
DOMENII SPECIFICE 

REALIZĂRII PRODUSELOR 

DIN MATERIALE LEMNOASE.  

 

II. 



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. 



• Tâmplarii -sunt absolvenți de studii medii și 

lucrează de obicei în atelierele tradiționale. 

Execută toate etapele procesului tehnologic 

de prelucrare a materiei de prime(bușteni), 

până la obținerea și finisarea produsului, 

confecționarea ambalajelor pentru piesele 

realizate, ambalarea și depozitarea 

produselor. 



     Dulgherii -execută o serie de operații 

specific lucrărilor de construcții; realizarea 

șarpantelor, construcția caselor, a cabanelor  

de lemn, a ușilor și a ferestrelor de lemn, a 

pardoselilor, dar și a schelelor și cofrajelor în 

construcții. 

 

 



• Restauratorii -readuc la viață ,  printr-o 

muncă migăloasă, obiectele de lemn din 

patrimoniul național, pentru a fi expuse în 

muzee, expoziții. 

 



• Maiștrii -în industria lemnului sunt 

absolvenți ai școlilor de maiștri sau ai 

școlilor postliceale.Colaborează cu 

compartimentele funcționale și cu celelalte 

secții, coordonează activitatea șefilor de 

echipe și a muncitorilor.Organizează și 

planifică sarcinile de lucru și sunt 

răspunzători pentru disfuncționalitățile 

apărute. Au nevoie de competențe bune 

de organizare și comunicare, spirit 

practice și să fie buni organizatori. 





• Inginerii -din domeniul industrializării 

lemnului sunt absolvenți de studii 

superioare de profil.Ei conduc cercetări și 

proiectează, organizează și supraveghează 

fluxul tehnologic al produselor, pornind din 

faza de documentare până la finalizarea 

comenzilor. Lemnul este utilizat  în 

gospodăriile oamenilor, în aproape toate 

domeniile, meșteșugarii realizând cu 

măiestrie adevărate obiecte de artă. 

 

 





• Iconarii și sculptorii în lemn 

meșteșugesc cu migală icoane din lemn și 

obiecte bisericești. De fabricarea unor 

obiecte casnice se ocupă lingurarii, 

dogarii(confecționează butoaie din lemn), 

împletitorii de nuiele,rotarii 

confecționează și repară roți și căruțe, iar 

meșterii lutieri construiesc în speciali viori 

și alte instrumente musicale din lemn. 



       Dacă aţi parcurs materialul, realizţi un  

mic conspect pe care să-l notaţi şi în 

caietele voastre. 

(aveţi lecţia la pag 54-55 în manual) 

 

 


