscare, sub 

forma unui film subtire. 

Ca subansambluri principale masina de turnat lac este dotata : 

- batiu 

- Cap de turnare 

- benzi transportoare 

- poma cu roti dintate 

- dispozitiv pentru reglare capului de turnare 

- variator de viteze , fara trepte, pentru rerglarea presiunii in capul de turnare 

- variator de viteze , fara trepte, pentru avansul benziilor transportoare 

- dispozitiv pentru slefuit panouri 

- dispozitiv de desprafuire a panourilor 

 
In timpul lucrului trebuie sa se poarte echipament de protectia muncii ca : sort ochelari , manusi iar 

la sfarsitul lucrului terbuie sa se spele cu apa calda si sapun, dupa care se vor unge cu lanolina. 



121 

 

 

 
 
 

Modulul 13 
 

INTERPRETAREA DESENULUI TEHNIC 

 
 

LECTIA 1 
INTERPRETAREA SI VERIFICAREA PROIECTULUI 

 

In cele ce urmeaza se vor prezenta reguli de interpretare, verificarea si reprezentarea 

produselor finite din lemn din diferite proiecte . 

 
ANALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE 

 
Pasul 1 

Primeste documentatia tehnica si clarifica cu atentie aspecte necesitate de cerintele produsului. 

 
1. Utilizarea mobilierului, binalelor (usi ,ferestre). Componenta. 

camera de dormit . 

camera de tineret 

sufragerie 

bucatarie 

holuri 

mic mobilier 

mese , scaune . 

fotolii , canapele 

ex:  camera  de dormit (dormitor) care se 
compune din dulap, comoda, noptiere , toaleta 
,rama cu oglinda 

 

2. Clasa de calitate ( mobila standard, mobile superioara, mobila de lux, mobila extralux ) . 

 
3. Materialele din care se executa . 

 
4. Felul constructiv . Mod de asamblare . Finisaj . 

 
exemplu : mobila corp executata in constructie fixa sau demontabila .Finisaj stejar. 

mobila schelet ( scaune , mese ) finisaj cires 

mobila tapitata ( fotolii ,canapele ) 

binale ( usi ,ferestre ) ,parchet ,dusumele , lambriuri . 

 
5. Destinatie( export sau intern). 

 
Pasul 2 

Analizeaza concentrat corectitudinea documentatiei tehnice . 

I. Descrierea tehnica: constructie, executie, furniruire, montare, finisaj, ambalare, marcare, depozitare. 

II. Vederi , sectiuni , detalii ( scara 1:10, 1:1 ) 

 
Pentru analizarea corecta a desenului tehnic, trebuie sa avem in vedere: nr corpurilor si 

subansamblelor care formeaza produsul finit in variantele de compartimentare, vederile (din fata, laterala, 

de sus), sectiunile (verticala transversala,verticala longitudinala, orizontale), detalii scara 1:10, detalii scara 

1:1, desenele de executie, fisele tehnologice. 
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II.1. Vederi -Cursantul va urmari urmatoarele puncte pentru fiecare din vederile de mai jos. 

 
a. vederea din fata c.   vederea laterala 

 
1.   scara ( 1:10 ,1:20 ,1:1) 12.   scara ( 1:10,1:20) 

2. nr de corpuri care formeaza produsul finit . 13. dimensiuni ( inaltimea si adancimea) 

3. dimensiuni de gabarit, cote (cote de inchidere) 14. nr de corpuri inferioare si superioare 

4. nr de subansable 15. directia fibrelor 

5. directia fibrelor 16. traseul sectiuniilor prin corpuri 

6. traseul sectiuniilor prin corpuri . 

 
b. vederea de sus 

 
7. scara ( 1:10 ,1:20,) 

8. dimensiuni (dimensiuni de gabarit) 

9. nr de subansable 

10. directia fibrelor 

11. traseul sectiunii prin corpuri. 

 
II.2 Sectiunile -Sunt representative pentru desenul tehnic de specialitate in fabricarea mobilei .Cele mai 

uzuale sectiuni sunt: 

- sectiunea verticala trasversala 

- sectiunea verticala longitudinala . 

- sectiunile orizontale 

 
Sectiuniilor orizontale si verticale prezinta informatii utile despre : 

1. comparimentare spatiilor 

2. repere , subansamble ,ansamblu. 

3. dimensiunile din plan orizontal si vertical . 

4. detalii in sectiune ( noduri de asambalare ) scara 1: 10 . 

 
II.3. Detalii scara 1:1 – sunt desenele in care se pot urmari urmatoarele: 

1. modul de asmblare 

2. repere, subansamble, accesorii. 

3. dimensiuni (cote de reper sau subansamblu, cote de inchidere a corpului de mobilier) 

4. operatii (ex: profile, gauri) 

 
III . Lista reperelor si subansablelor ( NOMENCLATORUL DE REPERE ) 

 
III.1. Confrunta dimensiunile reperului ,subansablului din sectiuni, detaliu scara 1:1  cu  dimensiunile 

din nomenclatorul de repere. 

III.2. Analizeaza dimensiunile nete  ale  reperului  cu  dimensiunile  brute  avand  in  vedere  adausurile de 

prelucrare pentru fiecare tip de operatie prin care trece reperul respectiv astfel incat sa rezulte 

dimensiunea neta finala . 

 
INTERPRETEAZA DESENUL TEHNIC 

 
Pasul 3 

Identifica corect subansamblele, reperele produsului finit din detaliile scara 1:1 si desenele de executie 

cat si modul de asamblare a lor . 

 
a. Mobilier de depozitare si de sustinere : mic mobilier( comode, noptiere, toalete) ,dulapuri ( 1 

usa , 2 usi , 3,4 usi ) , bibloteci , sufragerii etc. 

 
a.1 Repere pozitionate orizontal – placa superioara, placa inferioara, polite, placi intermedire 

a.2 Repere pozitionate vertical – pereti laterali , pereti intermediari . 
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a.3 Fronturi - usi, sertare, 

a.4 Alte repere -spate corp, 

 
b. Mese. 

 
b.1 Repere pozitionate orizontal – placa masa(blat), cadru masa (montanti, traverse ), sertare 

b.2 Repere pozitionate vertical - picioare . 

b.3 Alte repere . 

 
c. Birouri ( cu un corp sau doua corpuri ) . 

 
c.1 Repere pozitionate orizontal – placa birou ,polite culisante , placa intrmediarera,cadrul biroului. 

c.2 Repere pozitionate vertical - picioare ,pereti laterali ,pereti intermediari 

c.3 Fronturi – usi ,sertare . 

 
CORPUL BIROULUI : 

1. Repere orizontale – pl inferiora , placa superioara , polite culisante. 

2. Repere verticale – pereti laterali si intermediari . 

3. Fronturi – usi ,sertare . 

4. alte repere 

 
d. Scaune . e. Paturi 

 
d.1 picioare . e.1 tablia mare ( capat mare ) 

d.2 spatar e.2 tablia mica ( capat mic ) 

d.3 rama sezut ( traverse ,montanti) e.3 laterale pat . 

d.4 sezut e.4 picioare capat pat . 

d.5 trverse ,montanti de legatura . e.5 alte repere – suport saltea etc. 

 
f. Canapele si fotolii . g. Binale ( USI ,FERSTRE ) 

 
f.1 Brate USI FERSTRE 

f.2 Spatar fotoliu g.1 Toc ( traverse , montanti ) g.3 tocuri 

f.3 Rama sezut .SEZUT. Perna g.2  usa ( foaia de usa ) . g.4  cercevele 

f.4 Soclu fata ( panou fata ) 

 
Pasul 4 Analizeaza desenul de executie pentru fiecare reper sau  subansamblu avand in vedere in 

vedere urmatoarele aspecte importante : 

 
a. DENUMIREA REPERULUI 

b NUMAR DE BUCATI PE PRODUS 

c MATERIALUL DIN CARE SE EXECUTA 

d DIMENSIUNI (cote, tolerante, marcaje de suprafete ) 

e OPERATII DE EXECUTIE Cotarea acestor operatii 

f VEDEREA DIN INTERIOR , VEDEREA DIN EXTERIOR 

g SECTIUNEA ORIZONTALA , VERTICALA A REPERULUI 
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LECTIA 2 

INTOCMIREA LISTEI DE REPERE SI SUBANSAMBLE 
 

INTOCMESTE LISTA DE REPERE DIN LEMNN MASIV 

( nr de buc / reper , nr de buc /produs , nr de buc / comanda ) 

 
Intocmirea listei de repere din lemn masiv este o operatie foarte importanta pentru realizarea 

diagramei de croire a cherestelei, asigurand valorificarea lemnului masiv prelucrat la debitarea elementelor 

de mobila, binale ( produselor din lemn masiv ). 

 
Pasul 1 

Extrage din nomenclatorul de repere toate elementele din lemn masiv (nr buc/reper, nr buc/produs , nr buc/ 

comanda ) pe grupe de grosimi si le incadreaza in grosimea bruta de cherestea ( STAS ) din care poate sa  

rezulte  reperul  avand in  vedere adausurile de  prelucrare la operatiile de indreptat , rindeluit  la grosime , 

calibrat , slefuit . 

 
Adaosuri de prelucrare recomandate la indreptare ,rindeluire ,calibrare stabilite pentru o umiditate a 

lemnului prelucrat U=8-10% . 

  indreptare unei suprafete si unui cant : 

pentru L ≤ 1000 adaos de prelucrare a = 2 mm pe o fata si un cant. 

pentru L > 1000 adaos de prelucrare a = 3 mm pe o fata si un cant. 

  rindeluire pe o suprafata si un cant sau doua suprafete si doua canturi : 

pentru L ≤ 1000 adaos de prelucrare a =1- 2 mm pe o fata si un cant. 

pentru  L > 1000  adaos de prelucrare  a =1- 3 mm pe o fata si un cant. 

 calibrare unei suprafete a piesei  a = 0- 0,50 mm 

ex: Reper din lemn masiv cu grosimea neta g = 20 mm rezulta din cherstea STAS cu grosimea bruta de 

25 mm. Operatile prin care reperul isi modifica grosimea sunt: 

1. indreptare o fata – adaos de prelucrare a= 2 mm. 

2. rindeluire la grosime doua suprafete –adaos de prelucrare a = 3 mm 

 
Pasul 2 

Intocmeste lista reperelor din lemn masiv (nr buc/reper, nr buc/produs, nr buc/comanda) pe grupe de 

lungimi si latimi aplicand adaosurile de prelucrare la operatiile de retezare, spintecare, retezare cota finala, 

frezare, strunjire. 

 
ATENTIE !!!!!! 

Lista reperelor se intocmeste pornind de la lungimea ce mai mare catre lungimea cea mai mica 

. Incadrarea dimensionala in piesa de cherestea se face incepand cu lungimile mari , continuand cu cele 

medii si mici urmarindu-se eliminarea defectelor neadmise . 

 
Adaosurile de prelucrare recomandate pentru operatiile de retezare, spintecare, retezare la cota finala, 

frezare(profilare) pe masini de frezat, slefuit si strunjit prelucrarea elementelor curbate . 

 
Retezare : 

- semifabricate cu U≤25% -zvantate a = 40 mm 

- semifabricate uscate U=8-10% a = 20 mm 

- semifabricate pentru elemente strunjite a = 70 mm 

 
Nota : Adaosul de prelucrare pentru operatia de retezare se aplica numai la dimensiune longitudinala a 

piesei de cherestea in lungul fibrei . 
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Retezarea cherestelei cu umiditate de 

U=8-10%. 

 
 
 
 
 
 
 

Spintecare, decupare : 

 Elemente sunt realizate din semifabricate cu dimensiuni multiple . 

 Elemente  prelucrate la fierastrul circular   a = 5 mm . 

 Elemente  prelucrate la  fierastaul panglica  a = 3 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 
Spintecarea cherestelei se poate realiza inainte sau dupa operatia de retezare in functie de dimensiunea 

reperului ce trebuie sa rezulte . 

 
Frezare( MNF 10) si slefuire : 

- elementele din lemn frezate (profilate) au adaosul de frezare a = 2 mm . 

- elementele din lemn slefuite au adaosul de slefuire a= 0.25 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 
a = 2-3 mm 

 
 
 

 

Strunjire : 
- elemente    strunjite    L≤  500   mm a = 6 mm. 
- elemente strunjite L> 500 mm a = 8 mm 

 
 
 
 
 
 

Pasul 3 

Intocmeste lista reperelor din lemn masiv cu traiectorie curbilinie (traverse superioare usi , cornise , 

picioare ) urmarind : 

 

latimea + a 
 

latimea + a 
latimea + a 

L1+ a L2+ a 
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1. Reperele din lemn masiv cu traiectorie curbilinie care rezulta dintr-o singura piesa din lemn . 

2. Reperele din lemn masiv complexe cu traiectorie curbilinie care rezulta din imbinarea in latime a 

cel putin doua (doua a sau mai multe ) repere simple din lemn . 

3. Nr buc/reper, nr buc/produs, nr buc/comanda . 

 

 
INTOCMESTE LISTA DE REPERE CU MATERIALE PE BAZA DE LEMN 

 
Trasarea diagramelor de croire este permanent insotita de lista de repere a semifabricateleor pe 

baza de lemn . La trasarea diagramlor se porneste in general cu reperele care au dimensiunile cele mai 

mari completand zonele de format nevalorificat cu repere de mici dimensiuni . In faza de debitare a 

reperelor de mobila trebuie sa aiba in vedere faptul ca cel mai rational pricipiu de lucru este cel al  realizari 

taieturilor liniare si rentangulare rezultand semifabricate de forma dreptunghiulara sau patrata . Inainte de 

intocmirea listelor de repere pentru fiecare produs se au in vedere toate produsele ce  trebuiesc executate 

cu semifabricate din lemn comune. 

 
Pasul 1 

Extrage din nomenclatorul de repere al produsului (documentatia tehnica) reperele din acelasi sortiment 

urmarindu-se : 

 denumirea semifabricatului . 

 grosimea semifabricatului. 

 clasa de calitate . 

 denumirea si dimensiunile reperului ( L x l x g ). 

 nr buc / produs . 

 adaosurile de prelucrare : 

- panouri cu canturi furniruite 5-7 mm pentru fiecare cant prelucrat 

- panouri cu 4 canturi bordurate, debitarea se va realiza la dimensiuni nete. 

- panouri cu 3 canturi bordurate, debitarea se va realiza pentru lungimea panoului la dimensiuni nete 

iar pentru latime se ia in considerare adaosul de prelucrare la latime (5-7 mm). 

- panouri cu un cant bordurat, debitarea se va realiza pentru lungimea panoului cu adaosuri de 

prelucrare (5-7 mm pentru fiecare cant ) iar pentru latime se ia in considerare adaosul de 

prelucrare la latime (5-7 mm pentru un singur cant). 

 
Pasul 2 

Grupeaza reperele de aceiasi grosime pe lungimi si latimi pornind cu reperele care au dimensiunile cele 

mai mari completand cu dimensiunile cele mai mici . 

 
Pasul 3 

Stabileste cantitatile pentru fiecare reper conform nomenclatorului de repere al produsului urmarindu-se: 

 nr buc / comanda, nr buc / lot . 

 eventuale rebuturi 

 
Pasul 4 

Stabileste formatele standardizate din care se vor debita reperele urmarind : 

 dimensiunea formatului semifabricatullui standardizat . 

 suprafata unitara a reperului ( Lxl in m2) 

 suprafata totala pe produs (suma suprafatelor unitare ale tuturor reperelor ) . 

 suprafata totala pe comanda (suma suprafatelor unitare ale tuturor reperelor x nr de 

produse pe comanda ) . 

 numar de formate standardizate / produs , nr formate /comanda . 
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Modulul 14 
 

PREGATlREA FURNIRELOR ESTETICE ŞI A 
ÎNLOCUITORILOR 

 
 

LECTIA 1 
PREGATIREA FURNIRULUI 

 

Furniruirea panourilor este operatia de aplicare a furnirului pe o suprafata, prin intermediul unui 
liant ( adeziv ureo -formaldehidic). 

Scopul pentru care se realizeaza aceasta operatie este acela de a mari rezistenta si a imbunatatii 
calitatea suprafetelor. 

 

Furniruirea poate fi simpla sau cu subfurnir; la furniruirea simpla, furnirul se aplica direct pe piesa. 
In cel de-al doilea caz se aplica intai un prim strat de furnir de baza, din specii moi, cu compresibilitate 
ridicata (tei, anin, cires, paltin, etc.) si apoi foaia de furnir de fata, cu aspect decorativ sub un unghi de 
minimum 40  ْ  . 

Furniruirea se executa de obicei pe ambele fete, pentru a evita deformarile panourilor. 
Pentru operatia de furniruire a suprafetelor esential este ca sortarea furnirului sa fie facuta 

corespunzator, defectele ce influenteaza negativ planeitatea si calitatea estetica a suprafetei trebuie 
eliminate. 

Operatia de sortare a furnirelor se face la fiecare pachet, foaie cu foaie, inlaturandu-se foile care 
prezinta defecte. 

 

Sortarea din punct de vedere cantitativ se va face tinandu-se cont de prescrierile din documentatia 
tehnica de excecutie a produsului. 

Croirea se realizeaza prin taiere la ferastraul circular sau la foarfeca ghilotina de retezat, dupa o 
insemnare prealabila cu creta direct pe pachetul de furnire, avandu-se in vedere si supradimensiunile 
necesare pentru prelucrarile ulterioare (15-20 mm ). 

 

Nota: Se vor avea invedere si supradimensiunile necesare prelucrarilor ulterioare. 
 

Indreptarea canturilor furnirelor se poate face cu panze de fierastrau circular, freze sau cu 
foarfece ghilotina. 

Mode de lucru la foarfecele ghilotina: 
Pachetul de furnire estetice se aseaza pe masa de lucru, se fixeaza cu bara de presare 

observandu-se anterior fanta de lumina si in functie de aceasta facandu-se alinierea cantului pachetului de 
furnire fata de cutit. Se actioneaza butoanele de coborare a cutitului, se asteapta ridicarea cutitului si se 
reia procedura . 

Eliminarea defectelor cuprinde inlaturarea nodurilor, crapaturilor si desprinderilor de aschii. Aceste 
operatii se fac manual sau mecanic, (manual – cu ajutorul riglei si al cutitelor de taiat furnire; mecanic – 
foarfeca ghilotina) 

 

Imbinarea furnirelor se executa manual sau mecanizat. 

Imbinarea manuala se realizeaza cu hartie gumata. 

Mod de lucru: 
Se iau din pachet cate doua foi de furnir si se aseaza alaturat, astfel ca una sa fie cu fata in sus si 

cealalta cu dosul. Se potrivesc desenele foilor de furnire se umezeste hartia gumata si se aplica copcile 
transversale (directia de aplicare a copcilor este perpendiculara pe imbinare) apoi o fasie de hartie gumata 
longitudinala . 
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Fig .1. Inbinarea furnirelor 

 
 

Imbinarea mecanica se realizeaza cu ajutorul masinii de innadit furnire cu fir fuzibil. Aceasta 
masina foloseste fir sintetic din fibra de sticla imbracat in camasa de adeziv termoplastic 

 

Dupa realizarea imbinarii foilor de furnir, executantul va verifica la lampa de control calitatea 
imbinarii realizate, prin observarea directa a aceasteia (fuguri deschise – lumina trece). 

 
Depozitarea foilor de furnir se face orizontal pe rastele sub actiunea greutatiilor evitandu-se 

deformatile .In incapere trebuie sa existe conditii normale de temperatura si umiditate (t=20º si U =70%) 

 
. 
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LECTIA 2 

APLICAREA FURNIRELOR 
 

Pentru aplicarea furnirelor suprafetele ce urmeaza a fi furniruite trebuiesc pregatite. Operatia de 
pregatire a suprafetelor ce urmeaza a fi furniruite consta in principal in a imbunatatii planeitatea si a 
uniformiza grosimea. Realizarea acestei operatii se face la masini de slefuit si se numeste calibrare. 

Dupa obtinerea planeitatii si a grosimii uniforme se recomanda inasprirea suprafetelor pentru a 
obtine o suprafata de contact mai rugoasa, suprafata pe care adezivul face priza mai bine. 

Masina de slefuit cu cilindrii orizontali are hartia sau panza abraziva infasurata pe organele de lucru 
– la unele tipuri - si sub forma unei benzi fara sfarsit - la alte tipuri fig. 1. Organele de lucru ale masinii 
(cilindrii orizontali), sunt situati deasupra mesei (zonei de lucru), paraleli cu masa de lucru si au o miscare 
rotatie combinata cu o miscare oscilatorie in plan orizontal. 

Avansul piesei se realizeaza cu ajutorul unei benzi transportoare antrenata de un motor electric, 
cu avansul in sens opus rotatiei cilindrilor de contact ai panzei abrazive. 

 

 

 

Fig. 1 Masina de calibrat cu contacta de sus 

1- batiu 
2- masa masinii 
3- cilindrii oscilanti de antrenare si presiune 
4-cilindrul cauciucat de contact 
5- banda transportoare 
6-piesa 
7 banda abraziva 
8- inst. de exhaustare 
9- cilindru de intindere al benzii abrazive 

 
 

Mod de lucru la masina de slefuit cu cilindri orizontali: 
 

Reglarea masinii de slefuit cu cilindrii orizontali se realizeaza prin ridicarea sau coborarea mesei 
masinii in functie de grosimea pieselor ce se prelucreaza; viteza de avans a piesei se regleaza functie de 
grosimea slefuita si se face numai inainte de introducerea piesei in masina. 

Masina este deservita de 2 muncitori, unul principal care regleaza masina si unul ajutor care prinde 
piesele la iesirea acestora din masina. 
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In continuare, pentru realizarea alicarii furnirului pe suprafata suport, se va aplica adezivul pe 
panoul calibrat. Aceasta operatie se realizeaza la masina de aplicat adeziv (M.A.A.) cu valturi, pe ambele 
parti ale panoului care se furniruieste. Aplicarea adezivului se face in strat uniform si continuu. 

 

In alcatuirea masinii de aplicat adeziv intra urmatoarele componente: 
o batiu 
o doi cilindri de dozare situati in partea superioara cu rol de aplicare a cleiului pe suprafata 

superioara a panoului 
o doi cilindri inferiori cu rol de antrenare a piesei, aplicare a cleiului pe partea inferioara a 

panoului si colectare a surplusului de clei 
o tava colectare clei 
o pompa recilculare clei 
o roti de mana pentru reglare fanta grosime a peliculei clei 
o dispozitive protectie 

Reglarea masinii se face cu ajutorul rotilor de mana pentru a regla distanta dintre cilindrii de 
antrenare a piesei functie de grosimea acesteia si pentru reglarea grosimii peliculei de clei. 

Dupa reglarea masinii muncitorul principal pune in functiune masina si introduce panourile intre 
cilindrii de aplicat adeziv, iar muncitorul ajutor prinde piesele si le aseaza in pachetul pentru presare. 

 
Aplicarea furnirelor la presa hidraulica cu 6 platane (PH 6) 
Pentru presarea panourilor impreuna cu furnirele la prersa hidraulica trebuiesc parcurse 

urmatoarele etape: 
 formarea pachetului pentru presat 
 introducerea pachetelor intre platanele presei 
 presarea propriu-zisa 
 depozitarea panourilor presate 

 

Formarea pachetului pentru presat se face pe mese prevazute cu role. Muncitorul ajutor care prinde 
panourile cu adezivul aplicat le aseaza pe aceste mese unde in prealabil un al treilea muncitor a asezat o 
foaie de furnir imbinat, dupa care se aseaza peste panou o a doua foaie de furnir imbinat. Aceasta operatie 
se repeta pana ce numarul pachetelor de panouri intre furnire, egaleaza numarul de platane(sase) al 
presei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Presa hidraulica cu un singur etaj 

1- batiu 
2- platan mobil 
3- cilindrii hidraulici de ridicarea platanului 

4- platan fix 
5- tablou de comanda 
6- pompa hidraulica pentru ridicarea pistoanelor 
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Modul de lucru la presa multietajata 
 

Presa este deservita de o echipa de 3-4 muncitori . Acestia deservesc si masina de aplicat  adeziv 
. Pe un carucior din fata masinii de aplicat adeziv se aseaza furnirul, panoul iesit din masina de aplicat, si 
o nou faie de furnir.Operatia se se repeta pana se formeaza panouri pentru toata suprafata platanului 
presei . De pe carucior panourile se introduc intre platanele presei . 

 

Introducerea pachetelor intre platanele presei se face pachet cu pachet, unul langa altul la o 
distanta de minimum 3 – 5 cm intre pachete pe platan, pe ambele parti ale presei. 

Dupa incarcarea presei se ridica platanele pentru presare, iar in timpul cat platanele presei stau 
ridicate, se pregateste o alta sarja de pachete pentru presat. 

Cand piesele au suprafata mai mica, se pun mai multe piese pe acelasi platan pentru a impidica 
deformarea platanelor presei si pentru aobtine o productivitate mai mare . Regimul de lucru la incleierea 
cu urelit tip C este urmatorul : temperatura 100-105º , presiunea 4-6 daN /cm2 , durata de presare 2-3 mim 
. 

 

Dupa scurgerea duratei de presare, platanele se se deschid si se coboara sub actiunea greutatii 
proprii . Descarcarea presei se face manual. 

Pentru o incarcare si descarcare mai usoara a presei, mesele cu role sunt in numar de doua, una 
de fiecare parte a presei. 

 

Depozitarea panourilor presate, se face in stive, pe platforme plane, cu greutati asezate peste stiva 
pentru a se evita deformarea panourilor. Aceasta se mai numeste si asezarea la odihna a panourilor, pentru 
echilibrarea tensiunilor interne ale panoului dupa presare. 

 
Echipamentul de lucru folosit la presarea panourilor, prevede in mod obligatoriu manusi de cauciuc 

pentru cei ce lucreaza la masina de aplicat adezivi si palmare pentru cei care descarca presa, si 
deasemenea salopete, sorturi, burtiera, bocanci cu varf intarit. 
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Modulul 15 
 

PREGĂTIREA PANOURILOR DIN PAL 
PENTRU FURNIRUIRE 

 
 

LECTIA 1 
FORMATIZAREA SEMIFABRICATELOR DIN LEMN 
(P.A.L.,P.F.L., P.A.F., Placaj) IN REPERE 

 

Formatizarea (croirea) semifabricatelor din lemn in repere este operatia ce are ca scop obtinerea 

de forme geometrice cu dimensiuni brute sau nete cu grosime standard, pentru prelucrarea ulterioara a 

acestora. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE UTILIZATE LA FORMATIZAREA SEMIFABRICATELOR 

 
Utilajul folosit la formatizarea semifabricatelor din lemn este ferastraul circular cu panza inclinabila 

si masa mobila prezentat la lectia E.1.7. 

 
 

EXECUTAREA OPERATIEI DE FORMATIZARE A SEMIFABRICATELOR 

(P.A.L., P.F.L., P.A.F., Placaj) DIN LEMN 

 
Pentru realizarea efectiva a operatiei de formatizare (croire) este necesar ca executantul sa se 

asigure ca: 

 
PASUL 1 

Cursantul receptioneaza materialul 

 
PASUL 2 

Cursantul regleaza distanta dintre discul taietor si rigla de ghidaj astfel: 

 In cazul reperelor rezultante cu dimensiuni de gabarit mici, dimensiunea de debitare se va afla 

intre rigla de ghidaj si discul taietor 

 In cazul reperelor rezultante cu dimensiuni de gabarit mari, dimensiunile de debitare se vor afla 

in partea discului taietor dinspre masa mobila, dimensiunea reglata intre discul taietor si rigla  de 

ghidaj va fi egala cu diferenta dintre lungimea sau latimea (dupa caz) foii semifabricatului si 

lungimea sau latimea (dupa caz) reperului de debitat, plus grosimea discului taietor. 

 
PASUL 3 

Cursantul va regla inaltimea de taiere a discului taietor functie de grosimea foii semifabricatului 

 
PASUL 4 

Cursantul porneste motorul masinii si asteapta atingerea turatiei maxime a discului taietor 

 
PASUL 5 

Cursantul va aseza panoul pe masa masinii, fara ca acesta sa atinga discul taietor, aliniind cantul 

acestuia la rigla de ghidaj, ajutat de cursantii ajutori, daca este cazul 
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PASUL 6 

Cursantul ajutat de cursantii ajutori, daca este cazul, impinge foaia semifabricatului sau dupa caz 

masa mobila inspre discul taietor, ajutandu-se de impingator executand astfel prima faza a croirii 

 
PASUL 7 

Cursantul impreuna cu ajutoarele,degajeaza masa masinii de reperul rezultat in urma taieturii, 

stivuindu-l, trage masa mobila inapoi in pozitia initiala si repeta miscarile de la pasul anterior 

 
PASUL 8 

Dupa efectuarea taieturilor grupate, pentru tot stocul de materiale, cursantul va opri motorul si va 

efectua reglajul masinii pentru executarea taieturilor finale ce vor definitiva forma dimensionala bruta a 

panoului 

 
PASUL 9 

Cursantii vor relua operatiile de la pasii 4 – 7 

 
PASUL 10 

Dupa efectuarea tuturor taieturilor, cursantii vor inventaria cantitativ, calitativ si dimensional 

reperele rezultate si curata locul de munca. 

 
ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI DE PROTECTIE UTILIZAT LA OPERATIA DE FORMATIZARE 

A PANOURILOR DE SEMIFABRICATE DIN LEMN 

 
Echipamentul de lucru utilizat la aceasta operatie se compune din: 

 bluza salopeta 

 pantalon salopeta 

Echipamentul de protectie utilizat se compune din: 

 masca antipraf 

 bocanci cu varf intarit 

 burtiera 

 ochelari antipraf 

 casti antifoane 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA OPERATIA DE FORMATIZARE 

LA DIMENSIUNI BRUTE A PANOURILOR DE SEMIFABRICATE DIN LEMN 

 
 masa mobila va fi prevazuta cu limitatoare de cursa 

 cursantul ajutor va manipula piesele rezultate pe masa masinii numai in spatele cutitului divizor 

 este interzisa introducerea mainii intre rigla de ghidaj si discul taietor 

 in cazul intepenirii piesei intre discul taietor si rigla de gidaj, se va interveni pentru deblocare 

numai dupa ce motorul utilajului a fost deconectat de la reteaua de alimentare electrica 

 cursantul nu va lucra fara a purta echipamentul de lucru si de protectie adecvat 
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LECTIA 2 

REALIZAREA ULUCULUI PENTRU PANOURILE CARE SE BORDUREAZA 

SAU SE IMBINA IN LATIME 
 

Realizarea ulucului la panouri este o operatie ce are ca scop crearea posibilitatii de consolidare a 

cantului acestuia, prin aplicarea ulterioara a unei borduri din lemn masiv, sau pentru alaturarea prin alipire 

a unui alt panou pentru obtinerea unei suprafete mai mari in vederea economisirii si reducerii pierderilor de 

material ce pot conduce la costuri prea mari. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA OPERATIA DE REALIZARE 

A ULUCULUI PENTRU PANOURI 

 
Operatia de realizare a ulucului la panouri se executa prin frezare la masina normala de frezat 

(MNF 10). 
 

 
Acest utilaj are ca principale parti componente urmatoarele (conform desen): 

 Batiul– reprezinta partea de sustinere a partilor componente ale utilajului 

 Masa masinii– sprijinita pe batiu si reprezinta suprafata de sprijin a reperelor de prelucrat 

 Rigla de ghidaj – asezata pe masa masinii cu rol de ghidare a reperelor de prelucrat, cu 

ajutorul acesteia reglandu-se adancimea de frezat 

 Axul port scula – traverseaza masa masinii din partea inferioara a acesteia pana deasupra 

acesteia 

 Roata de mana – ajusteaza inaltimea de frezare si inclinatia axului port-scula fata de planul 

mesei 

 Panoul de comanda – contine butoanele de pornire – oprire ale motorului ce pune in miscare 

axul port-scula 

Ca dispozitive auxiliare se pot evidentia urmatoarele: 

 dispozitivul de presare pe masa masinii a reperului 

 impingatorul 

 
EXECUTAREA OPERATIEI DE FREZARE A ULUCULUI PENTRU PANOURILE CE URMEAZA 

A FI BORDURATE SAU IMBINATE PE LATIME 

 
Pentru executarea acestei operatii, cursantul se va asigura ca : 

 legatura la priza de pamant a masinii exista si este functionala 

 gura de racord a retelei de exhaustare este corect montata 

 reteaua generala de exhaustare functioneaza, este etansa, si nu este infundata 

 si-a ales sculele si dispozitivele corespunzatoare operatiei ce o are de executat 
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PASUL 1 

Cursantul monteaza scula taietoare pe axul port-scula al masinii, regleaza, manuind roata de mana, 

inaltimea de frezare, ajusteaza pozitia riglei de ghidaj fata de axul port-scula pentru a regla adancimea de 

frezare a ulucului, si monteaza dispozitivele auxiliare. 

 

 
PASUL 2 

Cursantul porneste motorul de la butonul de pornire al panoului de comanda si asteapta pana ce 

scula taietoare atinge turatia maxima 

 
PASUL 3 

Cursantul apuca reperul si il aseaza pe masa masinii, inaintea sculei taietoare, fara ca acesta sa o 

atinga, lipind un cant al acestuia de rigla de ghidaj 

 

 

PASUL 4 

Cursantul apasa reperul pe masa masinii si il impinge spre inainte fara a-i departa cantul de rigla 

de ghidaj, pana ce toata lungimea cantului de frezat depaseste zona sculei taietoare 
 

PASUL 5 
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In cazul in care cursantul mai are de executat frezarea ulucului si pentru alte canturi ale aceluiasi 

reper, acesta va rasuci reperul avand grija ca acesta sa nu fie in apropierea zonei de lucru a sculei taietoare, 

dupa care repeta pasul anterior 

 
PASUL 6 

Dupa executarea frezarii ulucului cursantul va controla calitatea ulucului, verificand caracteristicile 

acestuia: pozitionare, adancime, latime 

La terminarea operatiei cursantul va inventaria si stivui in ordine reperele rezultate, curatand apoi 

locul de munca. 

 
ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI DE PROTECTIE FOLOSIT LA OPERATIA DE FREZARE 

A ULUCULUI PENTRU PANOURILE CE URMEAZA A FI BORDURATE 

SAU IMBINATE PE LATIME 

 
Echipamentul de lucru utilizat la aceasta operatie se compune din: 

 bluza salopeta 

 pantalon salopeta 

Echipamentul de protectie utilizat se compune din: 

 masca antipraf 

 bocanci cu varf intarit 

 sort 

 ochelari antipraf 

 casti antifoane 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA OPERATIA DE FREZARE 

A ULUCULUI PENTRU PANOURILE CE URMEAZA A FI BORDURATE 

SAU IMBINATE PE LATIME 

 
 cursantul va utiliza in mod obligatoriu dispozitivele auxiliare de ghidaj si protectie 

 dispozitivele de ghidaj si protectie vor fi astfel concepute astfel incat sa nu permita ajungerea 

mainilor in zona de lucru 

 este interzisa franarea partilor masinii aflate in miscare prin folosirea diverselor obiecte chiar 

daca motorul masinii a fost deconectat de la reteaua electrica 

 curatenia si intretinerea masinii se face numai cand masina este in stare de repaus 
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LECTIA 3 

EXECUTAREA LAMBEI LA BORDURA DIN LEMN MASIV 
 

Lamba este un element de imbinare propriu sau aplicat. Executarea lambei la bordura din lemn este 

operatia tehnologica prin care se modifica forma unui reper cu sectiunea paralelipipedica pentru imbinarea 

ulterioara, in scopul cresterii rezistentei cantului.(Vezi figura) 

 

 
Executarea lambei la bordura din lemn are ca scop cresterea rezistentei si majorarea suprafetei de 

incleiere. 

 
NOTA: Cursantul va alege bordura asa fel incat grosimea acesteia sa depaseasca cu 1-2 mm grosimea 

panoului pentru bordurat.( 0,5-1 mm pentru fiecare suprafata) 

 

UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE PENTRU 

EXECUTAREA LAMBEI LA BORDURA DIN LEMN 

 
Executarea lambei la bordura din lemn se face prin frezare la masina normala de frezat. (VEZI 

LECTIA 3.1) 

Sculele folosite la executarea acestei operatii sunt frezele pentru falt care se monteaza pe axul port 

scula al masinii cu inel distantier, si sunt in numar de doua. 

Ca dispozitive se folosesc dispozitivele de ghidaj si dispozitivele de protectie proprii masinii, dar si 

dispozitive auxiliare. 

 
 

EXECUTAREA PROPRIU-ZISA A OPERATIEI DE FREZARE A LAMBEI 

LA BORDURA DIN LEMN 

 
Formatia de lucru ce va deservi utilajul la operatia de frezare a lambei la masina normala de frezat 

este compusa din maximum doi cursanti. 

Cursantii vor parcurge urmatorii pasi pentru executarea operatiei de frezare a bordurii: 

PASUL 1 

Cursantul alege sculele (frezele) necesare eliminarii prin aschiere a materialului 

PASUL 2 
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Cursantul consulta desenul de executie pentru a afla caracteristicile dimensionale ale lambei 

(grosime, lungime, pozitionare pe grosimea bordurii) 

 
PASUL 3 

Cursantul verifica si pregateste locul de munca pentru executarea operatiei 

 
PASUL 4 

Cursantul monteaza frezele pe axul masinii si executa reglajul acestora prin actionarea rotii de 

mana (inaltimea de frezare) si pozitioneaza rigla de ghidaj (adancimea de frezare) 

 
PASUL 5 

Cursantul monteaza dispozitivele auxiliare de ghidaj si protectie 
 

 

PASUL 6 

Cursantul porneste motorul masinii si executa proba, verificand rezultatul din punct de vedere 

dimensional. In cazul in care aceasta nu corespunde, cursantul va ajusta reglajul masinii, pentru inlaturarea 

neconcordantelor dimensionale. 

 
PASUL 7 

Cursantul frezeaza lamba la bordurile din lemn prin introducerea acestora in dispozitivul auxiliar de 

ghidaj si impingandu-le spre inainte, pana ce acestea depasesc cu toata lungimea lor zona de taiere 

 
NOTA: Este indicat ca in cazul in care cursantul executa lamba la o cantitate mai mare de repere, 

periodic, la un lot de 10 – 15 repere sa verifice corectitudinea executiei. 

 
ECHIPAMENT DE LUCRU SI DE PROTECTIE FOLOSIT LA OPERATIA DE FREZARE 

SI RETEZARE A LAMBEI LA BORDURILE DIN LEMN 

 
Echipamentul de lucru folosit la operatia de frezare si retezare a lambei la bordurile din lemn se 

compune din: 

- bluza salopeta cu manecile stranse la gura cu elastic 

- pantalon salopeta 

- bocanc cu varf intarit 

Echipamentul de protectie folosit la operatia de frezare si retezare a lambei la bordurile din lemn se 

compune din: 

- bocanci cu bot intarit 

- casti antifoane 

- sort 

- ochelari de protectie 

MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA OPERATIA DE FREZARE SI RETEZARE 
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A LAMBEI LA BORDURILE DIN LEMN 

 
 cursantul va utiliza in mod obligatoriu dispozitivele auxiliare de ghidaj si protectie 

 dispozitivele de ghidaj si protectie vor fi astfel concepute astfel incat sa nu permita 

ajungerea mainilor in zona de lucru 

 este interzisa franarea partilor masinii aflate in miscare prin folosirea diverselor obiecte 

chiar daca motorul masinii a fost deconectat de la reteaua electrica 

 curatenia si intretinerea masinii se face numai cand masina este in stare de repaus 

 

 
LECTIA 4 

RETEZAREA BORDURII SI DECUPAREA LAMBEI LA EXTREMITATI 
 

Cursantul va ajusta lungimea bordurii cu lamba deja frezata in functie de lungimea cantului de 

bordurat si de modul de imbinare la colturi a bordurii. 

Imbinarea la colturi a bordurilor din lemn pentru bordurarea panourilor se poate face astfel: 

 imbinare la 45  ْ   

 imbinare cu bordura la 90  ْ   

 imbinare cu bordura cantului de fata suprapusa peste bordurile canturilor alaturate(lamba 

intrerupta) 
 

A. Retezarea bordurii la 45  ْ   

In cazul bordurarii panourilor cu bordura la 45  ْ  

 
, cursantul va reteza bordura la capete sub un 

unghi de 45  ْ  tinand cont de urmatoarele: 

 lungimea maxima rezultanta a lambei (    ) trebuie sa aiba aceeasi dimensiune cu lungimea cantului 

de bordurat 

 
NOTA: Cursantul trebuie sa respecte cu strictete aceasta, deoarece orice abatere dimensionala va 

duce la bordurare incorecta si inestetica 

 
 retezarea bordurii se face la ferastraul circular simplu cu panza incinabila Fig.1 

Fig.1 Fig. 2 

 
A. Retezarea bordurii la 90  ْ  

 
Pentru bordurarea unui singur cant al panoului se reteaza bordura cu lamba deja executata sub un 

unghi de 90  ْ  . Aceasta operatie cursantul o va executa la ferastraul circular simplu cu panza inclinabila, 

lungimea finala( ) a bordurii fiind egala cu lungimea cantului de bordurat.(fig 2 ) 
 

C. Retezarea bordurii la 90  ْ  si decuparea lambei acesteia la capete 
 

Aceasta operatie tehnologica se executa numai in cazul in care panoul se va bordura pe cel putin 

trei canturi. 
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Pentru aceasta cursantul va dimensiona la lungime bordura, aceasta avand lungimea egala cu 

lungimea cantului de bordurat al panoului plus de doua ori latimea borduri cantului alaturat fara latimea 

lambei. 

 
 
 

Cursantul va decupa apoi la Masina Normala de Frezat (MNF10) lamba bordurii de fata la capete astfel: 

 
Decuparea bordurii de fata la extremitati se face astfel incat cursantul sa elimine prin aschiere 

latimea lambei pe o lungime(    ) cel putin egala cu latimea totala a bordurii cantului alaturat 

 

 
Echipament de lucru si de protectie folosit la operatia de frezare si retezare a bordurii 

Echipamentul de lucru folosit la operatia de frezare si retezare a lambei la bordurile din lemn se 

compune din: 

- bluza salopeta cu manecile stranse la gura cu elastic 

- pantalon salopeta 

- bocanc cu varf intarit 

Echipamentul de protectie folosit la operatia de frezare si retezare a lambei la bordurile din lemn se 

compune din: 

- bocanci cu bot intarit 

- casti antifoane 

- sort 

- ochelari de protective 

 
Masuri de tehnica securitatii muncii la operatia de frezare si tetezare 

 cursantul va utiliza in mod obligatoriu dispozitivele auxiliare de ghidaj si protectie 

 dispozitivele de ghidaj si protectie vor fi astfel concepute astfel incat sa nu permita ajungerea 

mainilor in zona de lucru 

 este interzisa franarea partilor masinii aflate in miscare prin folosirea diverselor obiecte chiar daca 

motorul masinii a fost deconectat de la reteaua electrica 

 curatenia si intretinerea masinii se face numai cand masina este in stare de repaus 
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Modulul 16 
 

PRELUCRAREA MECANICĂ A PANOURILOR DIN PAL 
FURNIRUIT 

 

 
LECTIA 1 

FORMATIZAREA REPERELOR LA DIMENSIUNI NETE 
 

Formatizarea elementelor la dimensiuni nete este operatia de precizie prin care reperele prelucrate 

primar si au dimensiuni de gabarit brute, vor avea in final dimensiuni nete, adica dimensiunile sub care 

acestea se regasesc in componenta produsului finit. Formatizarea este in general o operatie care se aplica 

in special panourilor furniruite. 

 
Pentru realizarea operatiei de formatizare este necesar a fi parcurse o serie de etape, descrise in 

cele ce urmeaza: 

1. Citirea de catre cursant a desenului tehnic de executie a reperului pentru informare asupra tipului 

de material ce urmeaza a fi formatizat, pentru ca acesta sa fie capabil sa aleaga sculele necesare 

realizarii operatiei. 

2. Tunderea spradimensiunii de frurnir este operatia ce se face manual sau mecanizat la F.P.8 si este 

necesara pentru a usura operatia de formatizare pe care o vor suporta ulterior reperele si pentru a se 

evita pe cat posibil infundarea sistemului de exhaustare (a tubulaturii din care este compusa aceasta). 

3. Verificarea dimensiunilor de gabarit brute ale reperului de formatizat este un pas important 

premergator reglarii utilajului, ce ajuta la determinarea raportului dintre latimea bruta/latimea neta - 

lungimea bruta/lungimea neta 

4. Reglarea utilajului este operatia obligatorie pentru executarea formatizarii si, frezarii . Utilajul la care 

se executa formatizarea reperelor furniruite este C.P.C. ul Fig.1 (Combina de Prelucrat Canturi). Acest 

utilaj este format din doua corpuri, unul fix A si unul mobil B care permit prelucrarea de panouri cu 

dimensiuni diferite. 

 
Pe ambele corpuri se afla aceleasi axe de lucru si anume : 

 
Reglarea incizorului. Pe primele axe se afla montate cate o panza circulara (incizorul) D =160 mm pentru 

crestarea panoului in lungul piesei pe fata inferioara ( lucreaza de jos ).Aceasta face ca la  operatia de 

dimensionare ce urmeaza sa o esecute panza circulara urmatoare sa nu prezinte ruperi ale furnirului . 

Reglarea incizorului se face pe sanie atat in plan vertical ca si orizontal 

 
Reglarea panzelor circulare pentru formatizare. Pe axele urmatoare se afla panzele circulare cu 

tocatoare care executa formatizarea propriu-zisa de sus , situate in acelasi plan vertical cu incizoarele. 

Reglarea panzelor circulare cu tocatoare se face in plan vertical si orizontal prin intermediul saniilor . 

 
Reglarea frezelor .CPC-ul este prevazut si cu axe de lucru si pentru frezare (uluc, falt, profiluri) aflate 

dupa panzele circular de formatizare a caror procedura de reglare este identica cu a panzelor cirrculare . 

 
Reglarea vitezei de avans ( O-22 m/min ) se realizeaza cu ajutorul benzilor tansportoare superioare si 

inferioare prin intermediul unui motor electric care antreneaza cele doua perechi de benzi . 
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Fig. 1 

1- batiul masinii 4- tocator si panza circular 

2- ghidaj pentru deplasarea tronsonului stanga 5-banda transportoare superioara 

3- motor electric 6- rigla de ghidaj 

7 -banda transportoare inferioara pentru avansul pieselor 

8- gura de exhaustare 

 
5. Mod de lucru: 

 
Inainte de inceperea lucrului se verifica obligatoriu reglarea masinii , fixarea sculelor si functionarea 

masinii la mersul in gol . viteza de avas a benzilor transportoare se regleaza in timpul functionarii in gol a 

mecanismului de avans . 

 
Se va aproviziona locul de munca cu panouri pentru formatizat. Muncitorul principal porneste utilajul 

prin punerea in functiune convertizorului de frecventa, a motoarelor si apoi al benziilor transportoare. 

Aliniaza reperul la rigla de gidaj si il conduce cu mana pana ce reperul este prins de benzile transportoare 

de presare. Muncitorul ajutor prinde reperul formatizat si il stivuieste. Dupa efectuarea primei formatizari 

(latime) piesele se formatizeaza si la lungime, parcurgand aceleasi etape ca la formatizarea latimii. 

 
Echipamentul de lucru folosit este : 

o salopete 
o bocanci cu varf intarit 
o burtiera 
o casti antifoane 
o ocheleri de protectie 
o masca antipraf 
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LECTIA 2 

GAURIREA ELEMENTELOR 
 

Gaurirea este operatia prin care pe suprafata elementului din lemn sau in cantul acestuia sunt 

executate gauri multiple (strapunse, ingropate, oblice )  cu  diametrul cuprins intre 2  – 16 mm  ce  servesc 

ulterior la asamblarea piesei de mobilier. In aceste gauri se vor monta cepi cilindrici, suruburi autofiletante, 

suruburi cuplare tip ERICSON sau vor fi traversate de tijele demontabililor cu excentric (came). 

Aceasta operatie se executa la masina de gaurit multiplu, la masina de gaurit cu ax orizontal, 

masina de gaurit verical . 

 
Masina de gaurit multiplu, este compusa din batiu, masa , blocul de mandrine reglabil in plan 

vertical/orizontal/oblic, rigla de ghidaj, pedala actionare capete burghie si dispozitiv pneumatic de fixare a 

pieselor . Blocul de mandrine contine un numar de 25 mandrine in care se monteaza burghie de diferite 

diametre. Burghiele se monteaza prin infiletare in mandrine , in numar corespunzator numarului de gauri 

dorit si la distanta din desenul tehnic de executie . Mandrinele sunt actionate electric, acestea avand sensul 

de rotatie diferit; mandrinele cu nr par au un sens iar cele cu nr impar au sens invers . 

 
Fig 1 Masina de gaurit multiplu 

1 -batiul 

2- masa masii 

3- bloc de mandrine 

4- burghiul 

5- motor 

6- cilindru PH pentru avansul blocului de mandrine 

7- bara ce sustine cilindrii PH de fixare 

8- cilindrii PH de fixare a piesei 

9-liniarele tip T 

12 -pedala pentr avasul blocului de mandrine 

 
Masina de gaurit cu ax orizontal, este compusa din batiu, ax port- mandrina, masa mobila, 

sine ghidaj, maneta actionare ax port-mandrina, limitator cursa pentru reglajul adancimii gaurii. 

 
Pentru realizarea operatiei de gaurire, cursantul va fi capabil sa parcurga anumite etape, care 

vor fi tratate in cele ce urmeaza: 
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1. Citirea desenului tehnic este prima din etapele ce trebuiesc parcurse, si prin aceasta, cursantul va 

fi capabil sa recunoasca elementul de gaurit, dimensiunea si al amplasamentului gaurilor ce trebuiesc 

executate pe suprafetele si canturile elementului din lemn . 

 
2. Alegerea burgielor corespunzatoare este etapa in care cursantul va alege categoria de burghie 

necesara realizarii operatiei de gaurire in functie de caracteristicile materialului, caracteristicile 

dimensionale ale gaurilor ce trebuiesc executate conform cerintelor tehnice de calitate si executie ale 

produsului . 

 
3. Reglarea utilajului este operatia de precizie strict necesara, premergatoare operatiei de gaurire 

propriu –zisa . Pentru aceasta cursantul trebuie sa execute reglarea blocului de mandrine atat in plan 

vertical cat si in plan oriozontal sau oblic, a distantelor intre gauri, a distantei dintre cantul elementului de 

gaurit si prima gaura ce se executa folosind liniarele T si rigla de ghidaj. Pozitionarea cilindrilor pneumatici 

pentru fixarea piesei se reaalizeaza prin culisarea acestora pe bara de sustinere . 

 
4. Modul de lucru: 

Cursantul aseaza elementul pe masa masinii aliniindu-l la liniarele T si la rigla de ghidaj dupa care  fixeaza 

cu mainile elementul si apasa pedala de comanda .La apasarea pedalei de comanda ae face mai intai 

strangerea piesei ,apoi avansul blocului de mandrine si pornirea motorului electric. Dupa efectuarea gauririi 

se retrage blocul de mandrine ,se opreste motorul delectric si se ridica dispozitivele PH care elibereaza 

piesa . 

 
5. Verificarea este etapa finala a gauririi si se executa la primele elemente gaurite si apoi prin sondaj 

la un lot de 10 – 15 elemente gaurite. 

 
Inainte de trecerea la executarea acestei operatii cursantul va fi echipat cu E.I.L. si E.I.P. 

corespunzator si va cunoaste normele tehnice de securitate a muncii la acest utilaj. 



145 

 

 

 

 

LECTIA 3 

FREZAREA ELEMENTELOR 
 

Frezarea elementelor este operatia de prelucrare a elementelor din lemn prin aschiere cu ajutorul 

masinilor unelte de frezat care au ca scule taietoare, freze sau capete de frezat cu cutite. Prin frezare se 

obtin canturi rectilinii profilate sau drepte canturi curbe, suprafete profilate . 

Operatia de frezare se poate executa la MNF 10 ( masina de frezat cu ax vertical inferior inclinabil) 

sau la FAS (masina de frezat cu ax superior).Miscarea de taiere la cele doua masini este realizata de freze 

iar miscarea de avans ete manuala sau mecanica. 

 
Executarea operatiei de frezare a elementelor la MNF 10. 

 
Masina normala de frezat MNF 10 este alcatuita :(Fig. 1): 

 
Fig. 1 

 
1. batiu 7. sina ghidaje 

2. masa de lucru fixa 8. roata de mana pentru reglaj inaltime de frezare 

3. masa mobila 9. dispozitive fixare rigla de ghidaj 

4. ax portscula 

5. freza 

6. rigla de ghidaj 

 
Pentru executarea operatiei de frezare la MNF 10, cursantul ca prima etapa va consulta desenul 

tehnic de executie pentru a putea identifica reperul care urmeaza a fi prelucrat, alege sculele necesare si 

efectueaza reglajul corespunzator al masinii. 

Urmatoarea etapa a operatiei de frezare consta in reglarea masinii. Aceasta se realizeaza prin : 

- monteaza freza pe axul portscula si o consolideaza cu saibe si piulita de strangere 

- ajustarea inaltimii de frezare prin manuirea rotii de mana pana ce freza se pozitioneaza 

corespunzator 

- ajustarea adancimii de frezare prin pozitionarea riglei de ghidaj fata de axul portscula 

- stabileste pozitia riglei de ghidaj si se blocheaza prin strangerea unei rozete 

- montarea dispozitivelor de exhaustare si a dispozitivelor de protectie. 
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Dupa efectuarea acestui reglaj primar, cursantul efectueaza proba, prin punerea in functiune a 

masinii, si in functie de rezultatul obtinut efectueaza reglajului fin al masinii. 

Tinand cont de faptul ca la aceasta masina operatiile de frezare ce se pot executa sunt multiple, 

cursantul va actiona in consecinta. 

Pentru frezarea canturilor drepte si profilate, cursantul va aseza piesa pe masa masinii sprijinind- 

o de rigla de ghidaj, deplasand-o in sens invers sensului de rotire al sculei taietoare (freza). Deasemenea 

cursantul va avea grija ca pe tot parcursul executarii acestei operatii piesa sa fie in contact permanent cu 

masa masinii si cu rigla de ghidaj.(Fig.2) 
 

Fig. 2 

 
Pentru frezarea pieselor care au canturi curbe se folosesc dispozitive speciale numite sabloane. 

Acestea au conturul identic cu cel ce trebuie realizat pe piesa din lemn . Rigla de ghidaj se demonteaza, 

iar pe arborele portscula, sub freza sau deasupra acesteia, se monteaza un inel de reazem. Pentru ca 

reproducerea conturului sa fie exacta, raza inelului de reazem trebuie sa fie mai mica decat orice raza de 

curbura a sablonului. Piesa se aseaza pe sablon si se fixeaza cu ajutorul dispozitivelor de strangere. 
 

Fig. 3 Fig. 4 

 
Sablonul cu piesa fixata pe el se introduce in zona de taiere a frezei sprijinind cantul curb al acestuia 

de inelul de reazem si impingand in sens invers sensului de rotire al sculei (freza). 
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Fig. 5 

 
ATENTIE: In timpul prelucrarii sablonul se tine in contact permanent cu inelul de reazem. 

 
Executarea operatiei de frezare a elementelor la FAS. 

 
Masina de frezat cu ax superior este realizata din urmatoarele parti componente (Fig.1): 

 

Fig. 1 Masina de frezat cu ax superior 

 
 batiul (1) cu brat indoit deasupra mesei de lucru (2) 

 bratul este prevazut cu o sanie (5) pe care culiseaza motorul electric (3) pe axul caruia se 

monteaza direct in mandrina (4) scula taietoare 

 deplasarea motorului electric in sus si in jos pe sanie se face cu ajutorul unui sistem de 

parghii actionat de pedala (6) pentru a permite introducerea si scoaterea piesei care se 

prelucreaza 

 pozitia sculei taietoare fata de masa de lucru, pe inaltime, se face cu ajutorul unui dispozitiv 

prevazut cu surub-piulita (7) 
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 FAS-ul este o masina la care operatia de frezare se executa prin copiere. Pentru aceasta, 

in centrul mesei de lucru se gaseste palpatorul (9) care se poate regla pe inaltime. 

 
Reglarea masinii 

Pentru executarea operatiei de frezare la FAS (masina de frezat cu ax superior), cursantul, ca si la 

frezarea la MNF 10, dupa citirea desenului tehnic de executie va efectua reglarea masinii. Pentru aceasta, 

fixeaza freza corespunzatoare in mandrina si mandrina in axul portscula, apoi regleaza pozitia mesei 

functie de gabaritul pieselor, regleaza pozitia pe verticala a axei de lucru si cursa frezei pe verticala in 

functie de adancimea de frezare. Ca ultim pas in reglarea masinii de frezat cu ax superior, cursantul 

monteaza si regleaza pozitia riglei de ghidaj pentru prelucrari rectilinii sau, dupa caz, alege diametrul 

palpatorului si ii ajusteaza inaltimea fata de masa de lucru pentru prelucrari curbilinii. 

Dupa efectuarea reglajului primar, cursantul efectueaza proba, si in functie de rezultatul obtinut, 

efectueaza reglajul fin al masinii. 

Astfel avand reglarea masinii facute, pentru efectuarea operatiei de frezare la masina de frezat cu 

ax superior cursantul va alege dispozitivul de lucru (fig.2) si va aseza piesa in acesta. 
 

Fig.2 Dispozitiv tehnologic pentru FAS 

 
Cursantul va ridica prin actionarea pedalei capatul de lucru al masinii si pozitioneaza dispozitivul 

de lucru deasupra palpatorului pe masa masinii, avand grija ca palpatorul sa intre in locasul de trecere. 

Cursantul coboara lent capul de lucru prin eliberarea lina a pedalei. 

In acest moment piesa pentru prelucrat, aflandu-se in zona de lucru, cursantul va impinge in sens 

invers sensului de rotire al frezei dispozitivul de lucru, avand grija ca palpatorul sa circule usor prin santul 

reproductorului iar dispozitivul de lucru sa fie permanent in contact cu masa. 

 
Atentie! 

Mainile nu trebuie pozitionate la o distanta mai mica de 5 cm de freza prelucratoare 

 
La terminarea executarii profilului, cursantul ridica capatul de lucru al masinii si scoate din zona de 

taiere dispozitivul de lucru inlocuind piesa cu alta si reia procedeul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTIA 4 
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EXECUTAREA ELEMENTELOR PENTRU IMBINARE 
 

Dupa executarea prelucrarilor primare ale lemnului masiv prin retezare spintecare, indreptarea 

suprafetelor, rindeluirea suprafetelor se obtin suprafete cu baza referinta pentru prelucrarile ulterioare . 

Elementul din lemn masiv se transforma prin operatia de cepuire si scobire in element dimensionat, pregatit 

pentru asamblarea reperelor simple in repere complexe cu ajutorul cepurilor si scobiturilor . Pozitia 

scobiturilor sau a gaurilor se stabileste in raport cu nr cepurilor, dand posibilitaea obtinerii unei piese 

interschimbabile 

 
2.2.1. Executarea cepurilor la elementele din lemn. 

Operatia de cepuire se executa la Masina de Cepuit Simpla (MCS) cu avans manual sau mecanic. 

Masina de cepuit simpla (Fig. 1) poate executa, printr-o singura trecere mai multe faze de lucru, 

care se succed astfel: 

 retezarea la lungimecu ajutorul discului circular 

 frezarea cepului 

 profilarea umerilor cepului 

 

 
Elementele constructive generale care 

intra in componenta masinii simple de 

cepuit si scobit sunt (Fig.1 – 2): 

 
1. batiu 

2. masa mobila 

3. sina ghidaj 

4. grup de freze verticale 

5. grup de freze orizontale 

6. panza ferastrau circulara pentru 

retezat 

 
 
 
 
 

Fig. 1 
 

Fig. 2 

Ca prim pas in executarea operatiei de cepuire este reglarea masinii pentru lucru. Pentru aceasta 

cursantul va proceda la: 
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 pozitionarea panzei cuirculare de retezat in functie de inaltimea de taiere 

 reglarea pe verticala si pe orizontala a arborilor portscula pentru taierea cepului in functie 

de grosimea si lungimea cepului 

 reglarea arborilor portfreze verticali in functie de arborii dinaintea lor 

 
Pentru executarea operatiei de cepuit cursantul aseaza piesele pe masa mobila a masinii pe langa 

rigla de ghidaj ,fixandu-le cu ajutorul dispozitivelor de strangere cu excentric. Dupa fixarea elementului 

cursantul impinge spre inainte lin masa masinii, pana ce piesa depaseste cu toata latimea ei zona de 

taieresi se realizarea cepul primului capat dupa caree piesa se intoarce si si realizeaza al doilea capat . 

 
NOTA: Pentru realizarea corecta a cepurilor la ambele extremitati ale piesei, cursantul va tine 

cont de faptul ca importanta este distanta dintre umerii cepului si nu lungimea piesei. 

 
Executarea scobiturilor la elementele din lemn 

 
Gaurile si scobiturile in piese se executa cu ajutorul burghielor, daltilorsi frezelor lant . Masinile de 

burghiat pot fi orizontale , verticale si universale. 

Gaurile si scobiturile se executa pentru asamblarea elementelor prin cepuri si scobituri. 

Scobiturile se pot executa drepte sau inclinate, strapunse sau oprite si au de regula latimea 

cuprinsa intre 5 si 20mm. 

De regula scobiturile se executa la masina de burghiat si scobit orizontala (GSO) care are in 

componenta urmatoarele parti principale (Fig.1): 

 
Fig. 1 

batiu T 

1. ax principal (1) 

2. suportul axului principal (2) 

3. ghidajele suportului (3) 

4. masa caruciorului (4) 

5. ghidajele mesei (5) 

6. roata de mana pentru reglarea inaltimii mesei (6) 

 
La masina de gaurit si scobit se pot executa scobituri intr-o gama dimensionala diversa prin 

posibilitatea utilizarii burghielor de diferite marimi. 

Locasurile scobite la aceasta masina au extremitatile rotunjite cu raza egala cu ½ din diametrul 

burghiului/frezei cu care s-a realizat scobitura. 

 
 

Pentru realizarea efectiva a scobiturii cursantul efectueaza reglarea masinii astfel: 
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1. Alege si monteaza burghiul/freza corespunzatoare in mandrina axului principal. 

2. Regleaza propriu -zis masina 

 
 fixeaza lungimea cursei caruciorului in fuctie de distanta dintre gauri sau lungimea scobiturii 

sau se blocheaza masa daca se executa o singura scobitura 

 aseaza piesa pe masa caruciorului, apropie varful burghiului de piesa si actionand roata de 

mana regleaza inaltimea mesei caruciorului astfel incat varful burghiului sa fie centrat in 

dreptul axei de simetrie a scobiturii 

 regleaza lungimea cursei burghiului in functie de adancimea ceruta gaurii sau scobiturii 

 
Dupa executarea reglajului masinii, cursantul aseaza piesa pe masa caruciorului, o fixeaza cu 

dispozitivul de strangere cu excentric si executa prima gaura care se afla la prima extremitate a scobiturii, 

apoi deplaseaza masa caruciorului si executa si gaura de la capatul celalalt al scobiturii, delimitand   astfel 

lungimea scobiturii. 

 
Cursantul va gaurii apoi succesiv gaura langa gaura pe toata distanta dintre cele doua gauri de 

capat ce delimiteaza scobitura, iar la sfarsit, denivelarile succesive de lucru ramase in interiorul scobiturii 

se curata prin deplasarea burghiului pe toata lungimea scobiturii . 

 
NOTA: Nu este recomandabil a se executa scobituri cu o adancime mai mare de 75mm, depasirea 

acestei adancimi putand conduce la ruperea burghiului/frezei, infundarea canalelor spirale ale 

acestuia sau arderea lemnului. 
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Modulul 17 

PRELUCRAREA MECANICĂ A SEMIFABRICATELOR 
DIN LEMN MASIV 

 

 
LECTIA 1 
RINDELUIREA LA GROSIME A LEMNULUI MASIV 

 

Rindeluirea la grosime a lemnului masiv este operatia ce are ca scop obtinerea pieselor ce au 

suprafetele perfect plane si paralele, cu o grosime constanta pe toata lungimea lor. 

Pentru realizarea acestei operatii este necesar ca in prealabil piesa (lemnul masiv) sa aiba o fata 

plana si un cant drept perpendicular pe fata plana. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA 

OPERATIA DE RINDELUIRE LA GROSIME A LEMNULUI MASIV 

 
Operatia de rindeluire la grosime se realizeaza la Masina de Rindeluit la Grosime (Fig. 1) 

Spre deosebire de masina de indreptat, masina de rindeluit la grosime are arborele port-cutite 

pozitionat deasupra mesei de lucru. 

Masa de lucru a masinii de rindeluit la grosime este reglabila pe inaltime, functie de acest reglaj 

obtinandu-se grosimea aschiei ce urmeaza a fi indepartata prin prelucrare, precum si grosimea finala a 

piesei. reglarea acesteia se poate face si automat si manual. 

Avansul piesei de cherestea este mecanic, fiind asigurat de cilindri motori ce au ca rol si fixarea piesei 

pe masa masinii inaintea, in dreptul si in spatele arborelui port-cutite, acestia fiind fixati si deasupra si sub 

masa masinii. 

 
Masina de rindeluit la grosime se compune din batiul masiniil (1) care contine masa masinii(2)  rolele 

de presiune si avans (3). Deasupra mesei mobile (2) se situeaza Carcasa (4) ce contine o parte din 

dispozitivele de fixare-avans si arborele port-cutite. Pe corpul masini se gaseste roata de mana (5) ce 

deplaseaza masa mobila pe verticala.( Fig. 1) 

 
1 – motor 

2- batiu 

3 – masa masini 

4 – buton pornit oprit 

5 – scala gradata 

6- capota protectie 

7 –roata de mana pentru reglarea 

fina a grosimii 

8- roata de mana pentru reglarea 

vitezei de avans 

9- suruburi de reglare pentru pentru 

roleel de avans si de presare 

10- capota de protectie 

11- surub de fixare a rotii de mana 

Fig 1 Masina de rindeluit la grosime 
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1,2- role de avans 
3-dispozitiv de presare 
4-arbore portcutit 
5- cutit 
6- dispozitiv de presare din fata 
arborelui 
7- masa masinii 
8- role libere 
9- piesa prelucrata 

 
Fig 2 

 
 
 

 

Arborele port-cutite (1) reprezinta ca si la masina de indreptat partea activa a masinii, acesta 

realizand efectiv operatia de rindeluire la grosime. Acesta este prevazut cu un numar de patru cutite care 

sunt montate cu ajutorul calelor si al suruburilor de strangere pe corpul arborelui port-cutite. 

Masina de rindeluit la grosime este prevazuta cu dispozitive de protectie proprii, dintre care 

mentionam: 

 
Capacul incintei dispozitivele de fixare-avans si arborele port-cutite care asigura protejarea 

cursantului impotriva desprinderii si proiectarii cutitelor. 

 
Dispozitivul de protectie antirecul situat la partea de intrare a pieselor in masina ce are ca scop 

impiedicarea pieselor sa fie aruncate spre inapoi. 

 
Cilindrii de avans ce au ca rol tractarea materialului inspre si de la arborele port-cutite. 

 

Formatia de lucru ce deserveste masina de rindeluit la grosime este compusa din doi cursanti, unul 

cu rol principal ce receptioneaza materialul, regleaza masina si introduce piesele in masina si unul cu rol 

de ajutor care prinde intoarce sau stivuieste piesele dupa ce acestea au fost prelucrate. 

 
 

EXECUTAREA OPERATIEI DE RINDELUIRE LA GROSIME A LEMNULUI MASIV 

 
Pentru executarea operatiei de rindeluire la grosime a lemnului masiv, cursantul va trebui sa se 

asigure ca; 

 legatura la priza de pamant a utilajului exista si este functionala 

 gura de aspiratie pentru evacuarea talasului este corect montata si este etansa 

 reteaua de exhaustare functioneaza, este etansa si nu este infundata 

 capacul superior de protectie este bine inchis 

 sistemul automat de reglare a mesei masinii cat si cel manual sunt functionale 

 
PASUL 1 

Cursantul verifica starea fizica a cutitelor, urmarind cu atentie ca acestea sa nu fie fisurate, sa 

prezinte sparturi sau defecte de ascutire. 

 
PASUL 2 

Cursantul procedeaza la inlocuirea cutitelor (daca este cazul), aceasta operatie facandu-se identic 

cu cea de la Masina de Indreptat. 

 
PASUL 3 

Dupa efectuarea operatiei de montare a cutitelor, cursantul inchide si asigura capacul superior de 

protectie. 
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PASUL 4 

 

 

Cursantul cu rol principal receptioneaza reperele din lemn masiv in vederea executarii operatiei de 

rindeluire la grosime si identifica specia lemnoasa, cantitatea de prelucrat si conditiile de calitate in 

conformitate cu cerintele mentionate in nomenclator. 

 
PASUL 5 

In functie de cele constatate la pasul anterior, cursantul sorteaza pe categorii de grosime initiala si 

grosime rezultanta reperele si procedeaza la reglarea vitezei de avans a masinii si a grosimii aschiei in 

vederea eliminarii. 

 
PASUL 6 

Cursantul actioneaza butonul de comanda reglaj automat penttru inaltimea mesei mobile a masinii 

si apoi executa reglajul fin al grosimii dorite, manual, de la roata de mana cu care este prevazuta masina, 

deplasand astfel masa masinii in sus sau in jos, pana ce acul indicator arata grosimea dorita. 

 
PASUL 7 

Cursantul apasa butonul de pornire al motorului ce pune in miscare partile active ale masinii ( cilindri 

de avans, arbore port-cutite ) si asteapta pana ce acestea ating turatia nominala de lucru. 

 
PASUL 8 

Cursantul cu rol principal, apuca un reper din stiva de repere pentru prelucrat, si il aseaza cu fata 

plana pe masa masinii, prin spatiul dintre masa mobila si incinta superioara a masinii, impingandu-l usor 

spre inainte pana ce acesta este preluat de cilindri de avans, eliberandu-l. 

Atentie!: Nu este permis a pozitiona mainile intre reper si masa masinii. 

PASUL 9 

Dupa ce reperul a fost preluat de catre cilindrii de avans ai masinii, cursantul poate introduce in 

paralel cu primul reper, un al doilea reper, cu conditia ca latimea insumata a acestora sa nu fie mai mare 

ca latimea mesei si grosimile celor doua repere sa nu aibe diferenta mai mare de 1 – 2 mm. 

 
PASUL 10 

Cursantul cu rol de ajutor, ce este pozitionat in spatele masinii, asteapta pana ce reperul iese din 

zona cilindrilor de avans posteriori, il prinde cu amandoua mainile si il examineaza pentru a observa daca 

acesta corespunde din punct de vedere calitativ. In cazul in care acesta corespunde, il stivuieste in stiva 

de repere rindeluite, iar in cazul in care acesta nu corespunde il stivuieste separat in alta stiva, destinata 

reperelor cu grosimi finale mai mici. 

 
PASUL 11 

In cazul in care suprafata de rindeluit prezinta deformatii majore (diferente de grosime mari pe 

lungime)ce nu se pot corecta printr-o singura trecere(rindeluire) se executa 2 – 3 treceri (rindeluiri) 

succesive, reducand progresiv grosimea rezultanta prin repetarea pasilor 8 – 10. 

 
NOTA: Trecerea la o rindeluire la o grosime mai mica se face dupa ce au fost rindeluite toate reperele, 

obtinandu-se astfel repere cu aceeasi grosime maxima. 

 
PASUL 12 

Dupa epuizarea stocului de repere pentru rindeluit la grosime care au acum doua fete plane paralele, 

se deplaseaza stiva in fata masinii in vederea rindeluirii cantului pentru obtinerea unei latimi uniforme pe 

toata lungimea reperului. 

 
PASUL 13 

Cursantul sorteaza reperele in functie de latimea finala ce trebuie obtinuta in concordanta cu lista de 

repere (nomenclatorul). 
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PASUL 14 

 

 

Cursantii vor repeta pentru rindeluirea la latime a reperelor aceeasi pasi (8 – 12) cu diferenta ca pe 

masa masinii se va aseza cantul indreptat al reperului. 

 
PASUL 15 

Dupa epuizarea stocului de repere de rindeluit la grosime, cursantul cu rol principal apasa butonul 

de oprire al motorului si impreuna cu cursantul cu rol de ajutor, inventariaza toate reperele rezultate, 

confruntand rezultatul obtinut cu cantitatile de repere pe categorii de grosime si latime in vederea predarii 

acestora la utilajele unde se vor executa operatii ulterioare. 

 
PASUL 16 

Cursantii vor curata locul de munca dupa terminarea lucrului la masina de rindeluit la grosime. 

 
ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI DE PROTECTIE FOLOSIT LA OPERATIA DE RINDELUIRE 

LA GROSIME A LEMNULUI MASIV 

 
Echipamentul de lucru folosit la operatia de rindeluire la grosime a lemnului masiv se compune din: 

- bluza salopeta cu manecile stranse la gura cu elastic 

- pantalon salopeta 

- bocanc cu varf intarit 
 

 
din: 

Echipamentul de protectie folosit la operatia de rindeluire la grosime a lemnului masiv se compune 

 
- bocanci cu bot intarit 

- burtiere din piele groasa 

- casti antifoane 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA MASINA DE RINDELUIT LA GROSIME 

 

 niciodata cursantul nu va porni motorul masinii cu capota de protectie ridicata sau neasigurata 

 masina va functiona numai cu sistemul de exhaustare racordat si pornit 

 in cazul intepenirii piesei de prelucrat, se va intrerupe alimentarea de la reteaua electrica si numai 

dupa oprirea in totalitate a rotirii arborelui port-cutite se va interveni pentru deblocare 

 nu este permisa rindeluirea concomitenta a doua sau mai multor piese de grosimi diferite 

 niciodata nu se va lucra cu grosimea aschiei de eliminat mai mare de 4 mm 

 organizarea locului de munca se va face in asa fel incat sa se evite deplasarea cursantului pe 

distante prea mari pentru alimentarea si degajarea masinii (Fig. 3) 

 
 

Fig. 3 

 
 piesele ce se afla in lucru nu se vor depozita pe caile de acces . 

 inaltimea stivei de piese nu va depasi inaltimea de 1,5 m , iar baza acesteia trebuie sa fie 

aproximativ egala cu aria unui patrat ce are latura de lungimea unui reper.(Fig. 4) 
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Fig . 4 

 

 
LECTIA 2 

RETEZAREA LA LUNGIME (COTA FINALA) A LEMNULUI MASIV 
 

Retezarea la lungime (cota finala) a lemnului masiv este o operatie ce are ca scop obtinerea lungimii 

nete a reperului ce se traduce prin dimensiunea sub care acesta se poate regasi in constructia produsului 

final. 

Aceasta operatie trebuie facuta cu foarte mare atentie, deoarece trebuie avut in vedere faptul ca nu 

este permisa nici o abatere dimensionala, aceasta putand conduce la erori de montare ulterioara. 

Aceasta operatie se executa dupa rindeluirea suprafetelor si canturilor, pentru obtinerea de corpuri 

geometrice regulate, cu capete taiate perpendicular sau sub diferite unghiuri, pe suprafetele rindeluite. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA RETEZAREA LEMNULUI MASIV 

 

Retezarea la 90  ْ  este o operatie ce se executa la Ferastraul Circular cu Panza Inclinabila (Fig. 1) 
 

Fig. 1 

 
 Ferastraul circular cu panza inclinabila se compune din batiul (1) pe care se afla montata masa 

fixa (2) si un ghidaj (3) pe care se deplaseaza masa culisanta (4) 

 Pe masa fixa se afla rigla de ghidaj reglabila (5) in plan paralel cu discul taietor (8) 

 Pe masa culisanta se afla rigla de reazem (6) pe care se sprijina piesele pentru retezat. Aceasta 

se poate aseza in unghiuri de 45-90  ْ  fata de planul de taiere al panzei (discului taietor) 

 Pe batiu se gaseste roata de mana (7) ce permite reglajul inaltimii de taiere 
 

Formatia de lucru ce deserveste acest utilaj pentru efectuarea operatiei de retezare la cota finala a 

elementelor din lemn masiv este compusa dintr-un singur cursant. Acesta regleaza, verifica si executa 

operatiile. 
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EXECUTAREA OPERATIEI DE RETEZARE LA LUNGIME A LEMNULUI MASIV 

 
Pentru excutarea operatiei de retezare a elmentelor din lemn masiv la cota finala, cursantul va 

trebui sa se asigure ca: 

 legatura utilajului la priza de pamant este corect realizata 

 gura de aspiratie a rumegusului este montata corespunzator 

 reteaua de exhaustare functioneaza, este etansa si nu este infundata 

 dispozitivul de fixare al pieselor este bine reglat si fixat 

 
PASUL 1 

Cursantul verifica starea fizica a discului taietor, acesta trebuind sa nu prezinte fisuri, dinti lipsa sau 

defecte de ascutire 

 
PASUL 2 

Cursantul monteaza ciscul taietor pe ax, avand grija ca acesta sa fie bine strans si sa nu aiba 

deviatie axiala 

 
PASUL 3 

Cursantul receptioneaza materialul, il controleaza din punct de vedere dimensional si confrunta 

rezultatul obtinut cu cerintele nomenclatorului 

 
PASUL 4 

Cursantul regleaza rigla de reazem a pieselor la unghiul dorit, fata de planul de taiere al discului 

taietor, regleaza dispozitivul de fixare al piesei si regleaza inaltimea de taiere a discului taietor 

 

PASUL 5 

Cursantul apasa butonul de pornire al motorului si asteapta ca discul taietor sa atinga turatia 

nominala de taiere 

 
PASUL 6 

Cursantul ia o piesa din stiva de piese pentru retezat si o aseaza pe masa mobila a masinii, lipindu- 

i unul din canturi perfect de rigla de reazem a acesteia si deplasandu-l pe langa aceasta spre capatul mesei 

unde se afla panza, pana ce acesta depaseste masa cu o distanta egala cu supradimensiunea de 

prelucrare, dupa care o fixeaza cu dispozitivul de fixare cu excentric 

 
PASUL 7 

Cursantul impinge masa mobila a masinii spre inainte tinand cu mana stanga de piciorul dispozitivului 

de fixare cu excentric si cu mana dreapta de masa mobila a masinii, avand grija sa nu atinga rigla de 

reazem spre a nu o deregla, pana ce piesa este taiata de discul taietor pe toata latimea ei 
 



158 

PASUL 8 

 

 

Dupa efecturea intregii lungimi a taieturii, cursantul va aduce masa mobila a masinii in pozitia 

initiala si va elibera piesa din dispozitivul de fixare dupa care o va inlatura de pe masa masinii 

 
PASUL 9 

Cursantul va repeta pasii 6 – 8 pana ce tot stocul de piese pentru retezat va fi epuizat 

 
PASUL 10 

Dupa epuizarea stocului de piese, cursantul apasa butonul de oprire al motorului si asteapta pana 

ce discul taietor se opreste total din miscarea de rotatie 

Cursantul va pregati apoi masina pentru executarea fazei a II-a a operatiei de retezare a 

reperelor din lemn masiv. 

 
PASUL 11 

Pe rigla de reazem, cursantul, va fixa un opritor astfel incat distanta dintre acesta si panza sa fie 

egala cu lungimea finala a reperului, lungime ce este specificata in nomenclator 

 

 
PASUL 12 

Cursantul aseaza reperul, care a fost in prealabil retezat la unul din capete, pe masa mobila a masinii, 

cu unul din canturi lipit de rigla de sprijin si il impinge spre opritorul montat pe rigla de reazem pana ce 

capatul retezat anterior se lipeste de opritorul montat pe rigla de reazem a mesei mobile, si fara a-l mai 

misca il strange cu dispozitivul de fixare al mesei mobile. 
 

 
ATENTIE! :  Cursantul  va  avea  grija  sa  verifice  ca  pe  masa mobila a masinii sa nu se 

gaseasca particule sau aschii de lemn 

 
PASUL 13 

Cursantul repeta pasii 7-10 pana la epuizarea stocului de repere pentru retezat la cota finala 
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PASUL 14 

 

 

Cursantul actioneaza butonul de oprire al motorului, astepta pana ce discul taietor se opreste total 

din miscarea de rotatie, verifica reperele rezultate din punct de vedere dimensional, cantitativ si calitativ, 

stivuindu-le cu grija, pe categorii, dupa care curata locul de munca de rumegus si praful de lemn rezultat in 

urma executarii operatiei. 

 

 
 

ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI DE PROTECTIE FOLOSIT LA OPERATIA DE RETEZARE 

LA COTA FINALA A LEMNULUI MASIV 
 

 
din: 

Echipamentul de lucru folosit la operatia de retezare la cota finala a lemnului masiv se compune 

 
- bluza salopeta cu manecile stranse cu elastic 

- pantalon salopeta 

 
Echipamentul de protectie folosit la operatia de decupare a lemnului masiv se compune din: 

- basca 

- ochelari de protectie 

- sort 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA OPERATIA DE RETEZARE 

LA COTA FINALA A LEMNULUI MASIV 
 

 este interzisa manipularea pieselor pe masa mobila a utilajului in dreptul discului taietor 

 resturile de material (capetele) vor fi evacuate numai cu dispozitiv special din lemn, nefiind sub nici 

un motiv acceptata evacuarea acestora cu mana libera 

 cursantul nu va tine mainile la o distanta mai mica de 15 cm de panza 

 in cazul blocarii panzei in material, intai se va decupla motorul de la reteaua de alimentare electrica 

si apoi se va interveni pentru deblocare 
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LECTIA 3 

STRUNJIREA ELEMENTELOR DIN LEMN MASIV 
 

Operatia de strunjire a lemnului masiv, este o prelucrare mecanica ce are ca scop obtinerea de 

elmente din lemn cu sectiunea rotunda. Ex.: picioare, balustri, butoni, etc. 

Aceasta operatie presupune ca in prealabil, materialul pentru strunjit sa fi fost deja pregatit si adus 

in forma paralelipipedica cu sectiunea patrata si lungimea data „L” 

Ca particularitate a acestei operatii se remarca faptul ca piesa este cea care executa miscarea de 

rotatie, iar scula executa miscarea de avans fata de piesa. 

 
UTILAJUL, SCULELE SI DISPOZITIVELE FOLOSITE LA OPERATIA DE STRUNJIRE 

A LEMNULUI MASIV 

 
Aceasta operatie se executa la Strungul pentru lemn. 

Acest utilaj se gaseste intr-o gama constructiva larga, functie de domeniul de utilizare: 

 strunguri pentru lemn longitudinale 

 strunguri pentru lemn automate 

 strunguri pentru lemn revolver 

 strunguri pentru lemn speciale 

 
Cel mai utilizat tip de strung pentru lemn este cel longitudinal, acesta fiind compus din urmatoarele 

parti principale: 

 
 

Batiu(1), prelungit cu ghidajele longitudinale (2) sprijinite pe piciorul de capat (3).Pe batiu se afla 

montat axul de antrenare (4), motorul electric si mandrina (5) cu ajutorul careia se fixeaza piesele pentru 

strunjit. Pentru piesele cu gabarit mare (lungime, sectiune), la celalalt capat se afla papusa mobila (6) ce 

culiseaza pe ghidajele longitudinale si este prevazuta cu roata de mana. 
 

Cutitele (7) se pot monta cu ajutorul suportului (8) pe caruciorul (9) care permite deplasarea pe 

ghidajele longitudinale. Deplasarea carucioruluise face prin manevrarea rotii de mana cu care este prevazut 

acesta. 

 
Pentru executarea operatiei de strunjire, manual, exista un suport pentru scule de mana (10) ce se 

poate monta pe ghidajele longitudinale in vederea sprijinirii cutitelor de mana. 
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EXECUTAREA OPERATIEI DE STRUNJIRE A LEMNULUI MASIV 

 
Pentru executarea operatiei de strunjire a lemnului masiv este necesar un singur cursant pentru 

deservirea utilajului. 

Cursantul se va asigura inaintea trecerii la executarea propriuzisa a strunjirii, ca: 

 legatura la priza de pamant a masinii exista si este functionala 

 gura de aspiratie a rumegusului si prafului de lemn este corect cuplata 

 reteaua de exhaustare functioneaza, este etansa si nu este infundata 

 aparatoarea zonei de taiere a cutitelor este corect montata 

 cutitele sunt ascutite corespunzator 

 
Modul de lucru la operatia de strunjire parcurge urmatorii pasi: 

 
PASUL 1 

Cursantul receptioneaza semifabricatele pentru strunjit si le confrunta cu nomenclatorul, 

dimensional, cantitativ si calitativ, eliminandu-le pe cele care nu corespund 

 
PASUL 2 

Cursantul alege sablonul corespunzator reperului ce il are de executat si il monteaza pe suportul 

strungului, special destinat acestuia 

 
PASUL 3 

Cursantul alege sculele potrivite operatiei ce le are de executat (cutitele) si le monteaza in suportul 

caruciorului 

  
cutitele varfurile 

 
PASUL 4 

Cursantul alege un semifabricat din stiva si îi fixeaza centrul la ambele capete (ca in figura) cu 

ajutorul unei rigle si unui creion bine ascutit 
 

PASUL 5 

Pentru semifabricatele din specii lemnoase mai dense (tari), diagonalele de marcare a centrelor, 

vor fi crestate pentru a putea fi introdusa mandrina 
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PASUL 6 

In functie de diametrul reperului de executat, cursantul va ajusta viteza de rotatie a acestuia, 

utilizand viteze mari pentru diametre mici si viteze mici pentru diametre mari 

 
PASUL 7 

Cursantul fixeaza cu mana stanga reperul in mandrina papusii fixe, iar cu mana dreapta sustine 

reperul 

 
PASUL 8 

Cursantul tine reperul fixat in mandrina si cu mana dreapta îi fixeaza si capatul celalalt in virful rotativ 

al papusii mobile (pe intersectia diagonalele trasate) dupa care actioneaza roata de mana a papusii mobile 

pentru strangerea si fixarea acestuia intre cele doua varfuri 

 
PASUL 9 

Cursantul actioneaza butonul de pornire al motorului si asteapta pornirea si atingerea vitezei 

maxime de rotatie, avand grija ca scula taietoare (cutitul) sa nu atinga materialul 

 
PASUL 10 

Dupa ce reperul a atins turatia maxima, cursantul actioneaza usor roata de mana a suportului 

cutitului, pana ce acesta intra in reper circa 1 – 2 mm 

 
PASUL 11 

Cursantul actioneaza usor roata de mana a caruciorului pana ce acesta ajunge la capatul opus la 

reperului si apoi in sens invers pana ce acesta ajunge la capatul de pornire 
 

 
PASUL 12 

Odata caruciorul ajuns la capatul de pornire, cursantul va amplifica avansul transversal al cutitului 

(perpendicular pe reper) cu circa 1 – 2 mm si repeta pasul anterior 

 
PASUL 13 

In cazul in care reperul executat mai trebuie rectificat in unele portiuni, muncitorul opreste din 

butonul de oprire motorul, asteptand apoi oprirea totala a miscarii de rotatie a reperului 

 
PASUL 14 

Cursantul indeparteaza caruciorul cu suportul cutitului si monteaza pe ghidajele longitudinale, intre 

papusa fixa si si cea mobila in dreptul reperului suportul fix pentru sculele de mana si îi ajusteaza 
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inaltimea si distanta fata de piesa pana ce acesta este pozitionat in zona de tangenta la o distanta de 

circa 2 – 3 mm de reper 

 

 
 

PASUL 15 

Dupa ce cursantul s-a asigurat ca suportul este ferm fixat, el porneste motorul 

 
PASUL 16 

Dupa atingerea turatiei maxime, cursantul va apuca dalta ferm, cu amandoua mainile, si o va sprijini 

bine de talpa suportului, avand grija ca taisul daltii sa nu atinga reperul si sa fie pozitionat deasupra 

reperului 

 

 
PASUL 17 

Cu o miscare lenta dar ferma, cursantul va cobori usor si va impinge spre reper taisul daltii, pana ce 

aceasta atinge si aschiaza materialul 

 
ATENTIE ! : miscarea trebuie facuta progresiv si ferm, pana la o adancime de 1-2 mm 

 

PASUL 18 

Cursantul va deplasa longitudinal dalta pe suprafata piesei fara insa a o slabi sau ridica de pe 

suport, indepartand astfel progresiv surplusul de material ca in fotografie 

 
PASUL 19 

Dupa terminarea rectificarii, cursantul va executa slefuirea reperului executat. El va alege abraziva 

de granulatie corespunzatoare pe suport de panza (tip PEs) si va modifica turatia motorului, conform 

tabelului 

 
PASUL 20 

Pentru aceasta, cursantul va opri motorul si va indeparta suportul pentru sculele de mana dupa 

oprirea din miscarea de rotatie a reperului 

 
 

PASUL 21 
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Cursantul va reporni motorul si va astepta pana ce reperul atinge turatia maxima, apoi va apuca de 

capete cu ambele maini bucata de abraziva si cu o miscare ferma o va aseza deasupra piesei (conform 

figurii) 

 
 

PASUL 22 

Fara a opri motorul, cursantul, dupa ce va efectua slefuirea intregii suprafete a reperului, va schimba 

abraziva cu una de o granulatie mai mare si va repeta pentru a doua oara slefuirea intregii suprafete a 

reperului, urmarind ca slefuirea sa fie completa si corecta 

 
PASUL 23 

Cursantul va opri motorul, va astepta oprirea totala din miscarea de rotatie a reperului, dupa care 

va scoate reperul dintre mandrinele strungului actionand roata de mana a papusii mobil 

 
PASUL 24 

Cursantul va verifica corectitudinea executiei operatiei de strunjire prin compararea reperului strunjit 

cu modelul 

 
 

SCULE SI DISPOZITIVE FOLOSITE LA OPERATIA DE STRUNJIRE 

varfuri   cutite 
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ECHIPAMENT DE LUCRU SI DE PROTECTIE FOLOSIT LA OPPERATIA DE STRUNJIRE 

A LEMNULUI MASIV 

 
Echipamentul de lucru folosit la operatia de strunjire a lemnului masiv se compune din: 

- bluza salopeta cu manecile stranse cu elastic 

- pantalon salopet 

 
Echipamentul de protectie folosit la operatia de decupare a lemnului masiv se compune din: 

- basca 

- ochelari de protectie 

- sort 

 
MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA OPERATIA DE STRUNJIRE 

A LEMNULUI MASIV 

 
 nu se va lucra fara aparatorile partilor mobile montate 

 piesele ce urmeaza a fi strunjite vor fi in prealabil verificate pentru a nu avea putregaiuri la capete 

sau fisuri pe suprafata 

 piesele vor fi riguros centrate pentru a se evita ruperea sau smulgerea acestora din mandrine 

 este interzisa slefuirea reperului prin strangerea abrazivei cu mana in jurul reperului ce se roteste 

 cutitele si daltile vor fi bine ascutite si fara fisuri sau sparturi 

 daltile vor avea la partea de fixare in maner inele metalice fixate pe acesta 
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