
DOMENII SPECIFICE 

REALIZĂRII PRODUSELOR 

DIN MATERIALE LEMNOASE.  

 

I. 



BINE AŢI VENIT 

       Această lecţie ne dă nişte cunoştiinţe 

despre domeniile specifice în prelucrarea 

lemnului. 



   Exploatarea şi prelucrarea lemnului 

sunt îndeletniciri practicate din cele 

mai vechi timpuri. 

    Pornind un drum lung, din pădure 

până în casele noastre, ca piesă de 

mobilier sau ca materie primă  din care 

se construiesc case, lemnul trece prin 

mâinile multor oameni. 



• Drujbiștii -sunt muncitori forestieri care 

doboară copacii cu drujbe sau fierăstraie 

speciale și îi secționează după nevoie.  



• Corhănitorii -îndepărtează crengile, 

adună lemnul mărunt, execută lucrări de 

curățare a lăstarilor, folosesc țapinele 

pentru manevrarea buștenilor. 

 



• Încărcătorii -încarcă buștenii în trailere 

sau mașini speciale pentru a fi transportați 

la fabricile de cherestea sau de alte 

semifabricate. 



• Operatorii -acționează și controlează 

echipamente și utilaje automatizate pentru 

fabricarea cherestelei și a altor 

semifabricate din lemn. Aceștia sunt 

absolvenți ai unei școli profesionale sau 

sunt calificați la locul de muncă.     

Această muncă se desfășoară de multe ori 

într-un spațiu cu zgomot și praf. 

   În fabricile de mobilă, activitățile 

desfășurate sunt repartizate pe diferite 

sectoare. 

    Poză 





   Proiectanții -realizează schițele și proiectele 

după care se vor realiza piesele de mobilier. 

Prelucrarea elementelor componente,asambla- 

rea pentru obținerea unui produs finit se fac 

mecanizat,mașinile și utilajele fiind suprave-

gheate și dirijate către operatori. 



• Sculptorii -sunt absolvenți de studii medii 

sau superioare, considerați artiști în 

executarea și restaurarea produselor 

artizanale, folosesc tehnici diverse de 

sculptare, modelare, impregnare.  

• Sunt necesare talent,  

   dexteritatea manuală,  

   viziune spațială,  

   sensibilitate artistică și  

   răbdare.  

 



• Muncitorii(încărcători de mobile) -sunt 

absolvenți cu studii elementare, munca 

depusă fiind mai mult de ordin fizic.         

Ei demontează, ambalează și se ocupă  

cu transportul pieselor de mobilier la 

destinație, le descarcă, le transportă la 

locurile de asamblare. 



       Dacă aţi parcurs materialul, realizţi un  

mic conspect pe care să-l notaţi şi în 

caietele voastre. 

(aveţi lecţia la pag 54 în manual) 

 

Vizionaţi pe YouTube filmuleţul: 

,,Primii paşi în sculptura în lemn ”   

de la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=oVD

Rm--py0I 
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