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Proba scrisă 

                                                                                                                                         
Profilul: Tehnic 
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn    
Clasa:  a XII-a  
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore 
 

SUBIECTUL I.                                                                                                   (20 de puncte) 
I.1. Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos (1–10), scrieți pe foaia de concurs, litera  
corespunzătoare răspunsului corect:                                                                  10 puncte  
1. Cheresteua pentru mobilă are umiditatea de: 
            a.  8 - 12 % 
            b. 24 – 30 % 
            c. 18 – 24 % 
            d. 12 – 18 % 
2. Retezarea este operația de tăiere:  
            a. transversală și la capătul piesei 
            b. longitudinală 
            c.după contur 
            d. paralelă cu fibrele lemnului 
3.Din categoria panourilor de compartimentare ale mobilei corp face parte: 
            a. spatele 
            b. polița 
            c. peretele lateral 
            d. soclul 
4. Panoul simplu montat în spațiul liber dintre lonjeroanele și traversele ramelor, 
poartă denumirea de : 
            a. spate 
            b. șezut 
            c. tăblie 
            d. soclu 
5. Reglarea MRG –8 se face prin: 
            a. reglarea poziţiei mesei 
            b. reglarea poziţiei capotei 
            c. reglarea arborelui de lucru 
            d. reglarea cilindrilor de avans 
6.Tăierea longitudinală a materiei prime se obţine prin operaţii de: 
            a. secţionare 
            b. spintecare 
            c. decupare 
            d. însemnare 
7.La maşina de rindeluit la grosime, turaţia arborelui portsculă este de: 
            a. 5000 rot/min 
            b. 3000 rot/min 
            c. 3850 rot/min 
            d. 5700 rot/min 
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8. Sertarul este o parte distinctă în construcţia unei piese de mobilă şi reprezintă un: 
           a. reper simplu; 
           b. reper complex; 
           c. subansamblu; 
           d. ansamblu. 
9. Decuparea reperelor după contur se execută la: 
           a. ferăstrăul circular universal de tâmplărie 
           b. ferăstrăul panglică 
           c. ferăstrăul circular cu masă mobilă 
           d.ferastrăul circular tip pendulă 
10. Cuţitul divizor se montează în spatele pânzei tăietoare, la o distanţă de: 
           a. 2 - 3 mm 
           b. 5 - 10 mm 
           c. 15 - 20 mm 
           d. 20 - 25 mm 
I.2. În coloana A sunt enumerate diferite materii prime, iar în coloana B destinațiile 
acestora în construcția mobilei. Scrieți, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre 
fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B . 

5 puncte  

A. Materii prime B. Destinație ( Utilizare) 

1. Cherestea a. Panouri 

2. PAL b. Semifabricate furniruite 

3. Placaj c. Semifabricate înnobilate 

4. Furnir estetic d. Accesorii 

5. HDS ( Hârtie decorativă stratificată ) e. Picioare, rame, borduri 

 f. Panouri de spate, funduri de sertar 

 
I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ ( 1, 2, 3, 4, 5) 
şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă 
apreciaţi că enunţul este fals.                
                                                                                                       5 puncte                                                                                                                                                                                

1. Prin operația de secționare se obține lățimea pieselor. 
2. Indicele de utilizare se calculează cu relația: Iu=Vb /Vn  [m³ /m³]     
3. Adaosul de prelucrare la lățime și grosime pentru L>1500 mm este de 7 mm. 
4. Semifabricatele sunt repere din lemn masiv debitate și prevăzute cu adaosuri de 

prelucrare. 
5. Îndreptarea, rindeluirea şi frezarea sunt operaţii de prelucrare mecanică. 
 

 
SUBIECTUL II.                                                                                                   (30 de puncte) 
 
II.1. Scrieţi,  pe foaia de concurs, informaţia corespunzătoare fiecarei cifre (1-6), astfel 
încât enunțul să fie corect din punct de vedere științific:                                    6 puncte 

a. Ferăstrăul circular cu avans mecanic este destinat operaţiilor de ....(1)... 
b. Rama este un reper .. (2) ........ alcătuită din lonjeroane și traverse. 
c. Mașina simplă de cepuit are ……(3)……arbori de lucru. 

     d.  Frezele cu coadă se montează în …………(4)…………cu excentric. 
     e.  Viteza de tăiere la debitarea lemnului se exprimă în ......(5)....... 
     f.   La burghierea panourilor, ca baze de aşezare se folosesc ..........(6)..... panourilor. 
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II. 2. Analizaţi schema de mai jos şi precizaţi, pe foaia de concurs, următoarele:   
                                                                                                                                   12 puncte 

a. Operaţia de prelucrare mecanică prezentată în schemă.  
b. Elementele componente numerotate cu 1, 3, 4.    
c. Mişcările notate cu I şi u.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
II.3.  Precizaţi patru operaţii şi utilajele corespunzătoare acestora folosite la 
prelucrarea mecanică a unui panou furniruit (perete lateral, dulap 2 uşi).                                                           
                                                                                                                                 12 puncte 
 
 
SUBIECTUL  III.                                      (40 de puncte) 
 
III.1.  Pentru fazele de prelucrare a cepurilor drepte, care sunt reprezentate în figurile 
de mai jos (1- 4), se cer următoarele:                                                               20 de puncte 

a. Denumirea  utilajului la care pot fi realizate aceste faze de prelucrare. 
b. Precizarea denumirii fiecărei faze reprezentate (figurile 1- 4). 
c. Specificarea sculelor necesare pentru fiecare fază de prelucrare reprezentată în 

figurile 1 - 4. 
d. Denumirea a  două tipuri de cepuri care pot fi realizate la utilajul denumit la punctul a. 

 
 

 
1. 

 
 

2. 

 
 
 

3. 

 
 

4. 
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III.2. În figura de mai jos este reprezentat un corp de mobilă realizat din PAL melaminat 

cu grosimea de 16 mm.                                                                                      20 de puncte 

                                                                                                             

  

Dimensiunile de gabarit ale corpului sunt: 

 

 
 
 
 
 
Pentru produsul reprezentat se cere: 
a.  Determinarea dimensiunilor nete ale panourilor. 
b.  Calcularea suprafeţelor nete şi brute ale panourilor. 
c.  Calculul necesarului de PAL. 
Indicaţie:   Panoul intermediar este poziționat la jumătatea distanței dintre panourile laterale. 
Pentru PAL indicele de utilizare este înscris în tabelul de mai jos. Nu se va lua în calcul 
spatele corpului. Pentru montarea ușii se folosesc balamale aruncătoare. 
 
 

 
 

Lungime 
(mm) 

Lăţime 
(mm) 

Înălţime 
(mm) 

1100 500 450 

 
Denumirea 
reperului 

 
Buc/ 

produs 

Dimensiuni 
nete (mm) 

Suprafaţă netă 
(m²) 

 
Iu 

Suprafață brută 
(m²) 

L l g Pe 
reper 

Pe 
produs 

Pe 
reper 

Pe 
produs 

       0,900   

          

          

          

          

          

Total          


