


Proiectul

Reprezintă o sarcină sub formă de
„problemă de rezolvat în mai multe etape”
.



Este importantă

Tema proiectului.....



Definiții

Dimensiuni de gabarit – dimensiunile exterioare ale unui obiect

Desen de perspectivă – reprezentare tridimensională, pe o suprafaţă plană,

a unui corp din spaţiu (3D).

Vederea – reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan a unui obiect

nesecţionat (Pentru produsele de mobilă = Produse simetrice - 3 vederi ).

Secţiunea – reprezentarea în proiecţie ortogonală pe un plan a obiectului,

după intersectarea cu o suprafaţă de secţionare fictivă şi îndepărtarea

imaginară a părţii obiectului aflate între ochiul observatorului şi suprafaţa

respectivă.

Detaliu – o porţiune din obiectul reprezentat executată la o scară de mărire

faţă de proiecţia din care provine.

Nomenclator de repere – un tabel care cuprinde toate reperele

componente ale unui produs de mobilă, dimensiunile acestora şi materialul

din care sunt realizate.

Norma de consum – cantitatea de material necesară pentru obţinerea unei

unităţi de produs finit.



Debitare – grupul de operaţii prin care se obţin piese cu contur rectiliniu sau 

curbiliniu, prevăzute cu adaosuri de prelucrare necesare pentru prelucrările 

ulterioare.

Prelucrare mecanică – grupul de operaţii prin care reperelor debitate li se 

conferă forma, dimensiunile şi calitatea corespunzătoare a suprafeţelor.

SDV – scule, dispozitive, verificatoare

Finisare – grupul de operaţii prin care suprafeţele sunt înnobilate cu pelicule 

de lacuri şi vopsele, ori sunt acoperite cu folii din material plastic

Montare – succesiunea operaţiilor de grupare 

Ambalare – împachetarea mobilei într-un material protector în vederea 

protejării împotriva degradărilor mecanice prin manipulare şi transport, 

protejării împotriva factorilor atmosferici.



Fazele proiectului

Activităţile proiectului pot fi grupate în faze precum
informarea, planificarea, decizia, implementarea, controlul şi evaluarea.

1. Informarea

Elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei propuse ,

folosind surse disponibile de informaţie: manuale, cărţi de specialitate,

publicaţii, site-uri, internet, etc.

2. Planificarea

Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune), se  

planifică  resursele ce vor fi folosite. 

3. Decizia

Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale, 

riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă.



4. Implementarea 

În această fază se desfăşoară activităţi creative, independente şi    

responsabile. 

5. Controlul

În această fază se vor folosi chestionare, teste asfel încât elevii vor  

fi ajutaţi să – şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. 

Profesorul îşi asumă rolul de persoană – suport şi de sfătuitor. 

6. Evaluarea

Profesorul şi elevii au o discuţie finală, în care se comentează   

rezultatele obţinute. 

Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feedback, să – i  

facă să înţeleagă greşelile făcute, eficienţa muncii şi experienţa 

câştigată. 



Ce trebuie precizat?

Caracteristicile produsului: dimensiuni de gabarit, formă.

Condiţiile tehnice de realizare a produsului: sistem constructiv, 

finisare, montare, ambalare.

CUM? 

Elaborând documente specifice de realizare a produsului:

• desenul de perspectivă al unui produs finit 3D,

• vederile, secţiunile şi detaliile produsului proiectat, 

• elementele bazei de calcul (nomenclatorul de repere, necesarul de materii 

prime, calculul suprafeţelor pe operaţii

• norma de consum şi să determine preţul de producţie pentru

produsul proiectat, 

• succesiunea operaţiilor din fluxul tehnologic, 

• se specifică utilajele, SDV-urile necesare,

• normele de protecţia muncii si PSI specifice tehnologiei.



Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: dimensiuni de gabarit, forma, ornamentatie

Conditii tehnice: sistem constructiv, finisare, montare, ambalare

Documente specifice: descrierea tehnica a produsului, nomenclatorul

de repere, norma de consum, fise tehnologice ale reperelor

Desen de perspectivă: Spațiu (3D)

Vederi : din fata, de sus, laterală

Secţiuni: orizontale, verticale, combinate;     

Detalii: asamblari repere



Baza de calcul: nomenclatorul reperelor, centralizatorul necesarului de 

materii prime, calculul suprafetelor pe operatii

Norme de consum: conform indicelui de utilizare pentru materii prime 

şi materiale

Preţ de producţie: cost materii prime si materiale, cost manoperă, 

cheltuieli indirecte, cheltuieli de aprovizionare, 

beneficiu, cheltuieli generale

Succesiune operatii: debitare, prelucrare mecanica, finisare, montare, 

ambalare

Utilaje: maşini si agregate corespunzătoare operaţiilor specificate

SDV-uri: specifice operaţiilor şi utilajelor aferente

Norme de protecţia muncii conform normativelor în vigoare şi PSI



Caracteristici
ale produselor

din lemn

Destinaţie

Dimensiuni de 
gabarit

Caracteristici
de formã

Condiţii tehnice 
de realizare a 
produselor din 

lemn

Finisare

Sisteme de 
montare

Materii prime

Materiale
tehnologice

Sisteme
constructive

Descrierea tehnicã
a produsului



Orientativ:

Fişa de prezentare a podusului

Argument
Construcţie
Execuţie
Asamblare
Finisare
Reguli pentru verificarea calităţii

Precizia formei geometrice
Maşini –unelte MU
Scule așchietoare   S
Dispozitive, Verificatoare  D, V
Controlul dimensional al pieselor şi produselor
Umiditatea lemnului



Planul de lucru













Poți alege modalitatea proprie de a 

descrie produsul, plecând de la 

reprezentarea grafică a produsului 

ales, urmărind principiile de 

dimensionare, destinaţia, funcţiile, 

spaţiul pentru care a fost creat şi 

poţi include orice alte informaţii 

care ar susţine noul produs. 

Criteriile de evaluare sunt: 

claritatea exprimării, 

prezentarea tematică a conţinuturilor, 

utilizarea bibliografiei suplimentare.





Elaborarea documentaţiei  tehnice de pentru produse simple de 

mobilier oferă posibilitatea dobândirii capacităţii de determinare a 

valorilor practic-utilitare ale mobilei contemporane şi a valorilor 

constructive şi estetice ale acestora, a noţiunilor legate de 

reprezentarea spaţială a elementelor decorative de mobilier şi a 

corpurilor, realizarea desenelor de amplasare a mobilierului în 

interioarele locuinţelor, spaţiilor de învăţământ, spaţiilor comerciale, 

clădirilor administrative şi birourilor.

Piesele de mobilier sunt obiecte de interior realizate în conformitate 

cu anumite cerinţe funcţionale şi dorinţe de design ale clientului.

Pentru a-şi putea imagina mobila dorită, clientului îi este necesară 

prezentarea cât mai plastic a unei schiţe de concept. Aceasta schiţă 

desenată cu mâna liberă bine proporţionată având reprezentată 

structura materialului, umbrele şi culorile într-o perspectivă 

simplificată, este un prim argument pentru vânzarea produsului 

solicitat. 














