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I. Preliminarii 

Practica tehnologică, prevăzută de planul de studiu la specialitatea „Tehnologia 

Prelucrării Lemnului”, constituie un compartiment important în pregătirea viitorilor 

tehnicieni-tehnologi de o înaltă calificare. Valoarea ei constă în posibilitatea acumulării 

de către fiecare practicant în parte a experienţei de execuţie a diferitelor operaţii şi 

procese tehnologice în condiţii de atelier. 

Practica se desfăşoară în unităţile economice de prelucrare a materialelor din lemn de 

stat sau întreprinderi, firme particulare (S.A., S.R.L., etc.) cu care Centrul de Excelenţă 

în Construcţii are încheiate contracte de colaborare în ceea ce priveşte petrecerea 

activităţii de stagiere tehnologică.  

Scopul stagiului de practică tehnologică este determinat atât de valorificarea în condiţii 

practice a cunoştinţelor teoretice acumulate de elevi în procesul de instruire în cadrul 

disciplinelor:  

- Practica de iniţiere  

- Practica de laborator 

- Practica cioplire în lemn 

- Practica de tîmplărie 

- Practica de mobilier 

- G.02.O.002 Desen tehnic si geometrie discriptivă. 

- G.02.O.003 Tehnologia informatiei. 

- F.01.O.008 Materii prime folosite în industria lemnului.  

- S.03.O.017 Tehnologia prelucrării manuale a lemnului 

- S.04.O.018 Detalieri și calculul produselor din lemn 

- S.04.O.019 Tehnologia prelucrării mecanice a lemnului PC 

- S.07.O.021 Proiectarea și tehnologia fabricării mobilierului I 

- S.07.O.023 Tehnologii și materiale de finisare în industria lemnului 

Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, studenţii, de regulă, îndeplinesc funcţii 

de muncitori. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Practica tehnologică prevede activitatea în domeniul de producere (tehnologică) şi în 

domeniul de cercetare tehnico-ştiinţific. 

Obiectivele de bază ale practicii tehnologice sunt:  

- studierea proceselor tehnologice executate la ateliere şi participarea personală a 

fiecărui student la executarea unora dintre ele;  

- studierea materialelor de fabricare a produselor din lemn noi (performante) şi 

domeniile de utilizare ale acestora;  
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 - studierea procesului de organizare a atelierului, precum şi organizarea locurilor de 

muncă; 

- studierea actelor normative în vigoare referitoare la fabricarea produselor din lemn.  

- studierea şi analiza conţinutului documentaţiei de execuţie a lucrărilor (fişe 

tehnologice; registrul lucrărilor ce  devin ascunse; registrul de verificare a calitaţii; 

devizelor; rapoarte  materiale; dispoziţiilor de comandă a resurselor tehnico-materiale 

etc.); 

- colectarea materialelor pentru proiectele de an, pentru tezele de an şi pentru teza de 

diplomă (planuri, fişe tehnologice, harta de croire a materiei prime, scheme 

tehnologice de asambalre a elementelor prefabricate. 

Planul calendaristic al activităţii de desfăşurare a practicii este elaborat de către 

student sub coordonarea conducătorului practicii de la catedra şi reprezentantului 

întreprinderii (firmei), conţinutul fiind prezentat în Caietul stagiului de practică. 

 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CS 1.   Proiectarea organizării secţiei de prelucrare a produselor din lem. 

CS 2.  Idendificarea utilajului folosit in secţia de prelucrare a materialelor pe baza de 

lemn. 

CS 3. Monitorizarea procesului tehnologic de pregatire a reperelor pentru fabricarea 

produselor calitative. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 
Codul 

stagiului de 
practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul 
de 

săptămâni 

Numarul 
de ore 

Perioada 
Numarul 

de 
credite 

P.06.O.007 
Practica 

tehnologică 
VI 2 60 Aprilie-Mai 2 

 

 
V. Descrierea procesului de desfășurarea a stagiului de practică 

 
Activităţi /Sarcini de 

lucru 
Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

UC1. Descrierea secţiei. 
a) enumararea 

utilajelor din 
secţie. 

b) Elaborarea 
schemei 

Proiectarea 
schematică a secţiei 

folosind semnele 
convenţionale ale 

mașinilor de 
prelucrat lemn 

Susţine verbal povestind 
lucrarea efectuată 

Explicarea amenajării 
secţiei 

20 ore 
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Activităţi /Sarcini de 
lucru 

Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

amplasarei 
utilajului din 
secţie. 

pe format A3 
enumarînd utilajele 

sub forma de 
legenda halei.  

UC2.  Descrierea 
utilajului. 

a) Caracteristica 
utilajului. 

b) Operaţiile pe 
care le executa 
fiecare utilaj . 

c) Enumararea 
reperelor care 
pot  fi prelucrate 
la utilajele din 
secţie. 

Caracterizează 
utilajul folosind 

imagini sau poze a  
utilajului și 

enumarînd reperele 
ce pot fi prelucrate 

la fiecare utilaj pe foi 
de format A4 sau in 

PowerPoint 
 

Susţine verbal povestind 
lucrarea efectuată. 

Prezentare la proiector 
PowerPoint. 

 
 

20 ore 

UC3.Distingera procesul 
tehnologic . 

a) Algoritmul de 
execuţie a 
lucrarilor. 

b) Descrierea 
operaţiilor. 

Elaborează algoritul 
de execuţie a unui 
produs din lemn și 

descrie fiecare 
operaţie detaliat pe 

foi de format A4 
tapate la calculator 

în Microsoft Word cu 
caracter de Times 

New Roman, 
înălţimea scrisului 14 

între rinduri 1,5 
 

Susţine verbal povestind 
lucrarea efectuată. 

20 ore 

 

 
VI. Sugestii metodologice 

În timpul petrecerii Practicii Tehnologice se vor utiliza mai multe metodologii de 

predare. Cele recomandate sînt acelea în care elevilor le este propusă o sarcină 

autentică sau simulată în baza careia elevii pot propune diferite soluţiii de rezolvare în 

baza observaţiilor de la atelier  dar tot odată făcînd o legătură interdisciplinară. 

Pe parcursul practicii tehnologice elevul întocmește Caietul stagiului de practică în 

formă de tabel în care indică lucrările executate de către el și volumul lucrărilor. 

Caietul stagiului de practică se eliberează fiecărui elev care este delegat la practică şi 

este un document individual al elevului-stagiar, pe care el trebuie să-l aibă permanent 

în preajmă şi să-l prezinte imediat la cererea conducătorului practicii de la catedra sau 

de la întreprinderea (firma) unde are loc desfăşurarea stagiului de practică. 

Prima foaie a caietului stagiului de practică, care conţine informaţie despre locul 

petrecerii stagiului, va fi avizată de către şeful de catedră, conducătorul practicii, 
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directorul adjunct pentru instruirea practică şi confirmată prin ştampila Centrului de 

Excelenţă în Construcţii. Această foaie se decupează şi rămâne la unitatea economică, 

unde studentul a fost repartizat pentru stagiere şi serveşte ca act de angajare a 

studentului-stagiar la muncă printr-un ordin pe întreprindere (firmă). 

Până la începerea stagiului de practică, studentul împreună cu conducătorul practicii 

întocmesc planul calendaristic de activitate, care este actul de bază şi care 

reglementează conţinutul lucrărilor ce vor fi executate de către elevul-staiar şi termenii 

de execuţie. 

Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, elevul-stagiar este obligat să completeze 

zilnic Caietul stagiului de practică şi, la finalizarea activităţii de petrecere a practicii, să 

îndeplinească toate capitolele. După completare, caietul stagiului de practică, 

împreună cu darea de samă privind practica tehnologică este prezentat conducătorului 

practicii de la catedră. 

 
VII. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Competenţele profesionale pot fi evaluate atît cele cognitive cît şi cele funcţionale. 

Competenţele cognitive se vor evalua prin analiza și evaluarea referatelor, 

prezentărilor, precum și a dărilor de seamă, etc.. Compentenţele funcţionale se 

recomandă să fie evaluate conform fișelor tehnologice executate, schiţelor, 

proiectelor, etc.. 

Deasemenea  competenţele sînt evaluate de către persoana responsabilă de la 

intreprindere corespunzătoare. Notele se pun zilnic în Caietul stagiului de practică și 

după finisarea stagiului de practică se alcătuiește o caracteristică a elevului, unde este 

pusă nota finală. 

Notă:  Documentele întocmite în rezultatul practicii tehnologice se confirmă de către 

conducătorul de lucrări de la intreprindere, prin semnătură şi ştampilă, se prezintă la 

Centrul de Excelenţă în Construcţii, la data stabilită, pentru a susţine practica executată 

la interprindere la conducătorul practicii. 

 
VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

 
Categorii  de instituţii/intreprinderi la care se va desfășura practica: 

 Fabrici de mobilă. 

 Agenţi economici ce se ocupă cu restaurarea produselor din lemn masiv. 

 Intreprinderi mari și mijlocii, care îndeplinesc lucrări de fabricare a produselor 

din lemn. 

Lista orientativă a institiţiilor și a întreprindelor cu care sunt încheiate / se 

intenţionează încheerea contractelor de desfășurare a practicii: 
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 SRL  Stejaur 

 SRL Comfort 

 SRL Ambianţa 

 SRL Tandem 

 SRL SerPanu 

 S.A.ICAM 

  

Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfășura practica: 

Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul 
Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus 

practicantului 

1. Muncitori prelucrarea 
primară a lemnului. 

Elevul este încadrat într-o echipă de muncitori calificaţi. 
Elevul trebuie să fie echipat și asigurat cu toate condiţiile 
pentu a îndeplini sarcinele propuse.. 

2. Maistru in secţia de 
prelucrare a operaţiilor de 
bază.  

Elevul are sarcina de a observa, de a analiza și de a evalua 
lucrul maistrului. Deasemenea are acces la documentaţia 
de proiect. 

3. Tehnician în secţia de 
finisare a produselor din 
lemn. 

Elevul are funcţia de a studia documentaţia de proiect, de a 
verifica calitatea și cantitatea. Elevul trebuie să analizeze 
activitatea muncitorilor. 

 
 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

N/o Denumirea resursei 

Locul în care 
poate fi 

consultată / 
accesată / 
procurată 

resursa 

Numarul 
de 

exemplare 
disponibile 

1. 
Legea Nr.186 din 10.07.2008 „Securitatea şi sănătatea 
în muncă”; 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=328774&lang=1 

Internet  

2. V.I. Korotkov.  Mașini-unelte de prelucrat lemn. Biblioteca 12 

 
3 

Arcadie Hinescu „Manualul maistrului din industria 

lemnului” Bucureşti , 1992. Bibliotecă 93 

 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=328774&lang=1

