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ANEXA 14: Domeniul PRELUCRAREA LEMNULUI 
 

Nivel Domeniul Profilul 

postului/catedrei 

Discipline/module din profilul postului /  

catedrei 

Nr. 

crt. 

 14. 

Prelucrarea 

lemnului 

 

14. Prelucrarea 

lemnului 

ANEXA 14  

Liceu  Materii prime şi materiale tehnologice din industria 

lemnului 

1.  

Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn 2.  

CDL clasa a IX-a 3.  

Desen tehnic de specialitate 4.  

Tehnologia prelucrării lemnului 5.  

Organe de maşini şi mecanisme 6.  

CDL clasa a X-a 7.  

Tehnologia mobilei 8.  

Calitatea mobilei 9.  

Norme de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului 10.  

Materii prime şi materiale pentru mobilă şi amenajări 

interioare 

11.  

Desen tehnic 12.  

Materii prime şi materiale pentru produse din lemn 13.  

Construcţia produselor din lemn 14.  

Construcţia mobilei 15.  

Geometria formelor 16.  

Ambientul spaţiului amenajat 17.  

Tehnici de marketing 18.  

Conceptul de design 19.  

Tehnologia altor produse din lemn 20.  

Estetica produselor din lemn 21.  

Marketing şi antreprenoriat 22.  

Calitatea produselor din lemn 23.  

Întocmirea documentaţiei tehnice 24.  

Tehnologia cherestelei 25.  

Fabricarea uşilor şi ferestrelor 26.  

Tehnologia mobilei curbate şi mulate 27.  

Controlul calităţii 28.  

Întreţinerea şi exploatarea utilajelor 29.  

Prelucrarea reperelor pe maşini cu comandă numerică 30.  

Estetica produselor de mobilă 31.  

Elaborarea documentaţiei tehnice pentru produse simple 

de mobilier 

32.  

Managementul calităţii în prelucrarea lemnului 33.  

Evidenţa şi gestiunea economica în industria lemnului 34.  

Structuri din lemn 35.  

Securitate şi sănătate în muncă, PSI şi protecţia mediului 36.  

Tehnologia semifabricatelor superioare din lemn 37.  

Igiena şi protecţia muncii în domeniul prelucrării lemnului 38.  

Organizarea producţiei şi a muncii 39.  

Proiectarea asistată de calculator 40.  

Documentaţia tehnică de execuţie pentru produse finite din 

lemn 

41.  

Învăţământ 

profesional 

3 ani 

 Materii prime şi materiale tehnologice din industria 

lemnului 

42.  

Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn 43.  
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Învăţământ 

profesional 

3 ani 

 

14. 

Prelucrarea 

lemnului 

 

 CDL clasa a IX-a 44.  

Desen tehnic de specialitate 45.  

Tehnologia prelucrării lemnului 46.  

Organe de maşini şi mecanisme 47.  

CDL clasa a X-a 48.  

Fabricarea furnirelor prin derulare 49.  

Fabricarea furnirelor prin tăiere plană 50.  

Uscarea şi prelucrarea furnirelor 51.  

Fabricarea produselor stratificate din lemn 52.  

Operaţii în depozitul de buşteni 53.  

Tehnologii de obţinere a cherestelei 54.  

Prelucrarea şi sortarea cherestelei 55.  

Formarea panourilor placate şi a ramelor 56.  

Prelucrarea mecanică a panourilor şi a ramelor 57.  

Şlefuirea suprafeţelor lemnului 58.  

Finisarea suprafeţelor din lemn 59.  

Pregătirea materialelor de susţinere şi umplere 60.  

Pregătirea materialelor de acoperire şi decorare 61.  

Tapiţarea mobilierului cu schelet aparent, acoperit 62.  

Tapiţerii detaşabile (saltele, saci de dormit, plăpumi) 63.  

Pregătirea elementelor constructive în vederea 

ornamentării 

64.  

Stiluri şi ornamente pentru mobilier 65.  

Prelucrarea mecanică a elementelor decorative 66.  

Fabricarea plăcilor aglomerate din aşchii de lemn 67.  

Fabricarea plăcilor din fibre de lemn 68.  

Valorificarea cherestelei de mici dimensiuni 69.  

Depozitarea şi tratarea cherestelei 70.  

Montarea şi ambalarea produselor 71.  

Tehnologia debitării semifabricatelor superioare 72.  

Ambalarea mobilierului tapiţat 73.  

Decorarea şi capitonarea interioarelor 74.  

Tehnici de ornamentare plană 75.  

Ornamente modelate cu relief 76.  

Stagii de 

pregătire 

practica 

 Fabricarea furnirelor prin derulare 77.  

Fabricarea furnirelor prin tăiere plană 78.  

Uscarea şi prelucrarea furnirelor 79.  

Fabricarea produselor stratificate din lemn 80.  

Fabricarea plăcilor aglomerate din aşchii de lemn 81.  

Fabricarea plăcilor din fibre de lemn 82.  

Operaţii in depozitul de buşteni 83.  

Tehnologii de obţinere a cherestelei 84.  

Prelucrarea si sortarea cherestelei 85.  

Valorificarea cherestelei de mici dimensiuni 86.  

Depozitarea si tratarea cherestelei 87.  

Formarea panourilor placate şi a ramelor 88.  

Prelucrarea mecanică a panourilor şi ramelor 89.  

Şlefuirea suprafeţelor lemnului 90.  

Finisarea suprafeţelor din lemn 91.  

Montarea şi ambalarea produselor 92.  

Tehnologia debitării semifabricatelor superioare 93.  

Pregătirea materialelor de susţinere şi umplere 94.  

Pregătirea materialelor de acoperire şi decorare 95.  

Tapiţarea mobilierului cu schelet aparent, acoperit 96.  
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Stagii de 

pregătire 

practica 

14. 

Prelucrarea 

lemnului 

 

 Decorarea şi capitonarea interioarelor 97.  

Tapiţerii detaşabile :  saltele, saci de dormit, plăpumi 98.  

Ambalarea mobilierului tapiţat 99.  

Pregătirea elementelor constructive in vederea 

ornamentării 

100.  

Stiluri şi ornamente de mobilier   101.  

Prelucrarea mecanica a elementelor decorative 102.  

Tehnici de ornamentare plana 103.  

Ornamente modelate cu relief 104.  

 

 

 

 

 


