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Dragi elevi,
În cadrul orelor de educaţie tehnologică veţi elabora, realiza și evalua diferite proiecte în
conformitate cu modulele propuse de Curriculumul naţional la Educaţia tehnologică pentru
învăţămîntul gimnazial. Aveţi șansa să realizaţi acele module care corespund intereselor
voastre, în funcţie de tradiţiile meșteșugărești din localitatea voastră, de materia primă
disponibilă și de baza tehnico-materială a instituţiei de învăţămînt.
În conformitate cu Curriculumul la disciplina Educaţia tehnologică, manualul pentru clasa
a 9-a vă propune spre studiere 16 module, studierea cărora va contribui la formarea competenţelor specifice disciplinei. Valorificarea lor vă permite dobîndirea capacităţilor de aplicare
în viaţă a cunoștinţelor (dovadă că știi să faci) și formarea competenţelor sociale (dovadă că
știi să fii). Totodată, materia din manual urmărește scopul orientării profesionale a tinerilor,
precum și încadrarea viitorilor absolvenţi în mediul social, economic și cultural modern.
Studiind Arta culinară, veţi descoperi tradiţiile bucătăriei naţionale, veţi realiza proiectul de
preparare a sarmalelor și veţi uimi prietenii cu bucate într-o prezentare originală. Valorificînd
și promovînd tradiţiile vestimentaţiei și portului tradiţional prin confecţionarea pieselor componente ale costumului în cadrul modulului Arta acului aveţi șansa să realizaţi ii stilizate.
Studierea modulului Croșetarea vă va iniţia în frumoasele tradiţii de nuntă, îndemnîndu-vă să realizaţi năfrămiţa miresei și faţa de masă tradiţională. Dacă doriţi să deveniţi
designeri vestimentari, confecţionaţi rochia combinată cu garnitură croșetată, brodată cu
ornamente tradiţionale.
Modulul Arta covorului vă poate inspira la însușirea tehnicilor de ţesut, cu ajutorul cărora
veţi putea confecţiona covorașe cu efecte benefice asupra sănătăţii, precum și diverse accesorii
vestimentare moderne. Împletitul din fibre vegetale deasemenea face parte din patrimoniul
cultural al neamului nostru prin realizarea obiectelor utilitare și decorative inedite. Arta
ceramicii, specifică mai ales zonei de Centru a republicii, prin produsele modelate în diverse
tehnici, ne duce faima departe de hotarele ei.
Posedînd limbajul grafic și realizînd lucrările practice propuse în manual, puteţi îmbrăţișa profesiile de arhitect, inginer, designer etc., devenind astfel creatorii propriilor locuinţe.
Alături de alte genuri de artă meșteșugărească, prelucrarea artistică a lemnului, moștenită
de la strămoși, este prezentă în viaţa noastră cotidiană prin obiecte ornamentate tradiţional. Casa, poarta, gardul, scările le puteţi decora într-un mod original, studiind modulul
Tehnologia prelucrării metalului.
Însușind materialul propus în modulul Electrotehnica, veţi putea repara diverse aparate
electrocasnice, cu condiţia respectării stricte a normelor de protecţie a muncii. Modulele
Automobilul și Tractorul vă vor ajuta să înţelegeţi specificul acestor mijloace de transport și
să respectaţi regulile de circulaţie.
Un spaţiu verde amenajat cu gust vă va aduce satisfacţie și totodată vă va menţine sănătatea. Studiind tehnologiile corecte de cultivare a unor plante, aveţi șansa să deveniţi un bun
agricultor, obţinînd produse ecologic pure, cerute pe toate pieţele lumii. Studiind modulul
Domenii profesionale și fiind liberi în luarea deciziilor ce ţin de alegerea viitoarei profesii,
veţi putea elabora un plan individual al viitoarei cariere.
5

CMYK P6

Structura unui proiect
Etapele proiectului

Detalieri de proiect

I. Elaborarea proiectului de confecţionare a unui articol (obiect, produs)

1. Argumentarea valorificării şi promovării meşteşugului, în scopul integrării tinerilor în spaţiul socioeconomic.
2. Argumentarea necesităţii confecţionării articolului
3. Alegerea articolului, descrierea lui: forma, părţile componente,
culoarea, aspectul, destinaţia.
4. Elaborarea schiţei/schemei grafice, diagramei, tiparului, desenului tehnic (în funcţie de modul).
5. Stabilirea termenelor de realizare a proiectului (începutul şi
finalizarea).
6. Prezentarea proiectului.

II. Conceperea şi organizarea mijloacelor de realizare a proiectului

1. Caracteristica materialelor şi mijloacelor necesare pentru realizarea proiectului (în funcţie de modul).
2. Selectarea materialelor şi determinarea cantităţii necesare
pentru realizarea proiectului.
3. Selectarea ustensilelor adecvate procesului de realizare a proiectului.
4. Păstrarea şi folosirea materialelor şi ustensilelor conform normelor de igienă şi de protecţie a muncii.

III. Realizarea proiectului elaborat,
respectînd etapele tehnologice

1. Executarea articolului, respectînd fişa tehnologică (etapele,
succesiunea operaţiilor) în funcţie de modul.
2. Respectarea normelor de igienă şi de protecţie a muncii la
fiecare etapă de lucru.

IV. Susţinerea proiectului şi evaluarea articolului confecţionat conform
criteriilor

1. Susţinerea publică a proiectului prin: prezentarea produsului,
poster, fotografii, film, machetă, schiţă, desen grafic etc. (în funcţie de modul).
2. Aprecierea obiectului în conformitate cu criteriile:
• respectarea rigorilor tehnologice
• funcţionalitatea, utilitatea produsului/lucrării realizate
• aspectul estetic
• calitatea produsului finit/lucrării executate
• armonizarea funcţiilor utilitare şi estetice.
3. Demonstrarea performanţelor: organizarea expoziţiilor, concursurilor, şezătorilor, conferinţelor ştiinţifico-practice etc.

Produsul va fi realizat în baza Proiectului propus și a sugestiilor specifice fiecărui modul, pe care
le puteţi urmări la fiecare etapă pe parcursul studierii conţinuturilor.
Dragi elevi, nu uitaţi că talentul este în voi și doar voi sînteţi responsabili de valorificarea lui.
Contează să credeţi în succesul obţinerii performanţelor în realizarea proiectelor propuse.
Cercetaţi, creaţi, daţi frîu liber fanteziei, aspiraţi și veţi descoperi cheia succesului!
Autorii
6
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ARTA CULINARÃ
ŞI SÃNÃTATEA

modulul

1

1

Dictonul latin ”O minte sănătoasă într-un corp sănătos” vă sugerează că alimentaţia echilibrată este un factor foarte important pentru viaţa omului. Cum să ne
alimentăm corect? Ce alimente includem în meniu în zilele obişnuite, în post şi
la sărbători? Ce am putea pregăti pentru a bucura familia, prietenii? Răspunsuri
la aceste întrebări veţi găsi în modulul dat.

1.1. Alimentaţia echilibrată și mîncărurile
de sărbători

Pentru fiecare om, o alimentaţie echilibrată este condiţia majoră pentru
o viaţă sănătoasă, dacă se bazează pe un mod de prelucrare a alimentelor cît
mai natural, fără adaos de sare și grăsimi. Alimentaţia corectă presupune
respectarea următoarelor principii:
al echilibrului – respectarea regimului alimentar, folosirea raţională a
alimentelor;
al diversităţii – folosirea alimentelor din toate grupele;
al moderaţiei – utilizarea alimentelor în cantităţi moderate, care ar
asigura necesarul de calorii pentru un organism sănătos.
Factorii geografici, economici, sociali determină modul de alimentaţie a
omului. Fiecare popor are bucătăria tradiţională specifică, influenţată de materiile prime de care dispune și de experienţa utilizării acestora, acumulată de-a
lungul secolelor. Poporul nostru are o gastronomie bogată și variată. Pe masa
moldoveanului se regăsesc la loc de cinste plăcintele „poale-n brîu”, învîrtita cu
brînză, răciturile, friptura de miel sau din carne de porc, sarmalele, mămăliga
etc. Aceste bucate pot fi servite atît la sărbători, cît și în zilele obișnuite.
La sărbători se pregătesc mîncăruri tradiţionale specifice. La Sfintele Paști
se prepară cozonacul bine crescut, galben și pufos, pasca cu umplutură din
brînză de vaci și mielul pascal. De Crăciun, tradiţional se pregătesc bucate
din carne de porc (fig. 1.1). În ajunul Crăciunului se fac mîncăruri de post:
colivă, supe, fasole, sarmale, colţunași etc.

!

Amintiţi-vă cele
studiate în clasele precedente
despre alimentaţia raţională şi în
funcţie de anotimp.

Reţineţi!
Dacă veţi respecta
un regim alimentar
echilibrat în grăsimi,
bogat în cereale
integrale, fructe şi
legume, veţi reduce
riscul apariţiei multor afecţiuni.

Fig. 1.1. Mîncăruri tradiţionale: pască, sarmale, friptură de miel, răcituri (piftie)

Pe parcursul unui an, omul traversează cîteva perioade legate de modul
de alimentaţie: 4 posturi și perioadele dintre ele, sărbătorile mari. În post
este indicat să mîncăm mai moderat, este important să includem în alimentaţie mai multe fructe și legume proaspete, seminţe și nuci, uleiuri vegetale,
ARTA CULINARĂ
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care contribuie la menţinerea sănătăţii și detoxicarea organismului (fig. 1.2).
Astfel, pot fi rezolvate unele probleme de sănătate precum indigestia, acneea,
migrena, artrita, diabetul etc.

Fig. 1.2. Bucate servite în post: fasole, salată, murături, ciuperci

Preparînd bucate delicioase de sărbători, vom ţine cont: ce mîncăm, cît
mîncăm și cînd mîncăm, deoarece după post organismul nu este suficient
pregătit pentru a-l suprasolicita.

Meditaţi şi
argumentaţi
Ce alimente pot
fi folosite şi ca remedii împotriva
unor maladii?

Lucru individual
1. Culege informaţii privind tradiţiile culinare ale poporului nostru şi ale altor popoare, completînd portofoliul.
2. Elaborează unul dintre proiectele propuse: a. „Mîncăruri tradiţionale, servite
de sărbători”. b. „Fantezie culinară” (compoziţii culinare din fructe şi/sau legume). Argumentează necesitatea preparării bucatelor tradiţionale. Alcătuieşte reţeta culinară de preparare a unui fel de mîncare.

Lucru în grup
1. Realizaţi un colaj la tema „Piramida alimentaţiei sănătoase”, utilizînd ilustraţii,
imagini din reviste şi Internet, fotografii etc. Comentaţi, în baza piramidei, legătura dintre alimentaţie şi sănătatea omului.
2. Discutaţi în grup şi lansaţi un mesaj la tema: „Omul trăieşte pentru a mînca sau
mănîncă pentru a trăi?”.

1.2. Întreţinerea ordinii în bucătărie

8

Reţineţi!

Mobilierul și aparatele de bucătărie

Bucătăria trebuie să
fie menţinută într-o
ordine ideală. La
apariţia gîndacilor,
furnicilor, prelucraţi
spaţiul cu soluţii
pentru combaterea
acestora.

Actualmente, bucătăria a devenit una dintre încăperile importante ale
locuinţei noastre. Amenajarea ei depinde de operaţiile ce se execută aici: prepararea bucatelor, servirea mesei, spălatul veselei. Pentru a ne crea condiţii
optime și un anturaj confortabil, spaţiul bucătăriei trebuie să fie:
mobilat și utilat corespunzător destinaţiei;
decorat cu materiale igienice și ușor de întreţinut;
bine iluminat și ventilat;
păstrat în ordine și curăţenie;
amenajat cu flori și plante vii pentru curăţarea aerului.
Mobilierul se aranjează în funcţie de spaţiul disponibil, asigurînd zona
de gătit, locul unde se servește masa (dacă nu există sufragerie), zona sursei
de apă etc., cuprinzînd: masa de lucru, chiuveta, mașina de gătit, frigiderul,
mașina de spălat vesela, dulapuri suspendate pentru veselă etc. (fig. 1.3).
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!

Fig. 1.3. Tipuri de bucătării

1

Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasele
precedente despre organizarea
bucătăriei, despre normele de
igienă care trebuie respectate.

Prepararea bucatelor necesită o serie de operaţii de prelucrare și pregătire
a alimentelor, folosind diverse aparate pentru executarea operaţiilor tehnologice: mașina de gătit, robotul de bucătărie, storcătorul de fructe/legume,
mașina de tocat, rotisorul, cuptorul electric, cafetiera etc. (fig. 1.4).

Reţineţi!
Şerveţelele pot fi
pliate în mai multe forme: evantai,
barcă, crin francez,
crin de apă, porumbel etc.

Fig.1.4. Aparate utilizate în bucătărie

Vasele, ustensilele, tacîmurile de bucătărie
În bucătărie, fiecare obiect trebuie să aibă locul său, în funcţie de destinaţie, pentru a se păstra perfect curat și a fi găsit fără efort. Ustensilele (site,
lopăţele, linguri de lemn, furculiţe etc.) se păstrează în sertare, în dulapuri
închise. Vasele (cratiţe, oale, tigăi etc.) trebuie să fie de bună calitate – din
fontă emailată, sticlă termorezistentă, aliaje inoxidabile, pentru a nu dăuna
sănătăţii și a fi ușor de întreţinut.
Are o importanţă deosebită și vesela pe care o folosim pentru servirea
bucatelor: platouri, farfurii, boluri, supiere, seturi de pahare, cești etc. E bine
dacă vesela face parte din același set și se asortează cu decorul bucătăriei. Faţa
de masă și șerveţelele, tradiţionale sau moderne, sînt deasemenea atribute
necesare în bucătărie.

Lucru individual
1. Realizează etapa a II-a a proiectului: selectează vasele şi ustensilele necesare pentru prepararea bucatelor preconizate.
2. Descrie bucătăria din locuinţa voastră. Ce însărcinări ţi se încredinţează în
bucătărie?
3. Pliază şerveţele de masă de diferite forme.

Lucru în grup
1. Selectaţi pentru portofoliu informaţii şi imagini privind tendinţele moderne în
amenajarea bucătăriei (stil tradiţional, high-tech etc.). Discutaţi despre spaţiul
bucătăriei din timpul bunicilor voştri şi despre bucătăria modernă.
2. Discutaţi şi lansaţi un mesaj la tema: „Avantajele utilizării electrocasnicelor în
procesul preparării bucatelor”.

Fig. 1.5. Vase pentru
bucătărie, ustensile, veselă
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Amintiţi-vă ce cunoaşteţi din clasele precedente
despre metodele
de verificare a
calităţii unor produse alimentare.

1.3. Metode și tenhologii de păstrare a
produselor alimentare
Calitatea și valoarea nutritivă a alimentelor
Pentru o alimentaţie sănătoasă, trebuie să știm a alege corect produsele
alimentare printr-un examen organoleptic: aspect, miros, prospeţime (termen
de valabilitate), gust. Carnea și peștele se vor alege în funcţie de culoare, miros, consistenţă; laptele – după culoare, miros, gust etc.; fructele, legumele
și verdeţurile – conform culorii, frăgezimii etc.
S-a constatat că mai mult de o treime din produse se alterează, fiindcă
nu sînt corect păstrate, conservate și depozitate. De aceea omul, în cursul
istoriei, a căutat mereu metode eficiente de păstrare a alimentelor. În tabelul
de mai jos vă prezentăm cîteva dintre aceste metode.
Metode de conservare a alimentelor

a
Uscare:
fructe, legume,
ciuperci

Fermentaţie:
brînzeturi,
vinuri, oţet

Sterilizare
(la t=110ºC):
compoturi,
salate, sucuri

Congelare:
carne, peşte,
legume, fructe

Afumare:
peşte,
carne

O altă metodă de păstrare a alimentelor este depozitarea lor în dulapuri, în cămări și spaţii reci (beciuri), bine aerisite. În dulapuri putem ţine
condimente, făină, mălai, paste făinoase, crupe, sare, ceai etc., acestea fiind
păstrate în săculeţe din pînză sau hîrtie, în cutii din carton sau sticlă bine
închise. Fructele și legumele se păstrează într-un loc răcoros, întunecat, astfel
vor rămîne proaspete. Carnea, peștele, produsele lactate, fiind produse ușor
alterabile, vor fi păstrate în frigiderul menţinut în curăţenie (fig. 1.6).

b

Influenţa tehnologiilor culinare asupra produselor
În prezent, se pune accent pe folosirea produselor cu valoare biologică
sporită, fabricate pe baza datelor știinţifice și tehnologiilor avansate, utilizînd
principii de îmbinare a diferitelor produse naturale, prelucrate conform unor
tehnologii speciale. Fiind supuse prelucrării culinare corecte, bucatele își
păstrează toate calităţile biologice, nutritive, precum și vitaminele.
Pentru ca produsele alimentare să-și îndeplinească rolul de menţinere
și fortificare a sănătăţii organismului uman, ele trebuie să corespundă standardelor internaţionale, care prevăd:
a) ingredientele să fie naturale;
b) timpul de preparare să fie cît mai scurt;
c) procesul tehnologic să includă mai puţine operaţii;
d) decoraţiunile să fie simple și comestibile.

с

Lucru individual
Fig. 1.6. Păstrarea
alimentelor: a – în beci;
b – în dulap; c – în frigider

10

1. Realizează etapa a II-a a proiectului: selectează produsele necesare pentru
prepararea bucatelor preconizate. Evaluează calitatea şi cantitatea alimentelor
selectate pentru prepararea bucatelor.
2. Constată ce produse folosiţi în alimentaţia familiei şi determină ce nutrimenţi
conţin acestea.
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Lucru în grup
1. Elaboraţi un meniu hipocaloric, care v-ar permite să vă păstraţi silueta şi, totodată, să nu dăuneze sănătăţii.
2. Comentaţi proverbele: „Mîncarea de dimineaţă lungeşte viaţa”; „O masă fără
fructe e ca o petrecere fără muzică”.

*1.4. Prelucrarea culinară a produselor
alimentare

Reţineţi!

Pînă a ajunge pe masa noastră, alimentele sînt supuse prelucrării culinare,
care include două metode de bază:
1 – prelucrarea primară: produsele se aleg, se sortează, se curăţă, se spală
se mărunţesc etc.;
2 – prelucrarea termică: alimentele se fierb în apă sau în aburi, se frig pe
grătar, se prăjesc, se coc etc.

Sarmalele – mîncare tradiţională
Sarmalele pot fi pregătite la toate sărbătorile, la ceremonii, în post.
Tradiţional, se coc în oale de ceramică la cuptor. Pot fi preparate în foi de
varză proaspătă sau acră, în frunze de viţă-de-vie, podbal, arţar, hrean,
stevie etc. Mai jos este descrisă tehnologia de praparare a sarmalelor în foi
de viţă-de-vie.
Fişa tehnologică 1. Sărmăluţe în foi de viţă-de-vie
Etape tehnologice
Succesiunea operaţiilor
I. Prelucrarea primară a ingredientelor
1. Legumele se aleg, se curăţă, se
spală, se mărunţesc.
2. Carnea se spală în apă rece, se
taie mărunt.
3. Orezul se spală în mai multe
ape.
4. Foile se opăresc în apă cu borş
acru, se scurg.
II. Prelucrarea termică
1. Ceapa se căleşte în ulei, se
adaugă morcovul ras, carnea şi se
amestecă bine.
2. Se adaugă orezul, pasta de tomate, verdeaţa tocată, sare şi puţină
ceapă crudă tocată fin.
3. Compoziţia bine omogenizată se
lasă să se răcească.
4. Pe partea dorsală a frunzei se
pune o linguriţă din compoziţia pregătită şi se rulează cu îndemînare,
apoi se aranjează în oală de lut sau
în ceaun.
5. Se toarnă peste ele apă fierbinte, ca să le cuprindă, şi se pune capacul.
6. Se fierb la foc mic 2–3 ore sau se
dau la cuptor.

Respectaţi cu stricteţe normele de igienă şi de protecţie a
muncii în bucătărie.

!

Amintiţi-vă ce cunoaşteţi despre
valoarea nutritivă
şi valoarea calorică a alimentelor.

Ingrediente, ustensile, vase
Imagini, sugestii

Pentru un vas de 5 kg: foi de viţă-de-vie, 5 cepe mari, 3 morcovi, 500 gr
carne cu puţină grăsime, 0,5 kg orez, 100 g ulei de floarea soarelui, borş
acru, verdeaţă, pastă de tomate, sare
Cratiţă, tigaie, bol, lingură de lemn
Este recomandabil să amestecaţi ingredientele cu o lingură de lemn.

Dacă pregătim sarmale în foi de varză, acestea se vor alege subţiri şi cu
nervuri fine.
Fundul oalei se acoperă cu cîteva frunze.

I
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Aţi dori să încîntaţi prietenii, familia cu bucate într-o prezentare originală? Realizaţi proiectul
„Buchetul de trandafiri”, folosind reperele din fișa tehnologică 2.
Fişa tehnologică 2. Buchetul de trandafiri
Etape tehnologice
Succesiunea operaţiilor
1. Se curăţă ridichea albă, se taie o bucată nu prea mare din ea.
2. Se vopseşte suprafaţa ei cu ajutorul unei sfecle roşii curăţate.
3. Se feliază subţire, se presară cu sare, ca să se elimine sucul
din felii; se înlătură sucul cu un şerveţel.

Ingrediente, vase şi ustensile
Sugestii
O ridiche albă (daikon), o ridiche de iarnă, o sfeclă roşie, un
castravete, zucchini,
cuţit, scobitori

4. Feliile au devenit moi şi flexibile. Se vopsesc marginile cu sfeclă.
5. Se face sul o felie – aceasta va fi petala interioară a trandafirului.
6. Continuaţi să înfăşuraţi celelalte petale, astfel încît fiecare petală să o acopere parţial pe precendenta.
7. Se prinde trandafirul cu 2 scobitori.
8. Se îndoaie uşor petalele.
9. Se taie capetele scobitorii şi se secţionează baza florii.
10. Se aşază floarea cu partea tăiată în sus.
11. Faceţi, în acest mod, trandafiri albi şi roşii din ridiche de toamnă albă şi din sfeclă roşie fiartă.
12. Se sculptează frunze din castraveţi sau zucchini.

Lucru individual
1. Realizează etapa a III-a a proiectului. Prepară bucatele în conformitate cu fişa tehnologică. Amenajază
masa de lucru adecvat procesului tehnologic.
2. Discută cu bunica sau cu mama ce „secrete” folosesc ele la prepararea sarmalelor.

Lucru în grup
1. Evaluaţi proiectul realizat în conformitate cu
criteriile: a) de calitate; b) organoleptic; c) respectarea rigorilor tehnologice; d) aspectul estetic;
e) comentarea tehnologiilor culinare utilizate la prepararea bucatelor.
2. Determinaţi valoarea calorică a sarmalelor.
3. Amenajaţi masa pentru o sărbătoare. Urmaţi sugestiile propuse:
Alcătuiţi lista invitaţilor, meniul, ţinînd cont de preferinţele culinare ale acestora.
Folosiţi feţe de masă și șerveţele din in sau bumbac,
alegeţi culoarea în funcţie de sărbătoare.
Așezaţi la mijlocul mesei o vază cu flori de sezon, nu
prea mirositoare, puneţi și lumînări.
Așezaţi șerveţelele împăturite în formă de triunghi
sau sul, strînse cu un inel, legate cu fundă – simbolul
sărbătorii.

12
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

I. Prezentaţi public proiectul realizat printr-un poster.
II. Test
1. Completaţi tabelul „Funcţiile şi sursele nutrimenţilor”.
Nutrimenţi

Funcţii

Surse

Proteine
Glucide
Lipide
Vitamine
Substanţe minerale
Apă

1. Argumentaţi prin exemple concrete la ce poate duce nerespectarea tehnologiilor
de prelucrare a alimentelor.
2. Propuneţi reţete culinare pe care le-aţi inventat voi şi le-aţi realizat deja.
3. Observaţi indicaţiile de pe ambalajele produselor alimentare şi explicaţi importanţa lor.
4. Aduceţi exemple de pliere a şerveţelelor de masă.
5. Numiţi 8 alimente care combat stresul.
6. Care este influenţa tehnologiilor culinare moderne asupra produselor alimentare
şi, respectiv, asupra sănătăţii omului? Argumentaţi răspunsul prin exemple concrete.
7. Elaboraţi meniul pentru o zi, ţinînd cont de cerinţele alimentaţiei echilibrate.
8. Înscrieţi în spaţiile acronimului factorii ce vă menţin sănătatea.

S
A
N
A
T
A
T
E

M

Ţ
L
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ARTA ACULUI
(Cusutul şi brodatul tradiþional)
modulul

Satele
S
t l b
basarabene
b
ne uimesc
i
prin
i articole
ti l de
d portt popular
l pe care le
l găsim
ă i păsă
trate de secole. Costumul popular, pătruns de simţul măsurii şi proporţiei, reprezintă un ansamblu de elemente armonios şi echilibrat. Ornamentica şi coloritul
cu note specifice diferenţiază costumul popular de la o zonă la alta a republicii,
păstrînd unicitatea.

2.1. Articole de port popular

Fig. 2.1. Articole de port
popular

!

Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasele a 6-a – a 8-a
despre articolele
de port popular.

a

b

c

d
Fig. 2.2. Tipuri de cămăşi
femeieşti: a – cămaşă de
tip tunică, b – cămaşă
încreţită la gât, c – cămaşă
cu platcă, d – ie, poale

14

Costumul tradiţional este un indicator al apartenenţei entice, o marcă
de identitate, prin care ne informăm despre cultura și măiestria poporului,
este un etalon de demnitate și frumuseţe (fig. 2.1).
Portul nostru, moștenit de la strămoșii daci și geţi, îl găsim săpat de
milenii pe Columna lui Traian de la Roma. Această moștenire trebuie să fie
studiată, observînd specificul materiei prime, croiala, ornamentica, cromatica aplicate la realizarea articolelor de port popular. Cămășile femeiești
și bărbătești, iile, poalele cămășilor, batista în trei colţuri sînt albe, ceea ce
denotă curăţenie fizică și morală. Legea de bază a croiului de port popular
este tăietura din foi drepte, dreptunghiulare, fără răscroituri. Această croială a
rămas neschimbată de-a lungul secolelor, ea dovedește o atitudine raţională
și cunoașterea liniilor de croi.
În portul feminin se disting trei tipuri de cămăși în funcţie de croi: cămașa „de-a întregul”, de tip tunică (cămașa bătrînească), cămașa încreţită la
gît, considerate cele mai vechi, și cămașa cu platcă – influenţă a costumului
orășenesc (fig. 2.2 a, b, c). Cămașa lungă, încreţită la gît din considerente
practice, a suferit și ea, în timp, o schimbare prin despărţirea părţii de sus,
ia, de partea de jos – poalele (fig. 2.2 d). Structura iei a devenit mai complicată faţă de cea a poalelor. Ia este portul sătencei de la șes sau de la munte,
la muncă sau la petrecere. Ia este o cămașă dreaptă fără nicio răscroitură:
se încheie (montează) pe părţi, iar la gît are creţuri. Mîneca cămășii poate fi
largă sau strînsă cu o bentiţă, în funcţie de zona etnografică.
Tipurile cămășii tradiţionale bărbătești după croială sînt: cămașa dreaptă
tip tunică (bătrînească), cămașa scurtă, cămașa cu clini, cămașa cu platcă.
Cămașa dreaptă de tip tunică este o formă arhaică, de largă răspîndire teritorială în toate zonele Moldovei (fig. 2.3).
Cămașa a fost și este piesa cea mai importantă a costumului femeiesc și
a celui bărbătesc. În costumul tradiţional al moldovenilor s-au creat diverse
tipuri de cămăși. Întreaga tipologie a cămășii are la bază clasificări după
diferite criterii: în funcţie de vîrsta purtătorilor (cămăși purtate de copii,
tineri sau adulţi), de ocazie (cămăși de sărbătoare și cotidiene). Un criteriu
important la clasificarea cămășilor tradiţionale este simbolica – cămăși purtate în cele mai importante momente din viaţa omului: nașterea, căsătoria,
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moartea: cămașa de botez, cămașa mirelui (fig. 2.1, 2.6), cămașa miresei
(fig. 2.1), cămașa de soacră, cămașa de înmormîntare.
În trecut, fata îşi pregătea zestrea împreună cu mama. În familie, de
mică învăţa să prelucreze lîna, cînepa, să ţese, să brodeze, să croşeteze,
să confecţioneze haine de sărbătoare conform tiparelor specifice zonei,
localităţii etc. De exemplu, o ie pe care trebuia să o îmbrace în ziua de Paşti
la biserică, la horă, cu ornamentaţie şi cromatică deosebite. Bazat pe vechea
moştenire, portul popular a evoluat de-a lungul timpurilor.
În prezent, costumul tradiţional femeiesc şi cel bărbătesc sînt purtate de
interpreţii ansamblurilor etnofolclorice, de dans, de cîntec, la concursurile
şi festivalurile de folclor autohton şi la alte sărbători naţionale (fig. 2.5).

Fig. 2.3. Tipuri de cămăşi
bărbăteşti

Fig. 2.5. Variante de ii pentu colective etnofolclorice din zona de Centru

Lucru individual
1. Elaborează chestionarul tematic de examinare a obiectelor de port popular
brodate.
2. Completează portofoliul cu imagini ce reprezintă motive, compoziţii ornamentale selectate din articolele de port popular analizate. Caută la rude, bunici, vecini
cămăşi tradiţionale specifice localităţii.

Fig. 2.4. Cămaşă
bărbătească

Lucru în grup
1. Observaţi şi stabiliţi prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc cămăşile
tradiţionale femeieşti de cele bărbăteşti.
2. Vizitaţi muzeul ţinutului natal sau etnografic şi determinaţi modele de costume
populare, caracteristice zonelor etnografice.

Meditaţi şi argumentaţi
Iile şi cămăşile tradiţionale au fost întodeauna izvor de inspiraţie pentru realizarea iilor stilizate, utilizîndu-se diverse tehnici de broderie şi ornamentale destul
de simple. Doriţi să aveţi o ie tradiţională sau stilizată? Argumentaţi răspunsul.

Reţineţi!
Costumul tradiţional
reprezintă o unitate
din cîteva elemente: materie primă,
croi, decor, cromatică – toate acestea
evidenţiind funcţia
şi destinaţia lui.

ARTA ACULUI
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2.2. Ornamentica și cromatica tradiţională

Fig. 2.6. Cămaşa mirelui
(începutul secolului al
XIX-lea). Zona de Sud,
s. Goteşti

Un repertoriu vast de ornamente tradiţionale în Republica Moldova este
reprezentat pe ţesături şi cusături, în dantelă, în ceramică și în alte genuri de
artă populară. Aceste articole de artă populară, create cu secole sau decenii
în urmă, se bucură şi astăzi de o mare apreciere.
Din punct de vedere morfologic, ornamentica ţesăturilor tradiţionale
excelează printr-o bogată şi variată gamă de motive geometrice şi negeometrice (liber desenate), iar din punct de vedere semantic – prin valoroase creaţii
fitomorfe, cosmomorfe, avimorfe, antropomorfe, zoomorfe, scheomorfe.
Prin tiparul de croială şi prin decor, cămaşa tradiţională se impune ca o
realizare eminentă a geniului creator popular. Unitatea în varietate, simetria,
alternanţa, ritmicitatea dezvoltate în cuprinsul compoziţiilor ornamentale
confirmă originalitatea ţesăturilor.
Cămaşa bărbătească se croia de-a întregul dintr-o bucată de pînză, care
venea în faţă şi în spate fără a avea cusătură pe umeri, avea mînecă largă prinsă
de la umăr, clini la stan, gulerul drept. Cămaşa de sărbătoare se împodobea
cu decor brodat la guler, la mîneci, piept şi poale (fig. 2.6).
Motivele decorative sînt predominant geometrice, dar şi fitomorfe,
dispuse după regulile simetriei şi alternanţei. Împodobirea iei cu motive
ornamentale cusute este o veche tradiţie. Compoziţiile, motivele ornamentale
(izvoadele) brodate sînt variate, diferă de la o zonă etnografică la alta. Unele
izvoade au o vechime între 50 şi 150 de ani (fig. 2.7).

Fig. 2.7. Modele de motive ornamentale
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Fig. 2.8. Cămaşă bărbătească din zona de Centru. Plasarea motivelor ornamentale

a
b
с

Fig. 2.9. Ie din zona de Centru. Plasarea motivelor ornamentale: a – altiţa, b – încreţul, c – rîurile

Cele mai frecvente motive ornamentale brodate pe obiectele de port
popular sînt: florile, bobocul, strugurele, frunza de viţă-de-vie, luceafărul,
coarnele berbecului, două inimi îngemănate, vîrtelniţa, frunzuliţele etc.
Ornamentele sînt plasate pe porţiunile vizibile, care nu sînt supuse uzurii
(fig. 2.8, 2.9).
Cămaşa încreţită la gît sau ia, faţă de cămaşa dreaptă, are ornamentica mai
complicată. Decorul pe suprafaţa mînecilor este plasat în cîte trei elemente
principale: altiţa, încreţul şi rîurile. După modul de plasare a decorului
ornamental pe mînecă, iile pot fi: cu altiţă şi rîuri drepte, cu altiţă şi rîuri
costişate (oblice) (fig. 2.10), cu altiţă şi stele.
În tipologia cămăşii femeieşti încreţite la gît se disting două tipuri: cu
altiţă şi fără altiţă.
Costumul popular se caracterizează prin sobrietatea şi armonia culorilor.
În trecut, coloritul se realiza cu ajutorul sucurilor vegetale, cu care se obţineau nuanţe calde, profunde, avînd un farmec deosebit. Culorile specifice
artei populare sînt: alb, negru, roșu. Îmbinarea culorii roșii cu cea neagră
pe fundalul alb este caracteristică și pentru costumul popular, formînd o
cromatică armonioasă. Gama cromatică a decorului obiectelor de port popular include două-trei nuanţe sau culori: roșu și negru, roșu și albastru, de
asemenea verde și galben etc. Prin cromatică se subliniază diferenţierea de
vîrstă sau de stare civilă. Culorile deschise (galben, roz) sînt specifice copiilor; culorile aprinse (roşu, portocaliu) – tinerilor; cele închise – oamenilor
de vîrstă înaintată.
Iile cusute într-o singură culoare sînt deosebit de frumoase (fig. 2.11).
Folosirea unei singure culori în realizarea motivului ornamental formează o
compoziţie monocromă. De exemplu, negrul predomină în portul femeilor
mature, albastrul – în portul femeilor cu copii.

a

b

Fig. 2.10. Modele de ie: a – cu altiţă
şi rîuri drepte; b – cu altiţă şi rîuri
costişate

Fig. 2.11. Model de ie cu compoziţie
ornamentală monocromă
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Fig. 2.11. Model de decor
pentru poalele iei (în miniatură)

De ie se prindeau poalele cămășii făcute din pînză mai puţin fină. De
regulă, pe poale ornamentul brodat era preluat din motivul de bază al decorului cămășii (fig. 2.11). Poalele se împodobeau de jur împrejur pe margine
cu dantelă îngustă. Cămășile bărbătești scurte se completau cu poale confecţionate separat.
Conform tradiţiei, la sfîrșitul nunţii, nașa îi scotea miresei voalul, beteala
și cununa cu flori. Îi punea pe cap o batistă albă în trei colţuri și îi lega un
șorţ alb, ambele brodate cu motive ornamentale, împodobite cu dantelă.
Există o deosebire între felul de a-și acoperi capul al femeilor și al fetelor
nemăritate, care de obicei aveau capul descoperit. Astfel, batista marchează
trecerea din rîndul fetelor în cel al nevestelor. Mai apoi, batista și șorţul erau
folosite de către gospodine în menaj.

*Ie stilizată

Fig. 2.12. Model de decor
pentru batista în trei colţuri

Fig. 2.13. Modele de ii stilizate

Dintre piesele de port popular femeiesc din Republica Moldova, ia și
astăzi prezintă o valoare. În multe ţări ale lumii – SUA, Marea Britanie,
Spania, Australia, Italia etc. – poţi vedea, în special vara, tinere îmbrăcate
în ii stilizate. Acesta este un semn al valorii artei noastre populare. Cu atît
mai mult, trebuie să o cunoaștem și să o valorificăm la noi acasă.
Propunem două variante de ii stilizate (moderne): 1 – ie împodobită
cu decor de culoare albă, care simbolizează virtutea, puritatea; 2 – ie împodobită cu decor în două nuanţe de albastru – omagiu adus vieţii fără
moarte, tinereţii fără bătrîneţe (fig. 2.13). Cel mai frecvent motiv ornamental brodat este rombul – simbol al fertilităţii.
La confecţionarea iei stilizate se va ţine cont de:
 materia primă – pînză din fire naturale;
 croi (croirea pînzei pe fir drept);
 detaliile croite, prelucrate cu găurele (tivul cu găurele);
 plasarea unui decor simplu pe detaliile articolului;
 utilizarea culorilor pastelate, degradeurilor;
 executarea corectă a punctelor de cusut și brodat;
 montare – unirea detaliilor utilizînd punctul de cheiţă;
 garnisire – fir răsucit, ciucuri.

Lucru individual
1. Examinează articolele de port popular brodate, motivele, compoziţiile ornamentale.
2. Elaborează un proiect de confecţionare a unui articol de port popular (poale
pentru ie / poale pentru cămaşa bărbătească sau batistă în trei colţuri), în conformitate cu algoritmul elaborării unui proiect (vezi pag. 5-6).
3. Realizează prima etapă a proiectului: argumentează necesitatea confecţionării articolului de port popular selectat, desenează schiţa grafică a articolului,
croiul, plasarea motivelor ornamentale şi alege culorile respective.

Meditaţi şi argumentaţi
Fig. 2.14. Modele de decor
pentru o ie stilizată
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2.3. Materiale și ustensile de cusut și brodat
Pentru confecţionarea obiectelor de port popular brodate se selectează
ţesături naturale (bumbac, in, mătase sau combinate). Ţesătura (pînza) trebuie să fie cu textură ușor vizibilă, rezistentă la spălat. În acest scop se poate
folosi pînza de casă ţesută în stative sau pînza realizată în industria textilă.
După destinaţie, există aţă de cusut și aţă de brodat.
Aţa de cusut este folosită la însăilare și la executarea tivului cu găurele.
Pentru brodat se utilizează mulineuri de diferite culori. Firele de aţă pentru
cusut sînt depănate pe papiote, mosoare, iar cele pentru brodat – în jurubiţe
sau bobine. Jurubiţa constă din șase fire subţiri, care se separă ușor unul de
altul și nu se răsucesc la utilizare.
Ustensilele necesare pentru executarea lucrărilor practice sînt: acele
de canava cu vîrful puţin bont și urechea lungă, acele cu gămălie, foarfeca
pentru tăiat pînza, foarfeca mică pentru tăierea capetelor de aţă, panglica
centimetrică, ghergheful etc.
În timpul efectuării lucrărilor practice, trebuie să respectaţi normele de
igienă şi regulile de protecţie a muncii, însuşite în clasele precedente.

Lucru individual
1. Realizează etapa a II-a a proiectului.
2. Alege o ţesătură cu textura uniformă, uşor vizibilă, materialele auxiliare, ustensilele necesare conform proiectului elaborat.

Lucru în grup
1. Testaţi calitatea firelor de aţă necesare pentru brodarea motivelor ornamentale pe batista în trei colţuri, pe poalele iei şi cămăşii bărbăteşti.
2. Comentaţi criteriile de selectare a firelor de aţă şi a pînzei.

2.4. Tehnici de cusut și de brodat
Procedeul tehnic de împodobire a obiectelor de port popular este
cusătura, care include o mare varietate de puncte. Motivele ornamentale
brodate sînt în majoritate geometrice, stilizate. Decorul brodat pe articolele
de port popular depinde de localitate, de măiestria şi tehnica executării.
Pentu copii se brodau cămăşi cu motive ornamentale mai simple. Tehnicile
de cusut și de brodat, transmise din generaţie în generaţie, prin care mîinile
meșterilor au realizat diferite obiecte de ritual, de port popular, au ajuns
pînă în zilele noastre.
După tehnica de executare, cusăturile pot fi grupate în: puncte cu caracter funcţional, puncte cu caracter decorativ. Punctele de cusut și brodat
sînt alcătuite din linii drepte, aranjate vertical sau oblic.
Însăilătura (punctul de însăilare sau de saia) este o cusătură funcţională
simplă, folosită pentru prinderea a două piese croite sau ca operaţie ce precede cusutul obişnuit. Cu ajutorul acestei cusături se pregătesc pentru tivire
marginile obiectului. După ce se îndoaie marginea, se execută punctul de
însăilare, care se aseamănă cu punctul înaintea acului. Se execută cu un fir
de culoare pastelată (vedeţi fişa tehnologică).

Fig. 2.15. Materiale şi
ustensile de cusut şi de
brodat

Reţineţi!
Pentru a evita ieşirea firelor la spălat,
aţa cu care veţi broda se umezeşte şi se
trece printr-o pînză
albă curată (strînsă
în mînă). Dacă lasă
urme, firul nu se va
întrebuinţa.

!

Amintiţi-vă tehnicile de cusut şi
de brodat, tivul cu
găurele (simple,
duble, zigzag) studiate în clasele
precedente.

ARTA ACULUI
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Fig. 2.16. Articole de port
popular, decorate cu punctcruciuliţă

Punctul înaintea acului se execută pe fir drept, paralel cu firele pînzei,
de la dreapta spre stînga. Numărul de fire cu care se lucrează depinde de
grosimea pînzei. Pentru executarea mai rapidă se pot lua pe ac, concomitent,
mai multe puncte. Cu ajutorul acestui punct într-un fir se marchează semnul
de mijloc pentru executarea corectă a decorului.
Punctul-cruciuliţă este cel mai utilizat în cusăturile populare. Se execută
din două linii oblice (diagonale), care se întretaie într-un pătrat imaginar.
Acest punct se realizează prin numărarea firelor de ţesătură cuprinse într-o
cruciuliţă (3/3, 4/4, 4/3), în funcţie de grosimea firelor.
Iile se brodau „în cruciuliţe”: altiţa (broderie compactă în partea superioară a mînecii), încreţul (bandă îngustă cu broderie monocrom, așezată
sub altiţă), rîurile (șiruri de broderie dispuse vertical sau oblic pe mînecile
iei și pe partea din faţă – stan). O altă variantă a cămășii bărbătești are în
loc de guler o bentiţă împodobită cu ornament, iar în jurul despicăturii de
pe piept este aplicat un decor geometric (fig. 2.16).
Broderia netedă pe fire numărate – „broderia albă” – este criteriul prin
care ne deosebim de alte popoare. Cusătura cu aspectul unui strat de fire
(orizontale sau verticale) pe suprafaţa pînzei este folosită la cămășile tradiţionale (fig. 2.17). Punctul neted pe fire numărate se lucrează pe un pătrat
imaginar „linie lîngă linie”, iar între linii se lasă distanţa de 1-2 fire. În culori,
broderia netedă pe fire numărate se utiliza la realizarea unor obiecte de ritual
(năfrămiţa, prosopul, faţa de masă tradiţională).

Fig. 2.18. Articole confecţionate în tehnica broderiei netede pe fire numărate

Fig. 2.17. Modele de
broderie netedă pe fire
numărate

Fig. 2.19. Modele de cheiţă
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Tivul cu găurele. Detaliile croite pe fir sînt lucrate la margini cu tivul
cu găurele simple. La marginile mînecilor se execută tivul cu găurele duble
sau zigzag.
Se măsoară de la margine spre interior de două ori lăţimea tivului, plus
0,5 cm, și se extrag cîte 1-2 fire pe toate laturile, se însăilează, se execută
tivul cu găurele simple.
Găurica oarbă se execută ca și găurica simplă, diferenţa constînd în faptul
că nu se extrag în prealabil fire din pînză.
Cheiţele sînt punctele cu ajutorul cărora se unesc două bucăţi de pînză.
Ele sînt folosite la montarea iilor, cămășilor tradiţionale femeiești și bărbătești, feţelor de masă. Cheiţele pot fi lucrate cu croșeta sau cu acul (fig. 2.19).
E necesară o iscusinţă deosebită atunci cînd sînt folosite ca mijloc practic
de a uni detaliile iei, poalelor. Cheiţa încrucișată, cheiţa festonată vă sînt
cunoscute din clasele anterioare. Cheiţa „puricei” este frecvent utilizată la
unirea detaliilor cămășii tradiţionale. Detaliile se unesc cu grupuri a cîte
trei puncte de trei fire. La distanţa de 0,5 cm se lucrează următorul grup.
Detaliile poalei se unesc cu aceeași cheiţă.
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*Tehnici de broderie artistică

Reţineţi!

Punctul de goblen („pictura cu acul”). Există mai multe variante de executare a acestui punct. Punctul oblic este cel mai frecvent utilizat în broderiile
tip goblen. Se lucrează pe firul orizontal al suportului de la dreapta spre
stînga. Se stabilește mărimea punctului, definind pătratul a cărui diagonală
va fi punctul oblic.

Arta broderiei linişteşte, odihneşte, relaxează, de aceea se
recomandă şi ca un
remediu terapeutic.

Fig. 2.20. Modul de executare a
punctului de goblen oblic

2

Fig. 2.21. Obiecte realizate cu punct de goblen

Lucru individual
1. Execută mostre cu modele de cheiţă, punct de goblen (la alegere)
2. Completează tabelul „Tehnici de lucru” din portofoliul cu mostre finisate.

Meditaţi şi argumentaţi
Legăturile cu trecutul sînt o o mărturie vie, plăcută, un tezaur preţios. De exemplu:
arborele genealogic este un prilej de mîndrie pentru copiii din familia Harbuzaru
(localitatea Bujor, r. Hînceşti). Cum arată arborele genealogic al familiei voastre?
Ce tehnici ai putea să alegi, din cele studiate, pentru a realiza acest proiect personalizat?

2.5. Realizarea articolului de port popular
În clasele a 7-a – a 8 -a aţi realizat, conform proiectelor elaborate, un obiect
de port popular – ia sau cămaşa tradiţională bărbătească (în miniatură). În
clasa a 9-a vă propunem să confecţionaţi poale pentru ie sau pentru cămașa
bărbătească (în miniatură), sau batista în trei colţuri în mărime naturală.

ARTA ACULUI
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Fişa teehnologică 1. Confecţionarea unui articol de port popular (poale pentru ie în miniatură)
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor
Ilustraţii
Materiale şi ustensile: pînză de culoare albă (bumbac, in), aţă de cusut albă, aţă de o culoare pastelată (papiote), mulineu (roşu, negru,
galben), ac, foarfecă mare, foarfecă mică, panglică centimetrică, gherghef, degetar, perniţă pentru ace
I. Croirea şi prelucrarea detaliilor
1. Se măsoară pînza cu panglica centimetrică conform mărimii.
2. Se extrag firele şi se taie pînza la toate laturile pe fir drept.
3. Se pregătesc detaliile pentru prelucrarea marginilor.
4. Se extrag firele la distanţa de 2–2,5 cm şi se însăilează la toate
laturile.
5. Se execută tivul cu găurele simple – marginile laterale, marginea
de sus a poalelor.
6. Se execută tivul cu găurele duble sau zigzag – marginea de jos
a poalelor.
II. Plasarea estetică şi executarea decorului
1. Se determină locul plasării decorului.
2. Se marchează pe lungime linia de mijloc, cu punctul înaintea acului, cu aţă de culoare pastelată.
3. Se stabileşte poziţia fiecărui motiv ornamental după model.
4. Se execută compoziţia ornamentală cu punctul-cruciuliţă de la
mijloc spre părţi, lăsînd 1 cm de la marginea tivului cu găurele.
III. Montarea detaliilor
1. Se unesc detaliile prin punctul de cheiţă selectat.
2. Se introduce elasticul sau şiretul în mijlocul tivului cu găurele (pe
partea de sus a detaliilor)
Sugestie: granisirea articolelor cu dantelă îngustă.
IV. Finisarea articolului (se înlătură saielele, se spală, se calcă)

Fişa tehnologică 2. Confecţionarea batistei în trei colţuri (în mărime naturală)
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor
Materiale şi ustensile: pînză de culoare albă (bumbac, in), aţă de cusut albă,
aţă de o culoare pastelată (papiote), mulineu (roşu, negru, galben), ac, foarfecă mare, foarfecă mică, panglică centimetrică, gherghef, degetar, perniţă
pentru ace
I. Croirea şi prelucrarea detaliilor
1. Se croieşte conform croiului (triunghi obţinut dintr-un pătrat înjumătăţit pe
diagonală).
2. Se croieşte bentiţa în lungime.
Sugestie: dimensiunile batistei în trei colţuri pot varia.
3. Se extrag fire la distanţa de 2 cm şi se însăilează la două laturi.
4. Se execută tivul cu găurele simple, colţul tip plic sau drept (la alegere).
II. Plasarea estetică şi executarea decorului
1. Se determină locul plasării decorului pe bentiţă.
2. Se marchează pe lungime linia de mijloc, cu punctul înaintea acului, cu
aţă de culoare pastelată.
3. Se stabileşte poziţia fiecărui motiv ornamental după model.
4. Se execută compoziţia ornamentală cu punctul-cruciuliţă de la mijloc spre
părţi, lăsînd 1 cm de la marginea tivului cu găurele.
Sugestie: decorarea cu broderie a laturilor batistei în trei colţuri.
III. Montarea detaliilor
1. Se unesc detaliile prin punctul de montare – tighel. Se îndoaie bentiţa, se
însăilează.
2. Se execută punctul ascuns de tivire cu tăietură închisă.
Sugestie: garnisirea batistei în trei colţuri cu dantelă îngustă, zimţişori.
IV. Finisarea articolului (se înlătură saielele, se spală, se calcă)
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Lucru individual
1. Realizează etapa a III-a a proiectului, conform
cerinţelor tehnologice.
2. Efectuează autoevaluarea după fiecare etapă
de lucru, pentru a corecta erorile posible.

Lucru în grup
1. Aranjaţi lucrările confecţionate pe un stand.
Evaluaţi batistele în trei colţuri, poalele iilor/cămăşilor bărbăteşti conform criteriilor stabilite (pag.
5-6 din manual).
2. Selectaţi cele mai reuşite articole pentru expoziţia din liceu sau pentru participarea la concursuri, conferinţe etc.

TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

I. Susţinerea publică a proiectului realizat în conformitate cu criteriile stabilite (etapa a IV-a a proiectului):
1. Respectarea etapelor tehnologice.
2. Aspectul estetic al articolelor confecţionate.
3. Funcţionalitatea, utilitatea lor.

II. Test
1. Scrieţi în spaţiul rezervat cifra care va indica succesiunea corectă a operaţiilor de confecţionare a unui articol de port popular.
Prezentarea motivelor ornamentale.
Argumentarea necesităţii de confecţionare şi utilizare.
Desenarea schiţei grafice a articolului.
Realizarea articolului conform regulamentului tehnologic.
Organizarea mijloacelor de realizare conform proiectului elaborat.
2. Numiţi criteriile de clasificare a cămăşilor tradiţionale.
3. Examinaţi cu atenţie costumul tradiţional din imaginea alăturată:
a) enumeraţi piesele costumului tradiţional;
b) faceţi o scurtă prezentare a acestui costum.
4. Descifraţi mesajul maximei lui A. Russo: „Creaţia populară trebuie să fie
obiectul studiilor noastre serioase, dacă vrem să aflăm cine am fost, cine sîntem”.

CMYK P24

CROŞETAREA

modulul

3

Arta croşetării oferă posibilitatea de a realiza o gamă largă de ornamente în scopul creării noilor modele de articole croşetate şi garnisite cu dantelă. Încercaţi
să realizaţi proiectele propuse sau proiecte proprii şi veţi obţine competenţele
necesare pentru a crea articole unice.

3.1. Croșetarea – meșteșug tradiţional

Fig. 3.1. Casa mare

Croșetarea reprezintă o preţioasă comoară de valori decorative, exprimată
prin simţul practic și gustul artistic pentru arta populară. Împletitul din fire
textile este unul dintre genurile de lucru manual îndrăgite atît de copii, cît
și de adulţi. Această îndeletnicire străveche aduce liniște interioară și trezește mereu interesul, tendinţa omului de a se exprima prin creaţie. Istoria
croșetării vine din adîncul veacurilor, de atunci de cînd a apărut necesitatea
împletirii plaselor de pescuit sau de vînătoare.
Mai tîrziu, croșetarea devine o ocupaţie de confecţionare a articolelor de
uz casnic specifică atelierelor mănăstirești, gospodăriilor ţărănești și centrelor
urbane, transformîndu-se într-un meșteșug tradiţional.
Treptat, croșetarea a evoluat, devenind un gen de creaţie artistică, un
mijloc de împodobire a casei mari (fig. 3.1) cu pînzeturi garnisite cu horboţele, o modalitate de confecţionare a articolelor de zestre a fetelor, de
port popular și de ritual, folosite la ceremoniile de familie (botez, nuntă,
înmormîntare). De-a lungul secolelor, croșetarea, pe lîngă alte meșteșuguri,
atinge un nivel înalt de dezvoltare.
Diverse materiale care cuprind domeniul croșetării putem găsi în colecţiile Muzeului Naţional de Etnografie și Istorie Naturală (fig. 3.2).
Plaiul moldav este o vatră străveche a istoriei culturii românești, a unor
nesecate mărgăritare făurite cu dragoste, sensibilitate și măiestrie de cei care
au trăit și trăiesc pe aceste locuri.

Lucru individual
1. Cercetează şi analizează informaţiile despre istoricul şi importanţa croşetării.
2. Completează portofoliul cu informaţii, imagini din domeniul acestui meşteşug.

Lucru în grup
1. Indicaţi relaţiile dintre croşetare şi disciplinele: a) istorie; b) geografie; c) biologie; d) arta plastică; e) matematică.
2. Discutaţi despre frumoasele tradiţii şi obiceiuri de nuntă, specifice pentru cele
4 zone etnoculturale din R. Moldova. Întreţineţi un discurs la această temă.
Fig. 3.2. Articole tradiţionale, garnisite cu dantelă

Meditaţi şi argumentaţi
În baza celor studiate în clasele a 5-a – a 8-a, argumentaţi de ce croşetarea este
considerată nu numai un meşteşug tradiţional, dar şi o artă.
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3.2. Articole tradiţionale și moderne,
garnisite cu dantelă croșetată
Cele mai răspîndite articole garnisite cu dantelă croșetată, care prezintă
valoare artistică, folosite din cele mai vechi timpuri și pînă în prezent, sînt:
prosoapele, feţele de masă, năfrămiţele, șerveţelele, piesele costumului tradiţional. Ele se folosesc la celebrarea evenimentelor principale din viaţa omului:
botez, nuntă, înmormîntare.

Prosoapele de ritual
a

Prosoapele la nunţi erau folosite ca „legători”. Fiind atribute de ritual,
părinţii miresei le făceau cadou nunilor și rudelor mirelui. Nunii erau legaţi
cu 2-4 prosoape. Colacii nunilor și ai cuscrilor se acopereau cu prosoape.
Prosopul de cununie sau prosopul miresei (fig. 3.3) după nuntă împodobea icoana din casa mare. El poartă o semnificaţie deosebită în viaţa omului,
simbolizînd trăinicia familiei, fertilitatea și convieţuirea îndelungată.
Prosoapele de nuntă se deosebeau de la o zonă etnoculturală la alta, de la
sat la sat, de la o gospodină la alta prin diversitatea modului de confecţionare
a ţesăturii (pînzei), a modului de ornamentare a capetelor prosopului și prin
modalităţile de aplicare a horboţicăi. La Nord – mai mult ţesute, vrîstate, cu
colţuri la capete. În Centru – prosoape cadrilate cu horboţică aplicată pe 3-4
laturi. La Sud – prosoape alese cu fire de borangic, cu colţuri la capete.

b

Faţa de masă tradiţională
S-a constatat că pînă în secolul al VIII-lea nu exista vreo ţesătură specială
pentru acoperit masa, deoarece întreaga familie mînca la o măsuţă, rotundă,
sprijinită pe trei picioare. Masa înaltă, pătrată sau dreptunghiulară a apărut
mai tîrziu în interiorul ţărănesc.
Faţa de masă era o piesă de uz casnic avînd un rol decorativ (fig. 3.4),
fiind folosită și în cadrul unor ceremonii. Pentru masa dulce a miresei
mama, împreună cu fiica, confecţionau o faţă de masă cu șerveţele decorate
cu broderie și dantelă.
De obicei, faţa de masă tradiţională are formă dreptunghiulară, este
formată din doi laţi de ţesătură de bumbac, in sau cînepă ţesută în stative,
unite între ele cu o încheietură (friză croșetată). Pe perimetrul feţei de masă
se aplică dantelă croșetată
(fig. 3.5, 3.6).
Pe masa dulce a miresei se
așeza un set de șerveţele confecţionate din aceeași ţesătură,
ornamentate la fel ca și faţa de
masă. Șerveţelele se prelucrau
cu dantelă îngustă de culoare
albă (fig. 3.7).

Fig. 3.3. Prosoape tradiţionale de ritual (zona
etnografică Centru: a – s.
Olăneşti, b – s. Drojdieni)

Reţineţi!
La botez, ştergarul
cu denumirea specială de crijmă are
un sens simbolic
purificator

Fig. 3.4. Modele de feţe de masă
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Reţineţi!
Dantela croşetată
se utilizează la finisarea articolelor de
interior, împodobindu-le cu zimţişori,
colţuri, deschisuri
etc.
Fig. 3.5. Părţile componente ale feţei de masă: laţii; încheietura (friza); marginea dantelată

Fig. 3.7. Şerveţele

!

Amintiţi-vă cele
studiate în clasa
a 6-a despre decorul şi semnificaţia năfrămiţei.

Fig. 3.6. Încheieturi şi margini dantelate pentru faţa de masă

Năfrămiţa miresei
Fetele, pînă la nuntă, confecţionau năfrămiţe (batiste) de cununie, batiste pentru vornicel și drușcă (cavalerul și domnișoara de onoare), batiste
pentru jemnele care se așezau pe masă la iertăciunea miresei. Aceste obiecte,
confecţionate din ţesătură fină, erau ornamentate cu broderie și dantelă
(fig. 3.8, 3.9). Ornamentele brodate sau croșetate transmiteau un mesaj
pentru mire. Tinerii mergeau la cununie ţinîndu-se de colţurile năframiţei,
mireasa o ţinea în mînă la nuntă, apoi aceasta era păstrată la icoană.

Fig. 3.8. Năfrămiţe împodobite cu broderii
şi dantelă croşetată
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Fig. 3.9. Năfrămiţe garnisite cu dantelă croşetată
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Articole moderne croșetate, garnisite cu dantelă
În prezent, masa dulce a miresei poate fi împodobită atît cu o faţă de masă tradiţională, cît și cu
una croșetată integral (modernă), utilizînd diverse tehnici de realizare.

Fig. 3.10. Modele de feţe de masă confecţionate integral; milieuri

Gospodinele continuă tradiţia croșetării, combinînd motive ornamentale
și culori cît mai originale, variate, confecţionează feţe de masă, milieuri,
șerveţelele etc. (fig. 3.10). Croșetarea a devenit o ocupaţie nu numai pentru
adulţi, dar și pentru copii și tineri.
Articolele și accesoriile vestimentare croșetate sînt elegante, inedite și
originale (fig. 3.11). Tradiţiile populare sînt un izvor de inspiraţie pentru
designul articolelor moderne.
Ce plăcut este atunci cînd, fiind adolescent, te poţi afirma prin ceva
irepetabil! Articolele croșetate, garnisite cu dantelă sînt mereu în vogă. Ele
niciodată nu se vor demoda, deoarece poartă cîte o picătură din străduinţa
și sufletul celui care le-a creat.

Reţineţi!
Dacă doreşti şi tu
să îţi creezi propria
operă de artă – nu
ezita: pune mîna pe
croşetă, creează şi
fii originală.

Fig. 3.11. Articole şi accesorii vestimentare croşetate, garnisite cu dantelă

Meditaţi şi argumentaţi
Care este importanţa valorificării meşteşugului din punctul de vedere al relaţiei
trecut – prezent.

CROŞETAREA
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Reţineţi!

Motive și ornamentică tradiţională

Motivul ornamental
pe reţeua horboţicăi se repetă într-o
succesiune ritmică.

Prin ornamentică se înţelege totalitatea elementelor, motivelor și compoziţiilor specifice unui popor.
Talentul și gustul artistic deosebit ale creatorilor populari din toate
zonele etnografice ale Moldovei își găsesc materializarea într-o diversitate
de motive ornamentale tradiţionale: geometrice (unghiul, cercul, rombul,
triunghiul, linia în zigzag, linia dreaptă etc.); fitomorfe (viţa-de-vie, frunza de
stejar, șuvoiul, floarea de măr, măceșul, cicoarea, miezul de nucă); zoomorfe
(cocoșul, albina, cerbul, pasărea norocului); cosmomorfe (steaua – luceafărul
cu opt colţuri); antropomorfe (figuri de oameni – hora fetelor, păpușile);
scheomorfe (vîrtelniţa, suveica, scara, cumpăna, lacătul).
Articolele destinate nunţii erau împodobite cu dantelă croșetată cu ornamente specifice acestui ritual: coroana de cununie, crucea – simbol al creștinismului; inelele îngemănate – dragoste eternă; coroniţa miresei reprezintă
floarea miresei; pomul vieţii – simbol al vieţii veșnice; vîrtelniţa – simbol al
belșugului în cele 4 anotimpuri; jemnele reprezintă pîinea miresei; inimioara – simbol al dragostei; trandafirul – simbol al fericirii; scăriţa – simbol
al hărniciei și al treptelor vieţii; unghiul și miezul de nucă – simboluri ale
belșugului; rombul – simbol al fertilităţii; cocoșul – purtător de noroc, crainic
al Soarelui, veghetor al casei, cîinișorul – veghetor și ocrotitor al casei etc.
Compoziţiile ornamentale sînt compuse conform principiilor decorative
de bază ale artei populare: alternanţa, simetria și repetiţia (fig. 3.12).

Reţineţi!
Pentru
croşetare
putem utiliza schemele grafice desenate pe hîrtie sau
modele deja croşetate.

Fig. 3.12. Motive ornamentale tradiţionale
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Lucru individual
1. Analizează diverse articole de ritual, garnisite cu dantelă, modele de motive
ornamentale tradiţionale (fig. 3.12, 3.13).
2. Completează portofoliul cu imagini, fotografii, scheme ale motivelor ornamentale selectate de la rude, bunici, vecini, Internet etc.
3. Elaborează un proiect de confecţionare a unui articol de ritual, garnisit cu dantelă, la alegere (năfrămiţa miresei, faţă de masă tradiţională pentru masa dulce
a miresei, set de şerveţele), în confomitate cu algoritmul elaborării unui proiect
(vezi pag. 5-6).
4. Realizează prima etapă a proiectului:
 Argumentează necesitatea confecţionării articolului de ritual selectat.
 Desenează schiţa grafică a articolului, tiparul (dimensiunile articolului).
 Întocmeşte schema grafică a ornamentului, folosind semnele convenţionale
ale croşetării.
 Prezintă proiectul.

Fig. 3.13. Modele de
dantelă

Lucru în grup
Organizaţi o conferinţă cu tema De la tradiţie la modernitate, o şezătoare de
prezentare a lucrărilor confecţionate pe parcursul anilor de studii la modulul Croşetarea. Invitaţi părinţii, meşteri populari, meşteriţe din localitate.

3.3. Materiale și ustensile utilizate pentru
croșetare
Pentru croșetarea dantelelor se folosesc fire naturale, sintetice sau mixte.
Firele textile de origine naturală sînt apreciate pentru valoarea lor estetică și
ecologică, pentru rezistenţa lor. Ele sînt diferite după grosime și culoare, pot
fi ușor răsucite, sînt netede – calităţi care conferă articolului un aspect plăcut.
Materialele și ustensilele se aleg în funcţie de obiectul care va fi confecţionat
și de model (fig. 3.14).
Croșetele pot fi de diferite mărimi (0-18 mm). Croșeta se alege în funcţie
de grosimea (numărul) firului și de modelul selectat pentru realizare. Firul
trebuie să fie mai gros de 1,5–2 ori decît adîncimea ciocului croșetei.
Ustensilele auxiliare sînt: panglica centimetrică, acul cu vîrful bont,
foarfeca, acele cu gămălie.
Pentru confecţionarea articolelor tradiţionale garnisite cu dantelă se folosesc
fire de bumbac și pînză de origine naturală (bumbac, in), de culoare albă.

Lucru individual

Fig. 3.14. Materiale şi
ustensile

!

Realizează etapa a II-a a proiectului:
1. Selectează firele textile, pînza conform cerinţelor de calitate şi modelului
ales.
2. Pregăteşte ustensilele necesare procesului tehnologic stabilit.

Lucru în grup

Amintiţi-vă normele de igienă şi
regulile de protecţie a muncii
care trebuie respectate în procesul croşetării.

Discutaţi şi lansaţi un mesaj despre necesitatea utilizării pînzei şi a firelor albe
sau de culori pastelate la confecţionarea articolului. Explicaţi semnificaţia culorii
albe.

CROŞETAREA
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Amintiţi-vă elementele de bază
ale croşetării, modalităţile de îmbinare în grupuri a
picioruşelor cu 1,
2, 3 jeteuri.

3.4. Elementele de bază ale croșetării
Combinînd elementele de bază ale croșetării, îmbinînd în grupuri piciorușe, obţinem modele diverse de dantelă (fig. 3.15). Modelele constau
din cîteva rînduri de croșetare și sînt reprezentate schematic prin semne
convenţionale.

Semne convenţionale:

- ochi liber
- semipicioruş
- picioruş fără jeteu
- picioruş cu un jeteu

b

- picou

,

- trei picioruşe
cu un jeteu

,

- pătrăţel gol

,

- pătrăţel plin

a
Fig. 3.15. Modele de dantelă îngustă şi schemele grafice (a,b)

De regulă, la marginile încheieturii pentru faţa de masă și la partea de
sus a marginii dantelei (horboţicăi) se utilizează elementul K sau Ж.

Elementul K:

,

,
Elementul Ж:

,

,

- picioruş fără jeteu
fixat cu arcul de jos

Fig. 3.16. Model de faţă de masă, elementul de bază al dantelei şi schema grafică

Fig. 3.17. Model de faţă de masă, schema grafică a încheieturii

Dantela poate fi unită cu acul sau cu croșeta (fig. 3.18), poate fi croșetată liniar, adică separat, și circular, fixînd-o concomitent de marginea articolului.
Fig. 3.18. Modalităţi de
unire a dantelei cu croşeta
şi acul
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Lucru individual
1. Execută modelul preferat din cele propuse, respectînd schema grafică.
2. Completează portofoliul cu noi scheme grafice.
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3.5. Realizarea articolului de ritual
Aspectul articolului de ritual finisat depinde de calitatea pînzei selectate, de
grosimea firelor textile utilizate, de respectarea cerinţelor tehnologice la realizarea lui, de competenţele personale formate pe parcursul orelor de educaţie
tehnologică. Dintre obiectele de mariaj, deosebit de valoroase sînt năfrămiţele
mirilor și faţa de masă pentru masa dulce a miresei.
Fişa tehnologică 1. Confecţionarea năfrămiţei miresei
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: pînză fină, ac,
papiote cu aţă albă, foarfecă mare şi
mică, panglică centimetrică, degetar,
fire croşet nr. 60/2x3, croşeta nr. 075

I. Croirea năfrămiţei
Se stabilesc dimensiunile. Se taie pînza pe fir drept conform tiparului.
Sugestie. Dimensiunile năfrămiţei pot varia.
II. Pregătirea marginii pentru prelucrare
1. Se extrage cîte un fir de aţă la toate marginile pînzei.
2. Marginea se îndoaie de două ori (3-4 mm), se însăilează, utilizînd
punctul înaintea acului (cu întărituri la început şi la sfîrşit).
Sugestie. Marginea poate fi îndoită o singură dată.
III. Prelucrarea marginii aplicînd tehnica de surfelare prin picioruşe
scurte
1. Se execută picioruşe scurte.
2. Pentru formarea colţului năfrămiţei se execută trei picioruşe scurte
în acelaşi punct.
IV. Executarea dantelei după schema grafică (la alegere)
V. Montarea detaliilor se poate executa prin două variante: 1) separat,
cu ajutorul croşetei sau a acului, şi 2) concomitent.
Sugestie. Pot fi utilizate următoarele motive ornamentale: inele îngemănate, trandafirul, scăriţa, unghiul, rombul, crucea etc.
Motivele ornamentale pot fi executate nu neaparat în succesiune ritmică, după cum nu este ritmică nici viaţa omului.
VI. Garnisirea năfrămiţei cu zimţişori sau cu picouri (fig. 3.15. a)
Năfrămiţa se spală, se apretează, se calcă.

Urmînd etapele tehnologice de realizare practică a năfrămiţei, poate fi confecţionat un set de
șerveţele pentru faţa de masă tradiţională.

Fig. 3.19. Faţă de masă; şerveţele decorate cu broderii şi dantelă
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Fişa tehnologică 2. Confecţionarea feţei de masă tradiţionale pentru masa dulce a miresei
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor
Ilustraţii
Materiale şi ustensile: pînză de origine naturală, ac, papiote cu aţă albă, pastelată, foarfecă mare şi mică, panglică
centimetrică, degetar, fire croşet nr. 60/2x3, fire macrame nr.
40/2x3, croşetă nr. 0,75-1,0 (la alegere)
La fiecare etapă de lucru respectaţi normele de igienă şi regulile de protecţie a muncii.
I. Pregătirea laţilor feţei de masă
1. Se stabilesc dimensiunile.
2. Se taie pînza pe fir drept.
3. Se extrag 2-4 fire pentru formarea spaţiului de aplicare
a găuricăi.
4. Marginea ţesăturii se îndoaie de două ori, se prelucrează cu punct înaintea acului.
5. Se execută tivul cu găurele simple, duble sau în zigzag
(la alegere).
Sugestie. Dimensiunile feţei de masă pot varia.
II. Croşetarea încheieturii pentru faţa de masă
1. Se croşetează încheietura (friza) conform schemei grafice.
2. Se stabileşte lungimea frizei în raport cu lungimea laţilor.
3. Se montează detaliile (laţii cu încheietura), utilizînd metoda unirii detaliilor cu croşeta.
Sugestie. Pot fi utilizate următoarele motive ornamentale:
inimioara, miezul de nucă, rombul.
III. Croşetarea dantelei pe perimetrul feţei de masă
1. Se execută 4 dantele conform schemei grafice (vezi figura 3.16) şi dimensiunii feţei de masă.
2. Se asamblează dantelele cu laţii cu ajutorul croşetei.
3. Se execută 4 colţuri, conform schemei, şi se asamblează prin aceeaşi metodă.
Sugestie. Poate fi utilizat modelul din fig. 3.15 b.
Faţa de masă se spală, se apretează, se calcă.

Lucru individual
1. Realizează articolul ales (etapa a III-a a proiectului) conform proiectului elaborat, respectînd etapele tehnologice.
2. Efectuează autoevaluarea după fiecare etapă de lucru, pentru a
înlătura erorile posibile.

Lucru în grup
1. Evaluaţi articolele confecţionate (etapa a IV-a a proiectului) conform criteriilor: aspectul estetic, calitatea lucrului îndeplinit, funcţionalitatea.
2. Alegeţi cele mai reuşite lucrări pentru expoziţia din clasă sau din
liceu, pentru demonstrarea performanţelor, participarea la concursuri, conferinţe, şezători, tîrguri, expoziţii etc.
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

Evaluarea sumativă se realizează în două etape:
I. Susţinerea publică a proiectului realizat în conformitate cu criteriile stabilite:
1. Respectarea etapelor tehnologice.
2. Aspectul estetic al articolelor confecţionate.
3. Funcţionalitatea, utilitatea lor.

II. Test
1. Scrieţi în spaţiul rezervat numărul care va indica succesiunea corectă a etapelor de realizare a proiectului de confecţionare a unui articol garnisit cu dantelă croşetată.
Organizarea mijloacelor de realizare conform proiectului elaborat.
Prezentarea motivelor ornamentale preferate.
Argumentarea necesităţii de confecţionare şi utilizare.
Elaborarea schemei grafice.
Realizarea articolului conform etapelor tehnologice.
2. Prin ce se deosebeşte schema grafică de fişa tehnologică?
3. Examinaţi imaginile şi numiţi motivele tradiţionale, comentaţi semnificaţia lor. Găsiţi asemănările şi
legătura dintre aceste modele de motive ornamentale şi articolele propuse.

4. Elaboraţi şi desenaţi schema grafică a unui colţ pentru o faţă de masă.

5. Descifraţi mesajul maximei lui M. Eminescu: „Nu există nici libertate, nici cultură fără a munci”.
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DESIGN
VESTIMENTAR
Reţineţi!
Designul are în vedere crearea de
obiecte, lucrări grafice etc. pe criterii
funcţionale, estetice
şi în conformitate cu
necesităţile producţiei industriale.

Fig. 4.1. Modele de
articole vestimentare

Reţineţi!
Primii „germeni” ai
modei au apărut în
Egiptul antic, odată
cu luxul şi eleganţa
vestimentară.

Fig. 4.2. Modele de
articole vestimentare din
Egiptul antic
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modulul
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Croitoria este un meşteşug vechi şi necesar, renumit în toate timpurile prin meşteri iscusiţi, care îşi făceau meseria cu pasiune. Istoria dezvoltării vestimentaţiei
şi practica cotidiană ne conving că arta de a te îmbrăca se bazează pe anumite
criterii. Designul vestimentar este una dintre artele aplicate, dedicate hainelor
şi accesoriilor.

4.1. Articole vestimentare
Să fii îmbrăcat frumos, elegant, cu gust, modern în orice situaţie nu este
ușor. Eleganţa se obţine print-un acord perfect între haină, circumstanţă,
atitudinea și personalitatea celui care o poartă.
Dacă în prezent articolele de îmbrăcăminte sînt produse în ateliere,
fabrici dotate cu utilaje moderne, istoria ne prezintă omul primitiv cu o
îmbrăcăminte sumară, obţinută din piei de animale sau din scoarţa și frunzele copacilor. De atunci și pînă în prezent, vestimentaţia a avut o evoluţie
continuă, determinată de obţinerea unor materiale noi cu aspect plăcut,
rezistente la prelucrare și comode.
De-a lungul secolelor, stilurile vestimentaţiei au suferit schimbări. Spre
exemplu, în Evul Mediu, îmbrăcămintea epocii era o combinaţie între costumul
greco-roman și fantezia bizantină. Veșmintele erau lungi și largi, se purtau
voaluri, mătăsuri și broderii în culori vii. În moda Epocii Renașterii a avut
loc o schimbare majoră, hainele fiind scurte pentru bărbaţi și lungi pentru
femei. Se purtau catifele plisate, garnituri de blană care subliniau rangul sau
bogăţia. Cea mai mare invenţie a modei sec. XVIII–XIX este rochia-paner,
rochia „zburătoare”, care pornea din umeri și se lărgea imens în partea de jos.
Apoi s-a trecut la rochia suplă. Moda epocii era rochia albă.
Cele mai vertiginoase schimbări ale modei și stilurilor vestimentare au
avut loc în sec. XX. În 1913, Paul Poiret, „eliberează” femeile de corset. În
1925 se anunţă o nouă epocă pentru doamne: talia coborîtă pe șolduri, rochia pînă la genunchi, confecţionată din textile sau piele. În 1948, Cristian
Dior lansează rochia „normală”, cu talia marcată. Lumea modei din Europa
în această perioadă e dominată de „stilul Chanel”. Coco Chanel a impus noi
direcţii, propunînd modele simple de costume și rochii, fuste scurte, pantalon
pentru femei, pălării – stilul relaxat și ţinutele lejere. Rochia neagră – model
lansat de ea – a rezistat în timp, cu schimbări minime de la o generaţie la alta.
Cristian Dior, Coco Chanel, Saint Laurent, V. Gianni Versace etc. reprezintă
nume de marcă în lumea modei, fiecare cu casă de modă, cu creaţiile sale
care au accentuat individualitatea, personalitatea.
Articolele vestimentare se clasifică în mai multe grupe, după diferite
criterii: de destinaţie, de specialitate, de sezon, de sex și vîrstă, de exteriorul
persoanei etc. Aspectul și forma obiectelor de îmbrăcăminte depind de anturajul în care se utilizează.
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După destinaţie, există articole pentru fiecare zi, articole de odihnă,
pentru sport, îmbrăcăminte de gală și pentru festivităţi, costume populare
tradiţionale, articole pentru lucru, uniforme.
Articolele vestimentare pot fi împărţite după linia de sprijin: cu sprijin
pe talie, care îmbracă partea de jos a corpului (fustă, fustă-pantalon, pantaloni, șorturi etc.); cu sprijin pe umăr, care îmbracă partea de sus a corpului
(bluză, vestă, jachetă, rochie, pardesiu etc.) (fig. 4.1, fig. 4.4).
Stilul definitivează esenţa îmbinării principiilor creative ale obiectelor, ale
culturii materiale și spirituale a societăţii, filtrate în timp. În istoria culturii
au existat următoarele stiluri: clasic, medieval, renascentist, baroc, rococo
etc. Fiecare perioadă istorică alegea forma caracteristică proprie, un anumit
ideal estetic al omului, care se exprima în mod esenţial prin vestimentaţie.
În ultimele decenii moda se dezvoltă în următoarele direcţii de stil: clasic,
sport, romantic, etno-folc, difuz, tip safari, retro etc.
Melanjul de stiluri, de cele mai multe ori, invită la descoperirea și sublinierea propriei personalităţi prin definirea și cultivarea unui stil adecvat.
Stilul oricărei persoane se formează în timp. Pe parcurs, ne alegem un stil
care ne individualizează, ne face să fim unici. La etapa actuală, femeile, fetele
sînt pasionate de modă. Moda se schimbă, însă stilul rămîne cu noi.

4

Reţineţi!
Moda este un ansamblu de gusturi,
de preferinţe şi de
deprinderi, care predomină la un moment dat în cadrul
societăţii.

Fig. 4.3. Expoziţie de
articole vestimentare

Fig. 4.4. Articole vestimentare cu sprijin pe umăr

Lucru individual
1. Completează portofoliul cu informaţii despre marii creatori de modă, cu imagini
cu diverse variante de rochii.
2. Scrie un eseu din 5-6 enunţuri la tema „Moda şi individualitatea”.
3. Elaborează proiectul de confecţionare a unui articol vestimentar (rochie/sarafan) în conformitate cu algoritmul elaborării unui proiect (vezi pag. 5-6). Realizează prima etapă a proiectului. Introdu elemente noi originale, inedite, personalizate
de transformare artistică a articolului.

Meditaţi şi
argumentaţi
Descifraţi mesajul
maximei:
„Moda
e trecătoare, doar
stilul rămîne neschimbat”. (Coco
Chanel)

Lucru în grup
Numiţi paşii pe care trebuie să-i parcurgă o persoană, pentru a deveni creator
de modă.

DESIGN VESTIMENTAR
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Reţineţi!
Fibra textilă este un
corp solid, natural
sau obţinut pe cale
chimică, a cărui
lungime (exprimată
în centimetri) depăşeşte cu mult grosimea.

4.2. Materiale, furnituri și ustensile
folosite în croitorie
Materiale. La confecţionarea articolelor vestimentare se utilizează ţesăturile – produse textile obţinute prin împletirea a cel puţin două sisteme de
fire: urzeală (pe lungimea ţesăturii) și bătătură (pe lăţimea ţesăturii).
Ţesăturile se deosebesc după compoziţia fibrelor, structură, finisare și
necesită diferite procedee de prelucrare, atît în procesul cusutului, cît și la
spălat, curăţat și călcat. Drept materie primă pentru obţinerea ţesăturii servesc
fibrele. Ele pot fi naturale sau chimice (artificiale și sintetice).
Procesul tehnologic cuprinde o mulţime de operaţii executate într-o
ordine bine stabilită, cu scopul realizării unui produs finit. Prin operaţiile de
filare, ţesere, tricotare, fibrele sînt transformate în materiale textile. Ţesătura
scoasă de pe război (adică crudă) se finisează. De pe suprafaţa ei se înlătură
capetele de fire, se înălbește, se vopsește sau pe ea se imprimă un desen.
Orice ţesătură are trei direcţii: lungime, lăţime și fir bieu (diagonal). Lungimea ţesăturii este direcţia firului de urzeală, lăţimea este bătătura firelor,
iar bieul este linia diagonală formată la îndoitura materialului, cînd se aplică
firul de lungime pe firul de lăţime.
După colorit și felul bătăturii, deosebim: ţesături uni; ţesături imprimate;
ţesături cu efecte de culori, de relief; ţesături cu fire scămoșate; ţesături cu o
singură faţă, cu ambele părţi identice etc.
Ţesăturile de bumbac sînt rezistente, suportă temperaturile înalte, sînt
comode la purtat, produc o senzaţie de căldură, absorb umezeala, se spală
ușor, se usucă repede, sînt permeabile la aer. Se șifonează repede, însă se calcă
ușor. Ele intră la spălat, deoarece se scurtează firele de urzeală.
Ţesăturile de in sînt mai rezistente decît cele de bumbac. Industria textilă
produce ţesături nu numai de bumbac, dar și ţesături cu adaos de fibre de altă
provenienţă (animală, sintetică etc.). Identificarea provenienţei ţesăturii se
face prin ardere: firele naturale ard cu o pară gălbuie, formînd scrum cenușiu.
La ardere apare miros de hîrtie. Firele sintetice nu ard, ci se topesc.
Ţesăturile au proprietăţi: fizico-mecanice (rezistenţa, neșifonabilitatea,
draparea); igienice (permeabilitatea la aer și gaze, higroscopicitatea, îmbibarea
apei, termoprotecţia ); tehnologice (contracţia, deșirabilitatea fibrelor, glisarea
fibrelor la cusături).Cunoașterea proprietăţilor ajută la selectarea ţesăturilor
pentru alegerea modelului și realizarea articolului.
Proprietăţile tehnologice ale ţesăturilor se manifestă la stratificarea și
croirea lor, în procesul de executare a lucrărilor manuale, de mașină și hidrotehnice (glisarea, rezistenţa la tăiere, capacitatea de modelare).
Materiale auxiliare. La realizarea unei confecţii, în afară de materiale de
bază, se folosesc și materiale ajutătoare, cum ar fi: căptușeli, întărituri, dubluri
și furnituri. Furnitura este materialul accesoriu folosit în croitorie.
Ustensile. La confecţionarea articolelor vestimentare se utilizează următoarele ustensile: bandă metrică, foarfecă mare și mică, ace, ace cu gămălie,
degetar, aţă (papiote), cretă, ruletă, rigla croitorului, echer, florar.

Lucru individual
Fig. 4.5. Materiale,
ustensile şi furnitură
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Realizează etapa a II-a a proiectului: selectează ţesătura potrivită modelului de
rochie/sarafan, materialele auxiliare, ustensilele necesare.
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4.3. Tipuri de mașini de cusut
Utilajul care execută cusături mecanice pentru realizarea confecţiilor este
mașina de cusut. În funcţie de destinaţie, există mașini de cusut de uz casnic și
industriale (fig.4.6). În ateliere și fabrici de confecţii se utilizează mașini de cusut
universale și speciale, automate, semiautomate. În condiţii casnice se folosesc
mașini de cusut cu mecanisme de acţionare manuală, cu pedală și electrice.
La etapa actuală, sînt produse mașini performante, cu mai multe posibilităţi
de reglare, mașini combinate de cusut și brodat de ultimă generaţie: Singer,
Brother, Bernina, Michley, Pfaff, Husgvarna, Janome etc.
Pregătirea mașinii de cusut pentru lucru: se pune în regim de lucru mașina
(cu ajutorul șurubului întrerupător); se instalează mecanismul de acţionare în
poziţia de lucru (în funcţie de mecanism); se alege acul corespunzător firului
de așă cu care se va coase (depinde de grosimea și desimea ţesăturii ); se fixează
acul la mașină; se deapănă aţa pe mosor; se introduc firele de aţă superior și
inferior în mașină, se stabilește lungimea pasului de tighel.
Lucrările la mașina de cusut se desfășoară în următoarea consecutivitate:
se pune sub picioruș ţesătura pregătită pentru lucru; se străpunge cu acul ţesătura; se coboară piciorușul, rotind volantul înspre sine; se pune în funcţiune
mecanismul de acţionare; se îndreaptă ţesătura astfel ca împunsăturile acului
să treacă pe linia trasată; se ridică mai întîi acul, apoi piciorușul, cu mîna stîngă
ţesătura se trage într-o parte de la sine; se taie firele de aţă, lăsînd capetele cu
lungimea de 10–12 cm.

Fig. 4.6. Tipuri de maşini
de cusut

Lucru individual
1. Pregăteşte maşina de cusut pentru lucru.
2. Exersează înfilarea aţei superioare şi inferioare la maşina de cusut mecanică.

4.4. Tehnologia cusăturilor manuale, mecanice

Fig. 4.7. Maşină de cusut
casnică (electromecanică)

Cusăturile manuale se împart în puncte de tighel temporare: de însăilare,
de copiere (cu laţe); puncte de tighel permanente: de surfilare – oblice, de
nor! Amintiţi-vă
feston; de tivire (ascunse, oblice și în cruciuliţe); de montare.
mele de igienă şi
Cerinţele tehnice la executarea punctelor de tighel temporare: se execută
protecţie a muncii, regulile de secu aţă de bumbac de culoare deschisă (pașii de tighel de copiere cu fire de
curitate în timpul
aţă moale, puţin răsucită), lungimea pașilor de tighel să corespundă dimenlucrului cu fierul
de călcat .
siunilor indicate, capetele punctului de însăilare se execută cu întărituri (3-4
pași de tighel înapoi).
Cerinţele tehnice la executarea punctelor de tighel permanente: se folosește aţă de nuanţa ţesăturii,
lungimea pașilor de tighel trebuie să corespundă dimensiunilor indicate, punctul ascuns de tiv se
execută liber.
Pentru realizarea articolelor vestimentare, cusăturile se execută la mașina de cusut. Cusăturile mai
importante sînt: de montare, de margine, de garnisire. Aceste cusături se aplică în funcţie de modelul
ales, de grosimea ţesăturii, de destinaţia articolului vestimentar, de linia modernă a croiului etc.
Cerinţe tehnice la executarea cusăturilor mecanice: toate tighelele, cu excepţia celor ornamentale,
se execută cu aţă de culoarea ţesăturii, capetele se întăresc, lăţimea cusăturii trebuie să corespundă
cu dimensiunile indicate, în timpul cusutului tighelul nu se trage și nu se împinge.
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Cusătura simplă (de montare)
Modul de executare
1. Se aşază elementele faţă pe faţă, astfel ca tăieturile să coincidă.
2. Se însăilează şi se execută cusătura la distanţa indicată.
3. Se execută cusătura de montare cu rezerve la cusături.

Reprezentarea grafică • convenţională

Cusătura aplicată cu tăieturi deschise
Modul de executare
1. Se aşază elementele faţă pe faţă, cu tăieturile la fel.
2. Se execută o cusătură simplă, apoi cusătura se calcă într-o parte şi
pe partea din faţă se coase un tighel finisat.

Reprezentarea grafică • convenţională

Cusătura de îndoit (cu tăietură deschisă, cu tăietură închisă)
Modul de executare
A. Se îndoaie ţesătura spre partea din dos a articolului la 0,7–1,0 cm
şi se aplică un tighel.
B. Se îndoaie de două ori (0,7+1,5 cm) şi se aplică un tighel.

Reprezentarea grafică • convenţională

A

B

Lucru individual
1. Execută cusăturile manuale şi cusăturile mecanice.
2. Completează tabelul „Modele de cusături” din portofoliu.

4.5. Construirea și modelarea articolelor (rochie/sarafan)
Rochia este un articol vestimentar foarte solicitat la toate vîrstele, în toate anotimpurile și în orice
împrejurare. Sarafanul se aseamănă cu o rochie fără mîneci și guler, uneori cu bretele, se poartă cu
bluze, pulovere (fig. 4.4). Se confecţionează din diferite ţesături. Culoarea și desenul stofei se aleg
corespunzător vîrstei și particularităţilor individuale ale corpului. Articolele vestimentare sînt foarte variate datorită lucrărilor de croire și finisare. Se propun pentru a fi realizate articole cu silueta
dreaptă, fără pense și mîneci montate. Tunica este o piesă vestimentară utilizată de strămoșii noștri,
se aseamănă cu litera T, este dreaptă, cu mînecile în părţi drepte. Acest tip de croială se mai numește
chimono. Dimensiunile corpului omenesc: principale (înălţimea corpului, perimetrul bustului), de
bază (de lungime, de lăţime, de perimetru).
Modelarea este un proces artistic de creare a unui model nou, luînd în consideraţie destinaţia acestuia și mediul înconjurător, aspectul exterior și interior al persoanei, calitătea materialelor utilizate.
Modelarea constructivă este procesul de elaborare a desenelor și șabloanelor conform schiţei
propuse, utilizînd tiparul de bază corespunzător.
Etapele de lucru la realizarea unui articol vestimentar (rochie/sarafan): luarea măsurilor și executarea desenului tehnic; modelarea; pregătirea materialului; croirea; pregătirea pieselor croite pentru a
fi lucrate (marcarea semnelor simple și a semnelor largi); pregătirea rochiei pentru probă (însăilarea
cusăturilor laterale); probarea; înlăturarea abaterilor după probă; lucrarea răscroielii gîtului (coaserea
dublurii de tivit); probarea; prelucrarea marginii mînecii; coaserea la mașină a cusăturilor laterale;
probarea; executarea tivului; garnisirea și lucrările de finisare.
Vă propunem două modele-reper:
Modelul 1 (fig. 4.8): rochie din ţesătură naturală (satin cu imprimeu floral), combinată cu garnitură croșetată /sarafan cu bretele. Utilizăm desenul tehnic și instrucţiunile din manualul pentru
cl. a 8-a sau tipare din reviste de profil conform dimensiunilor corpului și mărimii confecţiei.
38
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Modelarea: aplicăm operaţia de transfer (dislocarea pensei) de pe linia de umăr pe linia subraţului. Obţinem pensa de bust (fig. 4.8).

P/f

P/s

Fig. 4.8. Rochie (modelul 1). Schiţa modelului, desenul tehnic, modelarea

Modelul 2 (fig. 4.9): rochie tip chimono din viscoză de culoare uni.
Instrumente și ustensile: riglă (scara 1:4), echer, florar, creioane, radieră, foaie de desen A4.
Măsuri (înălţimea 159): Pg. – 34; Pb – 80; Lst – 38; Gb – 26; La – 85. Adaosuri: Ab – 6...8 cm; Agb – 5...7 cm.

P/f

P/s

nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formula de calcul
AA1=(Pb/2:2)+0,5x7
AC=La
AA1C1C
AA2=Pg/2:3 +1
AA3=AA2:3
AA4=AA2+ 1
A1D=Gb:2+Ab
A1A5=DD1=5...6
D1D2/2, D3D4=1,5
A3T=Lst
A5A6=1...3
TT1=AA1

cm
23,5
85
6,6
2,2
7,6
20
6
1,5
38
2

Fig. 4.9. Rochie (modelul 2). Schiţa modelului, algoritmul elaborării desenului tehnic, modelarea

Forma decolteului se lucrează cu dublură de tivit, cu dublură în bie,
cu cusătură de bordisire. Bordarea răscroielii se realizează ușor folosind
banda pe bie gata călcată, care se găsește în mercerii într-o gamă variată
de culori.

Lucru individual

NOTA: Rezervele necesare cusăturilor: pe linia
subraţului – 2 cm, pe linia
decolteului – 0,7 cm, pe linia de lungime – 3-4 cm.

!

1. Realizează operaţii de transformare a tiparelor clasice în model.
2. Modifică tiparul de bază după schiţa modelului elaborat.
3. Execută desenul tehnic la scara 1:2 sau 1:1.

Lucru în grup

Amintiţi-vă cele
studiate în clasa
a 8-a privind luarea dimensiunilor
de pe corp (măsurile de bază).

Luaţi măsurile necesare pentru produsul pe care urmează să-l realizaţi.
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4.6. Realizarea articolului (rochie/sarafan) conform
procesului tehnologic
Articolele vestimentare care vor fi realizate trebuie să răspundă anumitor cerinţe: lejeritate,
comoditate, rezistenţă; conformitate cu moda, vîrsta, aspectul individual; frumuseţe a modelului și
a garniturii; ușurinţă în spălare, călcare, curăţare.
Fişă tehnologică. Confecţionarea rochiei (modelul 1) combinată cu garnitură croşetată
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor
Ilustraţii
Materiale şi ustensile: ţesătură naturală, imprimeu floral 140
cm lăţime – 1 m, ac, papiote de aţă albă şi pastelată, foarfecă mare şi mică, panglică centimetrică, degetar, întăritură
– 10 cm. Pentru garnitura croşetată: fir alb olivia nr. 27/3,
croşeta nr. 1 (la alegere)
La fiecare etapă de lucru, respectaţi normele de igienă şi
regulule de protecţie a muncii.
I. Croirea
• Pregătirea ţesăturii pentru croire:
1) se verifică dacă nu are defecte;
2) se umezeşte şi se calcă (decatarea);
3) se îndoaie pe linia urzelii cu faţa înăuntru;
4) se fixează tiparele cu ace cu gămălie;
5) se conturează cu creta printr-o linie continuă;
6) se conturează cu linie întreruptă adaosurile;
7) se croiesc detaliile, se croieşte dublura cu întăritură;
8) se decupează după linia întreruptă.
II. Prelucrarea pieselor croite
• Pregătirea pieselor croite pentru prelucrare: pe îndoietură se marchează cu semne simple liniile de mijloc, liniile de
contur de pe repere – cu semne largi (laţuri).
III. Probarea
• Pregătirea rochiei pentru probă:
1) se însăilează pensa, părţile faţă şi spate pe liniile reperelor trasate cu creta, se probează;
2) se verifică: forma, adîncimea decolteului, poziţia pensei,
linia taliei, linia terminaţiei produsului;
3) se modifică cu creta, dacă este necesar, se înlătură abaterile depistate.
IV. Lucrarea articolului
1) se tighelesc pensele la maşina de cusut;
2) se însăilează dublura la părţile de sus ale rochiei şi se
execută cusătura de montare;
3) se execută cusătura aplicată întoarsă, se probează;
4) se execută cusăturile mecanice (de montare);
5) se execută cusătura de surfilare a marginilor (de feston);
6) se fixează elasticul pe linia taliei;
7) se lucrează marginea de jos cu cusătură de îndoit cu tăietură închisă.
V. Lucrarea cordonului/lucrarea bretelelor (la alegere)
Se însăilează, se execută cusătura de montare.
VI. Garnisirea articolului (la alegere)
Lucrări de finisare: articolul se curăţă şi se calcă. Calitatea
produsului şi aspectul general depind de prelucrarea umidotermică atît în procesul executării, cît şi la finisarea definitivă.

Urmînd etapele tehnologice de realizare practică a modelului 1, veţi reuși să realizaţi și modelul 2
(la alegere).
40
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Garnisirea cu elemente decorative joacă un mare rol în aspectul pieselor
vestimentare (tighelele decorative, creţuri, canturi, bentiţe, volane, buzunare etc.) (fig. 4.10). Pentru garnitură se utilizează diferite furnituri: dantele,
paiete, mărgele, nasturi, șireturi, franjuri, aplicaţii, broderii etc. Garnisirea
poate să învioreze modelul, să determine stilul și să transforme un articol
de toate zilele în unul de gală. La fel, se utilizează diverse accesorii.
Oricît de bine ar fi realizată o confecţie, oricît de elegantă ar fi linia,
amănuntele sînt totuși acelea care, de cele mai multe ori, în final își pun
amprenta, adică determină calitatea executării.

Lucru individual
1. Realizează etapa a III-a a proiectului, respectînd procesul tehnologic.
2. Efectuează autoevaluarea după fiecare etapă de lucru şi înlătură erorile comise.

Lucru în grup
1. Evaluaţi articolele confecţionate de voi conform criteriilor: aspectul estetic,
calitatea lucrului îndeplinit, funcţionalitatea articolelor.
2. Alegeţi cele mai reuşite lucrări pentru expoziţia din clasă sau liceu, pentru
demonstrarea performanţelor, participarea la concursuri, conferinţe, tîrguri.
3. Organizaţi o întîlnire cu designeri vestimentari cunoscuţi în Republica Moldova.
Fig. 4.10. Garnisirea
articolelor vestimentare

TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

Evaluarea sumativă se desfăşoară în două etape:
I. Susţinerea publică a proiectului realizat în conformitate cu criteriile stabilite (etapa a IV-a a proiectului).
II. Test
1. Stabiliţi accesoriile potrivite produsului realizat.
2. Urmaţi algoritmul creării stilului vestimentar propriu:
Avînd în vedere instituţia la care învăţ, m-am îmbrăcat potrivit?
Ce impresie vreau să produc asupra colegilor, profesorilor?
Ce pot îmbrăca în funcţie de ora de curs?
Ocazia: Ce pot purta la această oră a zilei?
Silueta şi caracteristicile fizice: Îmi vine bine?
Ce anume din înfăţişarea mea vreau să ascund şi ce vreau să scot în evidenţă?
Stilul propriu: Stilul meu este adecvat ocaziei?
Vîrsta: Îmi accentuez sau diminuez vîrsta reală?
3. Desenaţi schiţa grafică a uniformei şcolare pentru ciclul gimnazial, formată dim
mai multe piese (compleu).
4. Descifraţi mesajul maximei lui Grigore Vieru: „Stilul este sluga şcolită a sentimentelor, care are curajul să se trezească din somn”.
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ARTA COVORULUI
MOLDOVENESC (Þesutul tradiþional)
Covoarele înseamnă mai mult decît articole pentru împodobit interiorul locuinţei.
Meşteriţele au concentrat în ele istoria neamului, măiestria, fantezia, creativitatea, prezentîndu-le într-un limbaj artistic irepetabil. Încercaţi să confecţionaţi
covoraşe şi veţi avea bucuria împlinirii artistice.

Reţineţi!
“Fără tradiţii, adică,
fără suflet naţional,
nicio civilizaţie nu
este posibilă”.
Gustav de Bon

!

Amintiţi-vă ce aţi
studiat în clasele
precedente despre evoluţia covorului tradiţional.

5.1. Covoare tradiţionale
Evoluţia ţesutului tradiţional

Arta ţesutului, fenomen al culturii naţionale, meșteșug popular și gen al
artelor vizuale este autentic prin tradiţiile sale. Ea a adus cu sine, din secol
în secol, motive originale străvechi cu anumite mesaje. Pe teritoriul ţării
noastre, ţesutul este atestat din secolul III î. Hr. De-a lungul anilor, ţesutul
din lînă a evoluat. La început se ţeseau lăicere cu vîrste și păretare alese cu
diferite ornamente (geometrice, fitomorfe) (fig. 5.1). În epoca medievală,
erau răspîndite scoarţele, care se deosebeau prin înalta calitate tehnico-facturală netedă cu două feţe, avînd o gamă cromatică redusă și caldă, bazată
pe coloranţi vegetali naturali. Cele mai frecvent întîlnite motive ornamentale
pe scoarţe erau: pomul vieţii, păsări, buchete mici de flori.

Fig. 5.1. Lăicere şi păretare

Reţineţi!

Mai tîrziu, apar ţesăturile realizate în mai multe iţe. Cele mai valoroase articole ţesute sînt covoarele, scoarţele, războaiele, care se deosebeau prin tehnica
de ţesut, prin structura ornamentală și prin dimensiunile lor (fig. 5.2).

Foile de zestre confirmă
fenomenul
moştenirii culturale
şi transmiterii ţesăturilor din generaţie
în generaţie.

Fig. 5.2. Covor şi scoarţă tradiţionale moldoveneşti
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Meșteșugul ţesutului se dezvolta în gospodăriile ţărănești, pe la curţile boierești și mănăstirești, care atinge apogeul la sf. sec. XIX - inceputul sec. XX.
Covoarele aveau rol decorativ – se atîrnau pe perete în casa mare, acopereau paturile, fiind cel mai important element de înfrumuseţare a casei.
Conform tehnicii de lucru, la nordul și în centrul Moldovei covoarele se
alegeau pe stativ vertical, ţesătura deasă și groasă fiind bătută cu pieptenele
greu de lemn (fig. 5.3).

Fig. 5.4. Covor şi polog din
sudul Moldovei
Fig. 5.3. Covoare din centrul şi din nordul ţării

La sud și sud-est se ţesea un tip de covor în trei iţe pe stative orizontale,
numit polog (fig. 5.4).
De asemenea, era răspîndit covorul „miţos”, numit cergă (fig. 5.5).
Toate tipurile de covoare se utilizau pentru decorarea casei, ca zestre sau
ca daruri la ceremonii în comunităţile rurale.

Ţesături tradiţionale (catrinţe, traiste, brîie)
În gospodării se ţeseau nu doar covoare, dar și unele piese de port popular: catrinţe, traiste, brîie (fig. 5.6).
Catrinţa se ţesea în stative din fire de lînă subţire, cu fundalul negru și
grupuri de dungi verticale, avînd circumscrise motive geometrice printre
dungi, în partea de sus și de jos a dreptunghiului, fiind mărginită de o bată
colorată (vezi modulul Arta acului, fig. 2.5).
Atît bărbaţii, cît și femeile își încing mijlocul cu un brîu. Brîiele se ţes
în stative din fire de bumbac sau de lînă subţire. Se înfășoară de cîteva ori
peste cămașă, iar capetele se leagă ori se îndoaie și se fixează dedesubt (vezi
modulul Arta acului, fig. 2.5).
Traista se ţesea în stative ori se confecţiona din laturile păretarelor ţesute
în cadril (pătrate).

Fig. 5.5. Cergă

Fig. 5.6. Catrinţe, traiste, brîie
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Covorul în bumbi
Începînd cu sec. XVI, în localităţile din centrul ţării a luat amploare confecţionarea prin broderie a „covorului ales în bumbi”. Covoarele în bumbi erau
utilizate la decorarea locuinţei. În prezent, aceste articole au căpătat și funcţia
de garnisite a articolelor vestimentare, obiectelor decorative (fig. 5.7).

Fig. 5.7. Poşetă, punguţă, portmoneu, perniţă pentru ace, tablou

Lucru individual
1. Examinează covoarele din locuinţa bunicii, mătuşii etc. Observă prin ce tehnică sînt realizate obiectele ţesute.
2. Completează portofoliul cu informaţii, imagini din domeniul ţesutului tradiţional.

Lucru în grup
Colaboraţi şi faceţi o comunicare pe tema: „Covorul de ieri şi covorul de azi”.

Meditaţi şi argumentaţi
În baza celor studiate anterior, argumentaţi de ce ţesutul este considerat nu numai meşteşug popular, dar şi gen al artelor vizuale.

5.2. Ornamentica și cromatica covoarelor

Fig. 5.8. Motive
ornamentale specifice
covorului ales în bumbi

Reţineţi!
Verdele favorizează
echilibrul psihologic, iar galbenul stimulează activitatea
sistemului nervos.
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Prin ornamentele cu care înfrumuseţau covoarele, meșteriţele transmiteau mesaje despre viaţă, credinţă și lumea înconjurătoare. În covoarele
tradiţionale, se întîlnesc ornamente cu vegetaţie: calea cu flori, căliţa cu sori,
ce simbolizează calea fără primejdii a drumeţului. Un ornament specific este
pomul vieţii, întîlnit în diferite variante: cu crengi multe – să fie neamul bogat;
cu flori – să fie viaţa frumoasă; cu păsări – să fie viaţa veselă. Ornamentele
zoomorfe sînt reprezentate de cocoș, raţă, porumbel. Din grupa ornamentelor geometrice, cele mai frecvent utilizate sînt: rombul, figurile cruciforme,
pătratul, linia ovală (fig. 5.8).
Este importantă întreaga compoziţie a covorului, care transmite liniște,
cumpătare, reflectînd caracterul nostru naţional, precum și coloritul acestuia,
ce se deosebește prin căldura paletei de culori. Paralel cu arta ţesutului se
dezvolta și arta vopsitului. Se păstrează marturii despre acest meșteșug, ca
una din primele îndeletniciri artizanale ale omenirii.Nuanţele pastelate, care
nu vin în contrast între ele, se obţineau în baza coloranţilor naturali, gama
cromatică fiind redusă la 7-8 culori. Meșterii care vopseau materia primă
erau numiţi boiangii.
Nuanţele de roșu se obţin din scoarţă de arin negru sau de prun, din
frunze de măr; nuanţele de galben – din frunze verzi de dud, coji de ceapă,
planta întreagă de păpădie. Nuanţele de verde se capătă din frunze de tutun
sau nuc, din scoarţă de arin, iar nuanţele de negru – din fructe de boz, scoarţă
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de stejar sau de zarzăr. Nuanţele de maro se obţin din coji verzi de nuci și
din fructe de soc. Meșteriţele cunoșteau cum să vopsească firele, creînd
coloritul în baza nuanţelor, nu și a culorilor (fig. 5.9).

Fig. 5.9. Coloranţi vegetali: păpădie, ceapă, boz, frunze şi fructe de nuc

Lucru individual
1. Elaborează proiectul „Covorul ales în bumbi” în conformitate cu algoritmul
prezentat la pag. 5-6:
 Realizează prima etapă a proiectului.
 Argumentează necesitatea confecţionării covorului.
 Desenează schiţa grafică a articolului.
 Execută schema grafică a motivelor ornamentale.
 Prezintă proiectul.
2. Colorează fire de lînă cu coloranţi naturali disponibili.

Lucru în grup
În baza studierii ornamentelor, alcătuiţi motive ornamentale ce ar putea fi propuse pentru alesul covoraşelor în bumbi.

Meditaţi şi argumentaţi
De ce sînt preţuite covoarele ţesute din fire vopsite cu coloranţi naturali?

Fig. 5.10. Război de ţesut
orizontal

5.3. Materiale și ustensile
Gherghef pătrat pentru confecţionarea covorului
Pentru executarea covorului ales cu acul în bumbi, avem nevoie de: fire
de bumbac bine răsucite pentru urzit, fire de lînă pentru băteală, gherghef
(ramă) de lemn de formă pătrată 30 cm x 30 cm (mărimea poate varia), ace
cu urechea alungită și vîrful îndoit.
Ghergheful se construiește din lemn, dimensiunile laturilor lui fiind de
30 cm. După ce se ansamblează laturile, pe ele se bat cuie. Distanţa dintre cuie
va fi de 3 cm. Dimensiunile laturilor gherghefului pot fi diferite (fig. 5.11).
 Verificaţi distanţa dintre cuie și corectitudinea plasării lor.
 Verificaţi direcţia și corectitudinea întinderii urzelii.
 Verificaţi corectitudinea formării intersecţiilor.
Pentru confecţionarea covorului se utilizează fire de lînă toarse, slab
răsucite. Se aleg nuanţele culorilor în conformitate cu motivele ornamentale
selectate. Pentru urzeală folosim fire de bumbac rezistente, bine răsucite
(fig. 5.12).
Firele pot fi răsucite în palme, pe genunchi, pe scîndură (pe masă).

Fig. 5.11. Modele de rame

Fig. 5.12. Materiale şi
ustensile pentru confecţionarea covoraşului
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Amintiţi-vă normele de igienă
şi de protecţie a
muncii care trebuie să fie respectate în timpul
confecţionării covorului.

Lucru individual
Realizează etapa a II-a a proiectului:
 Selectează materialele şi ustensilele necesare.
 Pregăteşte rama (ghergheful) şi firele pentru urzeală.

Lucru în grup
1. Colaboraţi şi răsuciţi firele pentru urzitul covoraşului.
2. Alcătuiţi o expoziţie din fire de lînă şi caracterizaţi-le în funcţie de proprietăţile lor.

5.4. Tehnici de confecţionare

Fig. 5.13. Urzitul gherghefului

Covorul ales în bumbi își are originea în secolul al XVI-lea și era întîlnit
numai pe teritoriul ţării noastre. În prezent, acest meșteșug este practicat în
centrul Moldovei. Acest tip de covor mai este numit „covor ţesut sau brodat”.
Tehnicile utilizate la confecţionarea covoarelor brodate sînt: chilim, cruciuliţă
plină pe fir, cu acul în bumbi.
Covorul ales cu acul în bumbi se realizează în două etape:
I. Urzitul gherghefului – pe ghergheful construit se realizează urzitul
(fig. 5.13). Se execută în patru etape:
 firele de urzeală se întind vertical;
 firele de urzeală se întind orizontal;
 firele de urzeală se întind pe diagonală spre dreapta;
 firele de urzeală se întind pe diagonală spre stînga.
II. Alesul covorului cu ajutorul acului. După urzitul ramei, obţinem intersecţii formate din 8 fire, care vor fi și vîrfurile bumbilor. Fiecare intersecţie se
lucrează cu 4-5 noduri, cu ajutorul firelor de lînă și al acului cu vîrful îndoit.
În timpul lucrului, aţa nu se taie, doar se trece pe sub firele de urzeală de la
o intersecţie la alta.
După ce finalizăm lucrul asupra vîrfurilor bumbilor, trecem la brodatul
bumbilor (fig. 5.14).
Bumbii se lucrează prin tehnica de brodat în urma acului. În timpul
lucrului, firul de lînă răsucit se ţine întins permanent spre vîrful bumbului,
astfel încît să nu slăbim densitatea ţesăturii.
După finalizarea lucrului asupra bumbilor, scoatem covorul de pe gherghef.
Capetele firelor de băteală se ascund între firele de bătătură pe versoul
covorului, apoi firele de urzeală se taie lîngă cuie, se trag bine din ambele
părţi firele de urzeală orizontale și verticale, ca să se formeze corect bumbii
și să se mărească densitatea ţesăturii.

Fig. 5.14. Lucrarea
intersecţiilor şi bumbilor

Fig. 5.15. Covoraşe finisate
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Prelucrăm 4 laturi ale covorului cu punct de feston, care poate fi executat
atît cu croșeta, cît și cu acul.
Pentru decorarea covorului, se aplică franjuri pe toate marginile lui. Se
recomandă ca franjurile să fie de o singură culoare (fig. 5.15).

Lucru individual
Realizează etapa a III-a a proiectului. Confecţionează covorul urmărind fişa tehnologică.

Lucru în grup
Examinaţi covoraşele colegilor şi apreciaţi calitatea lucrului efectuat. Indicaţi lacunele depistate şi modalitatea de înlăturare a acestora.

Meditaţi şi argumentaţi
Descifraţi mesajul maximei: „Meşteşugul se învaţă pe o bună pregătire teoretică”
(Leonardo da Vinci).

5.5. Realizarea covorului ales cu acul în
bumbi
Alesul în bumbi este specific zonei etnografice din centrul Moldovei.
Covoarele alese cu acul în bumbi pot servi la decorarea locuinţei, a vestimentaţiei și ca remediu terapeutic, acţionînd ca un calmant.
Fişă tehnologică. Confecţionarea covorului ales cu acul în bumbi
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: fire de lînă bine răsucite roşii, bej, albastre; fire de bumbac pentru urzit; ace cu urechea alungită;
foarfecă; croşetă, gherghef 30x30 cm
Respectaţi normele de igienă şi de protecţie a muncii.
I. Urzitul
1. Se urzeşte ghergheful pe verticală.
2. Se urzeşte ghergheful pe orizontală.
3. Se urzeşte pe diagonală, orientat spre dreapta.
4. Se urzeşte pe diagonală, orientat spre stînga.
II. Băteala
1. Lucrarea intersecţiilor cu noduri: se lucrează intersecţiile
cu 4-5 noduri de culoare roşie şi bej.
2. Lucrarea bumbilor: se lucrează prin tehnica „ales în urma
acului pe cerc”.
III. Finisarea covorului
1. Capetele firelor se ascund între firele de băteală pe versoul covorului.
2. Se taie firele de urzeală lîngă cuie.
3. Firele se trag din ambele părţi – doar cele orizontale şi
verticale.
4. Se leagă firele de urzeală în noduri a cîte două fire în
pereche.
5. Capetele de urzeală se ascund între firele bătelii.
IV. Ornamentarea covorului
1. Se prelucrează toate laturile prin festonare.
2. Se ornează prin aplicarea franjurilor de o singură culoare.
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

I. Susţinerea publică a proiectului
Evaluarea proiectului „Covoraşul ales cu acul în bumbi” în conformitate cu criteriile stabilite (pag. 5-6
din manual).
II. Test
1. Ce fel de fire sînt folosite pentru urzeală şi pentru băteală?
2. Care sînt domeniile de utilizare a covoarelor alese în bumbi?
3. Studiaţi cu atenţie imaginile de mai jos şi identificaţi tehnica de executare a covoarelor.

4. Demonstraţi interdependenţa meşteşugului dat cu alte genuri de artă meşteşugărească.
5. Elaboraţi motive ornamentale pe care le-aţi putea propune colegilor pentru a confecţiona accesorii
(gentuţă, cordon sau obiecte decorative (perniţă pentru ace, tablouri) etc.).
6. Scrieţi un eseu pe tema „Casa mare”.
7. Scrieţi cu cifre în spaţiul rezervat succesiunea corectă a confecţionării covorului ales cu acul în
bumbi:
Necesitatea confecţionării şi utilizării covorului.
Realizarea articolului conform fişei tehnologice.
Selectarea motivelor.
Elaborarea schemei grafice.
Selectarea materialelor şi ustensilelor pentru realizarea covorului.
9. Cuvinte încrucişate: identificaţi noţiunile şi veţi descoperi denumirea celui mai valoros articol din
casa mare.
1) Accesoriu ce poate fi confecţionat prin tehnica
alesului cu acul în bumbi.

1.
2.

2) Sinonimul cuvîntului ornament.
3) Ustensilă necesară pentru ţesutul covoarelor.
4) Covor specific zonei etnografice de Sud.
5) Covor miţos.

3.
4.
5.
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ÎMPLETITUL DIN
FIBRE VEGETALE
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Omul a trăit în armonie cu mediul înconjurător şi a folosit bogăţiile lui, iar obiectele create din materiale naturale au apărut cu timpul, fiind rodul fanteziei şi al
dibăciei. Obiectele împletite tradiţionale au un farmec aparte, au suflet, căldură,
textură cu care obiectele industriale sintetice nu pot concura. Ele nu poluează
mediul, sunt sănătoase în utilizare. Arta împletitului din fibre vegetale, fiind iniţial
o pasiune, poate deveni o profesie.

6.1. Împletitul din fibre vegetale –
un meșteșug popular străvechi
Cu toate că timpul și moda se schimbă, necesităţile vitale și estetice ale
omului de a crea frumosul, utilul și sacrul rămân mereu aceleași. Împletitul
fibrelor vegetale – al papurei, salciei, paielor, pănușilor – este o îndeletnicire
casnică dintre cele mai vechi, astăzi devenind o artă în sine. Iniţial o practicau
îndeosebi bărbaţii, iar diapazonul lucrărilor împletite era vast: mijloace de
păstrare a produselor, hambare împletite din nuiele, mobilier divers, leagăne,
coșuri, pălării, jucării etc. (fig. 6.1).

Fig. 6.1. Diversitatea şi frumuseţea articolelor împletite din fibre vegetale

Articolele împletite solicitau multă răbdare, îndemînare și fineţe în executare.
Unii meșteri utilizau materia primă de diferite culori naturale, alţii – vopsite cu
coloranţi naturali, obţinuţi din coji de ceapă sau nucă. Majoritatea obiectelor
casnice erau confecţionate din materiale naturale, ușor de găsit în preajma localităţilor, ușor de colectat și de prelucrat. În arhive, încă din perioada medievală,
s-au păstrat multe mărturisiri despre acest meșteșug popular. Îndeletnicirea
tradiţională – împletitul din fibre vegetale, din stuf, papură, lozie – se dezvoltă
acum ca și sute de ani în urmă, în special în localităţile situate în apropierea
rîurilor sau altor întinderi acvatice, unde aceste plante cresc din abundenţă.
În perioada sovietică, în ţara noastră această îndeletnicire a fost în
mare declin. În ultimul deceniu se atestă totuși un interes sporit faţă de
acest meștesug. Astfel, în unele sate au fost organizate școli de meșteriţe,
care au învăţat această artă. În zilele noastre activează ateliere de prelucrare și modelare a fibrelor naturale. Sînt cunoscute atelierele de produ-
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cere a articolelor împletite din foi de porumb (r. Orhei s. Cobîlea, s. Trebujeni), din stuf și papură
(r. Criuleni s. Mitoc, r. Orhei s. Neculăieuca), din nuiele de răchită (or. Telenești, or. Soroca, or. Călărași)
din paie (r. Rîșcani s. Mihăileni).
Materia primă este 100% autohtonă, iar articolele împletite astfel se încadrează armonios în interior,
creînd o atmosferă de căldură și confort (fig. 6.2).
Lucrările meșterilor împletitori din fibre vegetale sînt prezente la expozitiile cu vînzări, în muzeele
din Chișinău, la multiple expoziţii naţionale și internaţionale de la CEI Moldexpo. Multe lucrări au
ajuns în numeroase ţări ale lumii: SUA, România, China, Marea Britanie, Rusia, Turcia etc.

Fig. 6.2. Cromatica articolelor din fibre vegetale

!

Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasa
a cincea despre
varietatea şi proprietăţile fibrelor
vegetale utilizate
în meşteşugurile
populare.

Lucru individual
Informează-te despre practicarea împletitului din fibre vegetale în alte ţări. Completează portofoliul cu imagini şi fotografii.

Lucru în grup
Vizitaţi la alegere un muzeu de istorie a ţinutului sau un muzeu etnografic. Analizaţi articolele expuse confecţionate din fibre vegetale şi discutaţi despre tehnologia prelucrării materialului şi tehnicile de realizare a lor.

6.2. Varietatea și proprietăţile fibrelor
vegetale

Fig. 6.3. Articole
confecţionate din paie

Fig. 6.4. Articole din
pănuşi
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Materia primă din preajma locurilor de trai a început să fie folosită de
om cu milenii în urmă. Materiale naturale, ieftine, plastice și accesibile sînt
fibrele vegetale.
În lucru se utilizau paiele de grîu, secară, orz, ovăz din soiurile cu tija
lungă, dar și graminee sălbatice, precum ovăsciorul. Erau preferate paiele de
secară, fiind mai lungi, drepte, rezistente și elastice. Fiind opărite, ele devin
atît de flexibile, încît se pot împleti obiecte foarte mici, fine. Meșteșugul era
realizat mai ales de femei, deoarece presupune îndemînare, migală și un
dezvoltat simţ al esteticului.
Astăzi, foaia ce învelește știuletele de porumb este folosită pentru diverse
obiecte de uz casnic sau decorative. Dintre pănuși, mai calitative sînt cele
de la hibridul de porumb, numit „dinte-de-cal”. Sînt preferate pănușile care
prezintă calităţi ca: lungimea foii, fineţea, elasticitatea, culoarea.
În flora spontană, în locuri cu umezeală crește papura – materie primă
plastică, accesibilă pentru a confecţiona diferite obiecte de uz casnic și gospodăresc. Actualmente, este căutată pentru noile tehnologii de construire a
locuinţelor ecologice și calde.
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Fig. 6.5. Obiecte împletite din
papură

Pentru împletirea din ramuri de arbori, din
cele mai vechi timpuri se foloseau nuielușe de
salcie (sau lozie, răchită). Este un material rezistent și elastic, care după fierbere se colorează
uniform. Cele mai groase nuiele erau folosite
pentru coșuri sau garduri în jurul curţilor, din
nuielele mai subţiri se împleteau coșuri pentru
căratul fructelor sau al strugurilor. Astăzi, mîinile iscusite ale meșterilor populari împletesc
din lozie obiecte de mobilier, suporturi pentru
flori, diverse figurine decorative, vase etc.

6

Fig. 6.6. Articole împletite
din lozie

Lucru individual

Reţineţi!

1. Elaborează un proiect de confecţionare a unui articol din fibre vegetale la alegere (milieu, suport pentru ceainic, viţeluş, căluţ, măgăruş, personaje din poveşti).
2. Realizează prima etapă a proiectului (vezi p. 5-6).

Lozia este cel mai
accesibil material de
pe globul pămîntesc.

Lucru în grup
1. Numiţi 4 obiecte care ar putea fi confecţionate din fibre vegetale diferite.
Care părti ale plantei au fost folosite pentru împletit?
2. Descrieţi proprietăţile importante în alegerea materialului vegetal pentru
împletit.

6.3. Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale
Colectarea foilor de pe știuletele de porumb se face manual. Odată cu
desfacerea știuletelui, se separă și foile interioare de porumb, de culoare
alb-crem, fine, fără pete. Se înlătură baza foilor și, în funcţie de lăţimea lor,
se despică în 2-3 sau mai multe fîșii.
Pănușile se umezesc în apă călduţă timp de 3–5 minute. După umezire, se
lasă să se zvînte timp de 20 de minute. Apoi se răsucesc fîșie cu fîșie, pentru
obţinerea firului și lungimii necesare.
Materialele pentru confecţionarea obiectelor împletite sînt pregătite cu
grijă de meșterii contemporani, ţinînd cont de sezon și de specificul obiectului
lucrat. Astfel, pentru a obţine diferite nuanţe de culori, paiele sînt colectate de
la începutul lunii iunie pînă în luna august, pănușile, respectiv, în septembrie
– octombrie, stuful și papura – toamna tîrziu. Plantele colectate sînt uscate în
locuri luminoase și bine aerate, se păstrează în snopi.
Stuful ca materie primă se colectează toamna tîrziu și iarna, se prelucrează, de obicei, vara. Din stuful bine uscat, prelucrat și decojit se confecţionează
rogojini decorative, dar și pentru așternut pe podea, pentru a înveli iarna
legumele etc.
Papura este un material mai elastic și mai ușor de mînuit decît stuful,
numai bună pentru a împleti din ea diferite obiecte de uz casnic și gospodăresc: diverse tipuri de coșuri, pălării, sacoșe, poșete, suporturi, huse pentru
sticle și vase de capacitate mare, papuci de baie etc.
Combinînd diferite fibre vegetale, obţinem obiecte de o mare frumuseţe
(fig. 6.6).

!

Amintiţi-vă
din
clasele
anterioare care sînt
etapele de prelucrare a fibrelor
vegetale.

Reţineţi!
Pănuşile nu se răsucesc cu mult timp
înainte de împletire,
deoarece se desfac, fiind imposibilă
folosirea lor ulterioară.

ÎMPLETITUL DIN FIBRE
VEGETALE
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Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasele
anterioare
despre tehnicile de
împletire din foi
de porumb şi din
paie.

Fig. 6.7. Originalitatea obiectelor confecţionate prin îmbinarea diverselor fibre naturale

Lucru individual
Realizează etapa a II-a a proiectului (vezi pag. 5-6).

Lucru în grup
Discutaţi în grup şi lansaţi un discurs pe tema „Amenajarea unui atelier pentru
împletirea din foi de porumb”.

6.4. Tehnici și mijloace de împletire din fibre vegetale
Pe parcursul secolelor, tehnica împletitului din materiale ale naturii s-a îmbogăţit cu noi procedee de lucru. Astfel, s-au lărgit posibilităţile tehnico-decorative și diversitatea articolelor realizate
de meșterii populari.
Pentru confecţionarea împletiturilor din fîsii de porumb, se folosesc mai multe procedee: cosiţa
împletită din trei fire, pe care o cunoașteţi deja, unirea și răsucirea firelor, metoda decorativ-ajurată,
metoda legării nodurilor. Manual, prin aceste procedee se confecţionează coșuri, sacoșe, poșete,
pălării, suporturi, fructiere, jucării etc. Aceste lucruri sînt utile și frumoase, ecologic curate. Astfel,
se face economie în familie, totodată se poate iniţia o miniafacere.
Fişa tehnologică 1. Împletirea simplă a unui milieu din pănuşi
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor
Respectaţi cu stricteţe normele de igienă şi regulile de
protecţie a muncii în timpul împletitului.
1. Se întinde urzeala ca la covoraşele alese pe ramă.
2. Se taie partea scorţoasă de la baza foii de porumb.
3. Se rup fîşii de 1-1,5 cm lăţime.
4. Formăm urzeala şi bătătura din fîşii, răsucindu-le
continuu.
5. Batem cuiele pentru întinderea urzelei pe o scîndură (şablon) cu lungimea de 25 cm, lăţimea de 25 cm şi
grosimea de 3 cm.
6. Firul de urzeală răsucit din pănuşi se fixează prin
cuie sus în p. 1, apoi jos în p. 2, sus în p. 3 ş.a.m.d.
Firul se răsuceşte spre dreapta, alipind în permanenţă
fîşii subţiri din pănuşi.
7. Împletirea obiectului, tot cu fir răsucit, se va executa
ca bătătură, de la stînga spre dreapta şi invers, aşa
cum se ţese simplu în două iţe (peste un fir).
8. Finisarea obiectului: spălarea, uscarea, lăcuirea,
împodobirea lui.
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Ilustraţii, sugestii

Materiale şi ustensile: fîşii de pănuşi cu lăţime de 1-1,5 cm,
şablon de lemn, cuie mici, ciocan, foarfecă, vas cu apă
caldă, şervet, croşetă, riglă, compas, creion, şorţ
Pentru a obţine un fir calitativ, se alipesc panglici cu capătul tăiat în colţ, apoi se continuă rasucirea de la tulpina
foii. Se vor combina fîşii cu capetele subţiri şi cu capetele
groase, pentru ca firul să fie de aceeaşi grosime.
Forma milieului se poate alege pătrată, dreptunghiulară,
rotundă sau ovală.

Aplicînd pe acest milieu lalele sau trandafiri din pănuşi viu
colorate, obţinem un panou decorativ original.

CMYK P53

m o du lu l

Articolele împletite din fibre vegetale au și alte calităţi ce le fac atractive,
cum ar fi originalitatea și preţul redus. Deoarece în acest meșteșug se utilizează resurse ieftine și accesibile, nu sînt necesare investiţii mari în utilaje
și ustensile scumpe, astfel poate fi practicat ușor la domiciliu.
Pentru realizarea obiectelor din paie de diferite forme, se va ţine cont
de duritatea lor. Astfel, se vor împleti de la 3-4 fire (la articole mici) pînă
la 4-7 (la pălării) sau 9-11 (la coșuri). Din paie se pot confecţiona diferite
jucării. Puteţi realiza un căluţ printr-o modalitate simplă, respectînd etapele
tehnologice descrise în continuare.
Fişa tehnologică 2. Confecţionarea unui căluţ din paie
Etape tehnologice
Succesiunea operaţiilor
Materiale si ustensile: paie lungi (de secară), vas
cu apă, foarfecă, aţă de diferite culori, şorţ

6

Fig. 6.8. Figurine confecţionate din paie

Ilustraţii, sugestii

Respectaţi cu stricteţe normele de igienă şi regulile de protectie a
muncii în timpul împletitului.

1. Pentru confecţionarea căluţului se pregăteşte
un mănunchi de paie, care se împarte în patru
părţi: trei mai mari - pentru modelarea capului,
picioarelor şi trunchiului, şi unul mai mic – pentru
confecţionarea coamei.
2. Se leagă strîns primul mănunchi cu aţă la unul
din capete. Paiele se îndoaie în partea opusă şi
se leagă strîns cu aţă în locul unde se termină
capătul ascuns al mănunchiului (a). Astfel modelăm capul căluţului.

a

3. Se îndoie partea de sus în cerc şi se leagă mai
jos, modelînd gîtul căluţului (b).
4. Se stabileşte baza gîtului, se leagă strîns cu
aţă. Capătul liber se va împărţi în două părţi
egale, modelînd picioarele. Cu aţă colorată se
însemnează copitele (c).

c

b

5. Se înfăşoară al doilea mănunchi de paie la
baza gîtului şi se leagă. Acesta va fi corpul căluţului (d).
6. Pe al doilea mănunchi, lăsînd coada, se înfăşoară cel de-al treilea mănunchi (e)

d

e

7. Se leagă strîns, se împarte în două părţi şi se
modelează picioarele posterioare. Se leagă cu
aţă colorată, formînd copitele. Acestea se modelează, reteazîndu-le atent cu foarfeca (f).
8. Coama se va realiza din сel mai mic mănunchi,
care se împarte în patru părţi. Cu fiecare dintre
ele se înfăşoară gîtul căluţului, apoi se leagă cu
aţă colorată. Coama se scurtează cu foarfeca,
dîndu-i forma dorită (g).
Finisarea articolului: uscarea, decorarea cu ochi,
urechi, şa, căpăstru etc.

f

g

Există şi alte modalităţi de confecţionare a căluţului – din două,
din trei mănunchiuri de paie.

ÎMPLETITUL DIN FIBRE
VEGETALE

53

CMYK P54

Reţineţi!

Finisarea obiectelor confecţionate din fibre vegetale

Dacă vă reuşeşte confecţionarea
din fibre vegetale
a unor obiecte frumoase, de calitate,
cu gust, acest meşteşug poate deveni
o profesie profitabilă pe viitor.

Articolele împletite din materiale naturale necesită o finisare specială.
Adică efectuarea ultimelor operaţii asupra obiectului confecţionat, pentru
a-i da forma sau aspectul definitiv, corectînd unele greșeli, accentuînd unele
detalii etc.
După finalizarea împletitului, obiectele vor fi uscate corect, pentru a
nu se deforma. Cea mai reușită este uscarea naturală, cînd articolele sînt
atîrnate sau se așază pe suporturi speciale, astfel ca aerul să pătrundă liber
din toate părţile.
După uscarea definitivă, obiectele se vor utiliza după destinaţie: vor fi prezentate la expoziţii, tîrguri etc. sau vor fi ambalate pentru stocare. Se folosesc
ambalaje/cutii ușoare, cu găuri de aerisire, acoperite cu material transparent,
pentru a fi văzute ușor. Obiectele din porumb, paie nu se pun unul peste
altul, pentru a nu se deforma. Este bine să fie așezate în cutii diferite.

Fig. 6.8. Finisarea obiectelor confecţionate din fibre vegetale

Lucru individual
1. Realizează etapa a III-a a proiectului (vezi pag. 5-6).
2. Confecţionează un articol la dorinţă, conform fişelor tehnologice.
3. Evalueaza lucrările proprii şi pe cele ale colegilor, în scopul lichidării lacunelor
depistate.

Lucru în grup
1. Determinaţi valoarea artistică a produsului realizat.
2. Identificaţi domeniile de utilizare a articlolelor confecţionate din fibre vegetale.
3. Numiţi profesii ce au tangenţe cu împletitul din fibre naturale.

Meditaţi şi argumentaţi
Împletitul din fibre vegetale ne oferă o satisfacţie spirituală, o activitate în timpul
liber, dezvoltarea potenţialului creator etc. Ce efecte benefice asupra sănătăţii
are acest meşteşug?
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

I. Susţinerea publică a proiectului realizat conform criteriilor stabilite:
1. Respectarea etapelor tehnologice.
2. Aspectul estetic al articolelor confecţionate.
3. Utilitatea articolelor.
II. Test
1. Completaţi spaţiile:
Foile de porumb se colecteaza în lunile _______________, ______________,
iar paiele de secară se colectează în luna ____________________.
La confecţionarea unui suport pentru flori, vom folosi împletitul ___________.
Ca urzeala să fie de aceeaşi grosime, alipim fîşiile de porumb ___________.
2. Enumeraţi etapele prelucrării fibrelor vegetale.
3. Comentaţi afirmaţia: „În timpul colectării şi selectării fibrelor vegetale, trebuie
respectate normele de protecţie a muncii”.
4. Studiaţi imaginile de mai jos şi determinaţi rolul funcţional al obiectelor.

CMYK P56
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7

(Olãritul tradiþional)
Prin cuvîntul „keramos” grecii antici defineau materialele anorganice şi nemetalice obţinute prin supunerea lor unor temperaturi ridicate. La fel este denumită şi
arta de producere a obiectelor din argilă, făcute prin omogenizarea amestecului
plastic, prin modelarea, decorarea, smălţuirea, uscarea şi arderea lui. Urmînd
aceste etape, şi voi veţi putea realiza diverse obiecte ceramice.

!

Amintiţi-vă,
în
baza celor învăţate în clasele
anterioare,
ce
obiecte de ceramică tradiţională
cunoaşteţi conform funcţiei lor.

Fig. 7.1. Set pentru ceai
din porţelan chinezesc

Fig 7.2. Tîrgul meşterilor
olari, s. Iurceni

7.1. Arta ceramicii: tradiţii și modernitate
Arta ceramicii este cea mai veche îndeletnicire cunoscută și practicată
de oameni. Ea reprezintă o cronică în lut a omenirii, măsurînd în timp un
parcurs pe care omul l-a urmat din Paleoliticul superior și pînă astăzi (8-10
milenii). Descoperirea focului și inventarea roţii au favorizat atît diversificarea și rafinarea modelării argliei, cît și apariţia a ceea ce înţelegem azi prin
ceramică. Fiecare civilizaţie umană a cunoscut și a dezvoltat această artă. Un
înalt nivel de dezvoltare a ceramicii a fost înregistrat în Egipt, Asiria, Babilon, China, Japonia, Grecia și în ţările Europei de Vest. Pentru unele ţări și
popoare, dezvoltarea acestei arte a constituit o modalitate de identificare în
diferite perioade istorice. Astfel, China și Japonia se asociază cu porţelanul
fin, Italia – cu faianţa, Spania – cu maiolica, Grecia – cu ceramica roșie, pictată cu lac negru, iar Olanda, Germania, Franţa și Anglia – cu porţelanurile
de Delft, Meissen, Sevres și Worcester.
Aveţi deja cunoștinţe cu privire la dezvoltarea olăritului tradiţional în
ţinuturile noastre de-a lungul istoriei. În prezent, în Republica Moldova,
promotorii artei ceramicii sînt artiștii plastici ceramiști și meșterii populari olari. Cei dintîi, prin tehnicile lor și limbajul artistic inconfundabil,
realizează minunate creaţii din ceramică. Meșterii populari perpetuează
tradiţiile vechi de olărit, dar și satisfac necesarul de articole de ceramică
de utilitate cotidiană, de artă și chiar de lux. Ei își promovează creaţia la
diferite expoziţii de artă, tîrguri de artizanat, atît în ţară, cît și peste hotarele ei. Activităţi anuale cunoscute sînt tîrgurile specializate în ceramică
– Bîlciul Olarilor, organizat în s. Iurceni, r. Nisporeni, și Tîrgul Meșterilor
Ceramiști, ce se desfășoară în s. Hoginești, r. Călărași.
O contribuţie esenţială la dezvoltarea ceramicii în Moldova a adus-o
Fabrica de Ceramică din orașul Ungheni. Secţia de faianţă de la această
întreprindere s-a deschis în anul 1957. Produsele de bază ale fabricii sînt
vesela utilitar-decorativă și suvenirele de ceramică.

Lucru individual
1. Caută şi completează portofoliul cu informaţii despre: a) muzee renumite din
lume ce ilustrează arta ceramică; b) artişti plastici ceramişti din Republica Moldova; c) meşteri populari ceramişti, cunoscuţi în Republica Moldova.
2. Elaborează un proiect de modelare a unui obiect din ceramică la alegere
(o cană, un panou, o oală). Realizează prima etapă a proiectului (pag. 5-6).
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Lucru în grup

Reţineţi!

1. Discutaţi despre centrele vechi de ceramică populară din Republica Moldova
pe care le cunoaşteţi.
2. Explicaţi, lucrînd în două grupuri, noţiunile olar şi ceramist.

2/3 din scoarţa Pămîntului o alcătuieşte lutul.

7

Meditaţi şi argumentaţi
Ceramica, faţă de alte arte, este pictură prin cromatică, sculptură prin plasticitate şi
arhitectură prin construcţie. Sînteţi de acord cu această afirmaţie? Argumentaţi.

7.2. Materiale și ustensile folosite în arta
ceramicii
Argila (masa ceramică) este materialul de lucru al ceramistului. Ea poate
fi preparată de meșter sau cumpărată în stare umedă sau uscată (praf), gata
de întrebuinţare. Poate avea culori diferite, în funcţie de compoziţia chimică.
Anume compoziţia chimică a masei este determinantă în alegerea pe care o face
meșterul. După compoziţia chimică a masei ceramice, obiectele create pot fi
împărţite în patru tipuri: ceramică comună, porţelan, semiporţelan, faianţă.
Ceramica comună este o masă obţinută din argile comune, cu un conţinut ridicat de oxizi de fier în amestec cu nisip și calcar. Are o culoare roșie,
iar structura este granuloasă. Cuprinde trei tipuri: 1) ceramica populară
tradiţională, care poate fi roșie nesmălţuită, smălţuită și neagră; 2) ceramica
comună termorezistentă – prezintă rezistenţă la foc datorită conţinutului
de compuși mineralogici; se utilizează pentru confecţionarea în serie a
vaselor de menaj (veselei); 3) maiolica este dublu glazurată și se folosește
pentru confecţionarea articolelor decorative, bibelourilor, teracotei.
Porţelanul este un produs ceramic fin, alb-gălbui și translucid. Se
utilizează pentru articole fine de menaj și articole decorative de artă.
Semiporţelanul este o masă ceramică fină, ce se utilizează pentru
producerea articolelor de menaj și tehnico-sanitare, folosite în industria
hotelieră și în alimentaţia publică.
Faianţa este o masă ceramică fină, alb-gălbuie, cu o structură poroasă, obţinută dintr-un amestec de praf de cuarţ cu natron sau carbonat de
potasiu, prin arderea căruia pe suprafata obiectului se formează un fel de
glazură vitroasă (fig. 7.4).
În tabelul ce urmează sînt prezentate cele cinci etape de schimbare a
calităţilor lutului în procesul de modelare.
Etape
Barbotină
Lut jilav
Lut verde
Biscuit
Produs final

Fig. 7.3. Sobă din maiolică

Fig. 7.4. Veselă din faianţă

Procesul schimbărilor
Lutul este în stare fluidă, fără structură, este bun pentru lipirea detaliilor sau modelarea în formă prin
turnare.
Lutul are structură şi rezistenţă, este plastic, conţine 50-30% apă, este perfect pentru modelat şi
decorare. Poate fi reciclat.
Lutul modelat într-o piesă ce a fost aerată este uscat (0% apă) şi fragil. Nu mai poate fi decorat. Este
ultima etapă în care lutul mai poate fi reciclat.
În procesul arderii primare la temperatura de 1050-1320ºC, lutul devine tare (ceramică). Nu mai
poate fi reciclat.
Obiectele biscuit se pictează, se glazurează şi, după uscare, se ard a doua oară (arderea finală).
Aceasta le conferă culoare şi luciu definitiv.

ARTA CERAMICII
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Fig. 7.5. Obiecte modelate
din lut polimeric

Ca material alternativ al argilei, în activităţile didactice se poate utiliza
lut polimeric de modelaj, cu ardere la temperaturi joase (120-135ºC), și
paste modelatoare cu uscare la aer, care sînt bune pentru confecţionarea
bijuteriilor, statuetelor, diverselor obiecte ceramice (farfurioare, suporturi de
lumînări, bibelouri, panouri etc.). Aceste obiecte pot fi colorate cu vopsele
tempera și acrilice (fig. 7.5).
Știţi deja că în arta ceramicii, pentru înfrumuseţarea și desăvîrșirea
obiectelor, se utilizează diverse tipuri de vopsele și glazuri transparente sau
colorate. Din clasele precedente cunoașteţi și ustensilele pentru olărit și modelaj. Amintiţi-vă denumirile lor în baza celor reprezentate în figura 7.6.

Fig. 7.6. Ustensile pentru modelarea şi decorarea ceramicii

Fig. 7.7. Roata olarului
electrică

Roata olarului este cunoscută în ţinutul nostru încă din sec. V î.H. Este
compusă din două discuri: unul mic (25-30 cm) sus și unul mai mare (50-80
cm) în partea de jos, acestea fiind unite printr-un ax vertical. Pe discul de
sus se modelează boţul de argilă, iar discul de jos servește pentru acţionarea
roţii. Meșterii ceramiști astăzi utilizează roţi electrice, care sînt comode și
performante (fig. 7.7).
Cuptorul de ars poate fi de diferite forme și mărimi, utilizînd în calitate
de combustibil lemne sau gaz, sau poate fi electric (fig. 7.8). Argila scade în
volum la uscare și la ardere. Nu sînt recomandabile uscarea și arderea forţate,
deoarece argila crapă.

Lucru individual
1. Cercetează, descoperă şi determină din ce masă ceramică sînt confecţionate
diverse obiecte utilizate în familia voastră.
2. Realizează etapa a II-a a proiectului. Pregăteşte materialele şi ustensilele
necesare procesului tehnologic stabilit.

Meditaţi şi argumentaţi
Fig. 7.8. Cuptor electric de
ars obiecte din ceramică

Componenţa potrivită a masei ceramice se obţine prin adăugarea sau extragerea compuşilor chimici necesari. Despre ce compuşi este vorba?

7.3. Tehnici de modelare din argilă
!
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Amintiţi-vă de ce
tehnici de modelare a argilei aţi
luat cunoştinţă
în clasele precedente.

Frumuseţea și calitatea obiectelor din argilă depinde nu doar de măiestria
și talentul ceramistului, dar și de alegerea corectă a tehnicii de modelare.
În arta ceramicii sînt folosite mai frecvent cîteva tehnici. Unele dintre ele le
cunoașteţi și le posedaţi deja – tehnica modelării din bile și vergele (suluri),
modelarea liberă, modelarea din foi (fîșii) pe calapod. Vom continua aprofundarea abilităţilor obţinute și veţi deprinde tehnici noi de modelare.
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Modelarea prin presare este modalitatea de obţinere a obiectelor prin
presarea foilor din argilă în/pe matriţă (calapod). Pentru practicarea acestei tehnici, este necesară confecţionarea unor calapoade, tipare (ștampile)
pentru imprimarea decorului pe foile de argilă (fig. 7.9).

7

Reţineţi!
În procesul modelării trebuie respectate normele igienice şi de protecţie a
muncii.

Fig. 7.9. Imprimare cu ajutorul tiparului; modele de tipare din argilă

Vom modela un panou din suluri prin presare pe
calapod. Mai întîi, desenăm schiţa obiectului ce urmează să fie modelat.
Pregătiţi materialele necesare: argilă, calapod, lopăţică, cuţitaș, cîrpă umedă etc. Respectaţi etapele de
modelare și succesiunea operaţiilor de realizat.
Etapele de modelare ce trebuie să fie parcurse:

ARTA CERAMICII
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Modelarea la roata olarului în 6 pași:
1. Centrarea boţului de lut pe roată

4. Ridicarea pereţilor vasului

2. Deschiderea vasului

3. Deschiderea vasului la mărimea
dorită

5. Finisarea pereţilor şi a buzei
vasului

6. Scoaterea vasului de pe roată

Modelarea prin turnare în formă (fig. 7.10) este o tehnologie mai puţin creatoare, utilizată mai ales în industria ceramică la tirajarea în masă a
produselor. La început se elaborează modelul viitorului obiect, de pe care
se imprimă forme dintr-un material absorbant (alabastru). Lutul la etapa
barbotină se toarnă în aceste forme. Forma absoarbe apa din barbotină
pe întreaga suprafaţă de contact, închegînd pereţii vasului. Surplusul de
barbotină se înlătură, forma se desface, iar obiectul extras se fasonează, se
decorează, se usucă, se smălţuiește și se arde definitiv.
Modelarea din fîșii este o tehnică simplă, accesibilă și utilizată de mulţi
ceramiști. Prin această tehnică pot fi confecţionate obiecte de menaj (căni,
pahare) și decorative (vaze, diverse suporturi) de diferite dimensiuni.

7.4. Decorul în arta ceramicii
Fig. 7.10. Modelarea
vasului prin turnare în
formă

!
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Amintiţi-vă cele
studiate în clasele precedente
despre ornamentica şi cromica
utilizate în olăritul tradiţional.

În arta ceramicii, decorul are un rol deosebit în a face produsele vizibile,
atrăgătoare, trainice și sigure în utilizare. Ornamentul este o componentă a
decorului și constă din diferite motive decorative, semne arhaice elaborate
și dezvoltate în timp, ce servesc uneori la identificarea etnoculturală. Pentru
realizarea decorului, meșterii ceramiști utilizează mai multe tehnici specifice
de decorare. Astfel, decorul poate fi:
Sculptat – decorul se sculptează în suprafaţa jilavă a obiectului (fig. 7.11).
Imprimat – decorul se aplică cu ajutorul tiparului prin presare și imprimare pe lutul jilav.
Incizat – suprafaţa obiectului se marchează cu linii uniforme și imagini
adîncite în pasta moale (fig. 7.12).
Lustruit
– decorul este aplicat pe lutul verde cu o lingură ori o piatră

netedă prin lustruirea suprafeţei.
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Perforat – decorul se aplică prin perforare, pentru obţinerea efectului de
transparenţă a ceramicii (fig. 7.13).
Aplicat – detaliile decorative (frunze, flori etc.) din lut se aplică pe suprafaţa obiectului (fig. 7.14).
Pictat
– decorul se aplică prin diverse procedee cu cornul, pensula, cu

vopsele naturale (angobe) sau smalţuri policrome.
Glazurarea se obţine prin aplicarea glazurii pe partea exterioară sau/și
interioară, pentru crearea texturii și culorii dorite.
Cromatica, în arta ceramicii, are un rol decorativ esenţial. Coloranţii ceramici sînt de două tipuri: vopsele naturale (angobe) și smalţuri translucide și
policrome. De obicei, aceste vopsele după ardere sînt mate. Pentru protejarea
ornamentului pictat, ceramiștii aplică glazură transparentă, care conferă
obiectelelor luciu, înviorează nuanţele și sporește duritatea obiectului.
Smalţurile reprezintă un amestec de glazură cu lut și coloranţii obţinuţi din carbonaţi sau oxizi metalici (cobalt, cupru, fier, crom, plumb),
rezistenţi la temperaturi înalte. Smalţurile conferă obiectelor din ceramică
duritate, impermeabilitate, luciu desăvîrșit și frumuseţe.
Raku este o tehnică spectaculoasă de creare a obiectelor
din ceramică, cu rezultate absolut neașteptate. În mod normal, obiectele ceramice se ard în cuptor timp de 10-12 ore,
după care se lasă acolo pînă la răcirea completă. În tehnica
raku, după ce se arde obiectul la temperatura de 960-970°C,
acesta este scos brusc din cuptor și introdus, așa încins, în
rumeguș. Atunci dispare total oxigenul și în lipsa acestuia
au loc niște reacţii chimice în care nu se mai poate controla
nimic. Piesa se ţine 10-15 minute în tălaș, apoi este stropită
cu apă rece. Toate aceste șocuri termice acţionează asupra suprafeţelor,
formînd un spectacol de culoare.

7

Fig. 7.11. Vas ornamentat
prin sculptare

Fig. 7.12. Cană decorată
prin incizare

Fig. 7.13. Vază decorată
prin perforare

Lucru individual
Elaborează schiţa decorului unui obiect cu descrierea tipului de decor, a ornamentului şi a motivelor decorative.

Lucru în grup
Exersaţi utilizarea practică a diverselor tipuri de decor în material ceramic.
Fig. 7.14. Înfrumuseţare
prin aplicarea detaliilor
decorative

7.5. Realizarea vasului prin tehnica
modelării din fîșii
Pentru a practica arta ceramicii, nu este îndeajuns însușirea noţiunilor
elementare din domeniu, ci se cere operarea cu tehnici de lucru, pentru a
ne cultiva gustul frumosului artistic, a ne exprima liber, prin compoziţii
plastice, propriile gînduri și sentimente legate de spaţiul din jur sau de cel
imaginar.
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Vom realiza o cană prin tehnica modelării din fîșii, urmînd etapele din fișa tehnologică
prezentată mai jos.
Fişă tehnologică. Modelarea cănii din fîşii de argilă
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor
Materiale şi ustensile: lut, sucitor, şablon de formă cilindrică, riglă, cîrpă,
vas cu apă, folie de polietilenă, burete, vopsele, pensule, glazură

I. Modelarea vasului
1. Se pregăteşte o bucată nu prea mare de lut bine frămîntat. Se aranjează ustensilele, să fie la îndemînă.

2. Lutul se întinde într-o foaie. Folosind o riglă şi şablonul, foaia obţinută
se taie la dimensiunea dorită pentru confecţionarea pereţilor, fundului şi
tortiţei viitoarei căni.

3. Pentru asamblarea pereţilor şi decuparea fundului, se va utiliza un şablon de formă cilindrică (o sticlă). La început se va lipi peretele cilindric de
fund. Lipirea se va face cu lut moale şi se va netezi cu o cîrpă umedă.

4. Urmează ataşarea toartei în diferite variante.

II. Uscarea vasului sub folie
Obiectele stau circa 24 de ore învelite în polietilenă, pentru a se usca
uniform şi a reduce riscul crăpării. La uscat lutul se micşorează puţin şi
dacă cele două elemente vor avea timp diferit de uscare, îmbinarea dintre
toartă şi cană poate să crape.

III. Uscarea obiectului la aer
După ce se îndepărtează pelicula, cănuţele se lasă la uscat la aer.
IV. Şlefuirea vasului
După uscare urmează şlefuirea pe lut verde (adică înainte de ardere). Se
face cu un burete ud sau cu smirghel fin. Şlefuirea trebuie făcută cu multă
atenţie.
V. Arderea primară
Arderea de biscuit în cuptor durează 17-20 de ore. Obiectele se deshidratează complet şi lutul verde va deveni ceramică.
VI. Pictarea vasului
Decorarea se face folosind culori speciale ce rezistă la temperaturi înalte.
Pictura pe ceramică nu permite detalii sau umbre şi modelele trebuie să
rămînă relativ simple.
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VII. Glazurarea
Glazurarea se va face cu glazură transparentă. Zona care va intra în contact direct cu blatul cuptorului (fundul cănii) se va curăţa minuţios de glazură, pentru a nu se lipi de blat.

VIII. Arderea finală a vasului
Obiectele se vor aseza cu grijă în cuptor, încît să nu se atingă între ele.
Arderea finală durează 20-22 de ore la temperatura maximă de 10301220ºC.

Reţineţi!
La modelarea din fîşii, detaliile se vor asambla (lipi) corect în două operaţii:
1) scrijelarea unei suprafeţe de contact cu un instrument ascuţit;
2) ungerea cu barbotină a suprafeţelor de contact la asamblarea detaliilor.

Meditaţi şi argumentaţi
„Mintea omului instinctiv vrea să modeleze lucruri; este modul lui de a împărtăşi
şi conserva ceva drag lui” (Sophie Rehbinder-Kruse). Voi ce obiecte sau compoziţii aţi dori să modelaţi? Argumentaţi alegerea.

Lucru individual
1. Realizează o cană personalizată, respectînd etapele tehnologice.
2. Evaluează calitatea lucrului la fiecare etapă şi înlătură lacunele observate.

Lucru în grup
1. Evaluaţi articolele modelate conform criteriilor: aspect, calitate, funcţionalitate.
2. Alegeţi cele mai reuşite lucrări pentru o eventuală expoziţie.
3. Ce poet român este autorul acestor versuri:
...Şi eşti lut şi tu ca mine.
Din etern am fost un lut,
Dar o soartă-ntîmplătoare
Te-a făcut ulcior pe tine,
Om pe mine m-a făcut:
Ah, întors era mai bine!
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

Evaluarea sumativă se realizează în două etape:
I. Susţinerea publică a proiectului realizat în conformitate cu criteriile stabilite:
1. Respectarea etapelor tehnologice.
2. Aspectul estetic al articolelor confecţionate.
3. Funcţionalitatea, utilitatea lor.

II. Test
1. Numiţi centrele de ceramică tradiţională din Republica Moldova.
2. Enumeraţi în consecutivitate etapele de schimbare a calităţilor lutului în procesul de modelare.
3. Numiţi tehnicile de modelare a articolelor de ceramică.
4. Puneţi în ordine consecutivă etapele procesului de creare a obiectelor de ceramică:
Uscarea, modelarea, finisarea, arderea primară, decorarea, glazurarea, arderea finală, răcirea.
5. Care sînt tehnicile de ornamentare utilizate în arta ceramicii?
6. Cuvinte încrucişate: identificaţi noţiunile şi veţi citi pe verticală denumirea artei de producere a obiectelor
din argilă.
1) Tip de decor aplicat cu cornul sau pensula.
2) Proces de înfrumuseţare, ornamentare
a ceramicii.
3) Procesul de „coacere” a obiectelor ceramice
în cuptor.
4) Tip de ardere în urma căreia obţinem teracota.
5) Colorant ceramic.
6) Starea lutului după prima ardere.
7) Dispozitiv de ardere a obiectelor ceramice.
8) Vopsea naturală obţinută din lut.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7. Identificaţi cultura sau ţara în care au fost produse aceste artifacte.
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Cum pot fi reprezentate în desenul tehnic – clar, complet şi exact – obiectele?
Nu aveţi decît să tăiaţi imaginar obiectul cu plane secante, apoi să reprezentaţi
pe planele de proiecţie secţiunile obţinute.

8.1. Secţiuni cu vedere
și secţiuni propriu-zise
Generalităţi
Contururile suprafeţelor interioare invizibile ale
unui obiect sau ale unui ansamblu de piese pot fi
reprezentate în desenul tehnic prin linii întrerupte
(fig. 8.1). Numărul mare al acestor linii, suprapunerea
sau intersecţia lor diminuează claritatea reprezentării
grafice, astfel făcînd dificilă citirea desenului. Pentru
evitarea unor asemenea situaţii, pe planele de proiecţii
se reprezintă obiectele secţionate imaginar cu unul sau
cîteva plane (fig. 8.2, 8.5), numite plane secante. În urma
secţionării obiectului cu un plan sau cu cîteva plane
8.1. Reprezentarea
secante, liniile contururilor lui interioare, reprezentate Fig.
pe vederi a suprafeţelor
pe vedere cu linie întreruptă, devin vizibile și se trasează interioare cu linii întrerupte
pe reprezentarea secţiunii cu linie continuă principală
groasă. Pe planele de proiecţie, partea materialului prin care a trecut planul
secant se hașurează (fig. 8.2). Suprafeţele metalice secţionate se hașurează
cu linii paralele, echidistante și înclinate sub 45º la dreapta sau la stînga faţă
de o linie de contur sau faţă de axa reprezentării, însă în aceeași direcţie pe
toate secţiunile aceleiași piese. Hașurile se trasează cu linii continue subţiri. Distanţa dintre hașuri trebuie să fie de 1-6 mm, în funcţie de mărimea
suprafeţei hașurate (tabelul 8.1).
Planul secant trebuie să treacă prin golurile și detaliile obiectului, paralel cu unul din planele lui
principale sau în alte poziţii,
A
A-A
cu condiţia ca el să fie perA-A
pendicular pe cel puţin unul
din planele de proiecţie.
Linia de intersecţie a planului secant cu planul de
proiecţie normal pe el se
a
b
c
numește traseu de secţionare
A

Fig. 8.2. Reprezentarea
pe vederi a suprafeţelor
interioare prin secţiuni

Fig. 8.3. Reprezentarea
canelurii pentru o pană
paralelă: a – vederea
principală a capătului din
stînga unui arbore;
b – secţiunea propriu-zisă
a arborelui; c – secţiunea cu
vedere a aceluiaşi arbore
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o

(fig. 8.3, 8.6, A-A, B-B). Traseul de secţionare a unui obiect cu un
plan se reprezintă pe desen cu două linii discontinue cu grosimea
de aproximativ 1,5 ori mai mare decît linia continuă principală
groasă și lungimea de 8-20 mm (fig. 8.3, 8.4, 8.6). Liniile discontinue se notează la capetele traseului de secţionare din exteriorul
conturului reprezentării și în locurile de intrerupere a traseului
de secţionare. Perpendicular pe liniile discontinue se trasează

2-3

8-20

1,5 S

5

5

Fig. 8.4. Dimensiunile liniei discontinue şi
ale săgeţii de indicare a direcţiei privirii

Tabelul 8.1. Reprezentarea
grafică a unor materiale în
secţiune
Materialul

a

P

B
C-C

Reprezentare
grafică

A

B-B

A

Metale şi
aliaje dure
Materiale
nemetalice

B
A-A

Lemnul:
de-a lungul
fibrelor

C

de-a curmezişul
fibrelor

b
Fig. 8.5. Reprezentarea
axonometrică (a) şi în
proiecţii a unei piese (b)
secţionate cu un plan vertical

Placaje
Sticla şi alte
materiale
transparente

Fig. 8.6. Reprezentarea unui corp secţionat cu planele
orizontal A-A, frontal C-C şi de profil B-B

cîte o săgeată care indică direcţia privirii. Lîngă săgeţi, din partea exterioară a
extremităţilor liniilor discontinue, se scrie una și aceeași literă latină majusculă.
Deasupra reprezentării secţiunii se face o notaţie constituită din aceleași litere,
scrise prin linioară, care indică poziţia planului secant (A-A, B-B etc.).
A-A
A

a

A

b

Fig. 8,7. Reprezentarea secţiunii frontale a unei piese: a – secţiune
frontală; b – secţiune frontală cu vedere şi secţiune orizontală cu
vedere
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Secţiune cu vedere (tăietură)
În desenul tehnic, prin secţiune cu vedere (numită uneori și tăietură) se înţelege
reprezentarea convenţională a unui obiect
tăiat imaginar cu un plan, după îndepărtatarea părţii obiectului aflate între ochiul
privitorului și planul secant (fig. 8.5, 8.6).
Reprezentarea secţiunii se suprapune pe
vederea obiectului de pe planul paralel cu
planul secant (fig. 8.3, c). În funcţie de poziţia planului secant faţă de planul orizontal
de proiecţie, secţiunile pot fi orizontale,
verticale și oblice (fig. 8.6).
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Relevarea formelor unui obiect printr-un număr minim de reprezentări grafice
este posibilă prin îmbinarea, pe aceeași reprezentare, a unei părţi a vederii cu o parte
a secţiunii corespunzătoare, separîndu-le
printr-o linie subţire continuă ondulată (fig.
Fig. 8.9. Reprezentarea
îmbinării jumătate secţiune –
8.7, b). Dacă se execută secţiunea frontală a
jumătate vedere dispusă mai
acestui obiect în întregime, pe desen nu vor fi
jos de axa de simetrie
reprezentate toate elementele lui constructive
exterioare (fig. 8.7, a).
Dacă vederea și secţiunea, îmbinate pe
8.8. Reprezentarea
aceeași reprezentare, sînt figuri simetrice, Fig.
îmbinării jumătate vedere –
ele se delimitează una de alta printr-o linie- jumătate secţiune
punct subţire, care este și axă de simetrie a
Fig. 8.10. Reprezentarea
Fig. 8.11. Reprereprezentărilor îmbinate (fig. 8.8). O astfel secţiunii cu vedere în cazul
zentarea unui
obiect de tipul corde reprezentare se numește jumătate vedere în care proiecţiile muchiilor
nimeresc pe axa de simetrie
purilor de rotaţie
– jumătate secţiune. Secţiunea reprezentată
în îmbinare cu vederea se recomandă a fi
20
dispusă în dreapta axei de simetrie (fig. 8.8)
Lucrarea practică nr. 8.1
sau mai jos de ea (fig. 8.9).
Copiaţi pe hîrtie în pătrăţele vederile
Cînd axa de simetrie a reprezentării coindate la scara 2:1. Construiţi pe planul
10
cide cu proiecţia unei muchii sau a altei linii,
de proiecţie din faţă (frontal) repreatunci vederea se separă de secţiune printr-o
zentarea unei jumătăţi de vedere cu o
jumătate de secţiune.
linie continuă subţire ondulată, trasată în
stînga sau în dreapta axei de simetrie (fig.
40
8.10), astfel ca proiecţia acestei muchii să se
vadă pe reprezentare.
Pentru obiectele de tipul corpurilor de rotaţie, care se proiectează sub formă de figuri simetrice și au suprafeţe simple exterioare și interioare de rotaţie,
se execută numai secţiunea lor (fig. 8.11). În acest caz, piesa este reprezentată
într-o singură proiecţie.
B

B-B

A

Secţiune propriu-zisă
Pentru relevarea formelor transversale ale obiectelor se utilizează secţiunile propriu-zise, pe care se reprezintă doar figura
obţinută în urma intersecţiei planului secant cu obiectul (fig. 8.3,
b, 8.12), iar liniile contururilor lui aflate după planul secant nu
se reprezintă. Secţiunea propriu-zisă este parte componentă a
secţiunii cu vedere.
În funcţie de numărul de plane secante, se disting secţiuni
simple, executate cu un singur plan secant, și secţiuni compuse,
executate cu mai multe plane secante.

A
B
A-A

B-B
A-A

Fig. 8.12. Reprezentarea principală a unui
arbore şi posibilele secţiuni propriu-zise
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Lucru individual
Observă în casă, pe stradă, în atelierul de tîmplărie sau lăcătuşărie obiecte care
s-au rupt. Analizează formele secţiunilor obţinute. Reprezintă-le pe o foaie.

Reţineţi!

Lucru în grup

“Limbajul grafic este
de natură vizuală şi
începe printr-o conştientizare sporită a
felului în care arată
lumea. Este o modalitate de a vedea
ce anume diferă de
simpla
existenţă
materială”.
(David Dabner)

Examinaţi formele secţiunilor propriu-zise care ar putea fi obţinute la intersecţia
piesei cu planele secante A-A şi B-B din fig. 8.12. Argumentaţi necesitatea reprezentării secţiunilor piesei.

Meditaţi şi argumentaţi
Comentaţi afirmaţia filosofului chinez Confucius: “Mi s-a spus şi am uitat, am
văzut şi am înţeles, am făcut şi am învăţat”. În acest context, faceţi referiri şi la
desenul tehnic.

Evaluare
1. Cum pot fi reprezentate pe vederile unui obiect contururile suprafeţelor lui
interioare invizibile?
2. Explicaţi ce este un plan secant şi care sînt condiţiile de trasare a lui.
3. Definiţi noţiunea de traseu de secţionare.
4. Explicaţi ce sînt secţiunile cu vedere şi care sînt modalităţile de executare a
lor.
5. Numiţi tipurile de secţiuni cu vedere simple.
6. Relevaţi particularităţile de reprezentare a secţiunilor propriu-zise în desenul
tehnic.

Secţiuni locale

Fig. 8.13. Reprezentarea secţiunilor
locale

68

Fig. 8.14. Reprezentarea
secţiunii locale în cazul în care
o parte a obiectului este un
corp de rotaţie

Pentru relevarea particularităţilor constructive ale unor obiecte (găuri, adîncituri,
proeminenţe etc.), într-un loc aparte, limitat,
se aplică secţiuni locale; ele se delimitează de
vedere printr-o linie continuă subţire ondulată, trasată cu mîna liberă (fig. 8.13).
Dacă secţiunea locală se execută pentru
o parte a obiectului care reprezintă un corp
de rotaţie, această secţiune poate fi delimitată de vedere prin axa de simetrie a acelei
părţi a obiectului (fig. 8.14).

Reţineţi!

Lucru în grup

Schiţa unui obiect
este reprezentarea
lui grafică, executată de mînă, fără utilizarea instrumentelor de desenat

Desenaţi pe hîrtie în pătrăţele schiţele unor obiecte simple. Măsuraţi dimensiunile obiectelor şi reflectaţi-le pe desen. Utilizaţi, dacă trebuie, secţiuni cu vedere,
secţiuni propriu-zise.
Faceţi schimb de obiecte astfel încît să realizaţi schiţe cît mai diverse.
Evaluaţi reciproc desenele realizate.
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Lucrarea practică nr. 8.2

Evaluare
1. Explicaţi care este destinaţia secţiunilor locale.
2. Descrieţi modalităţile de executare a secţiunilor locale.
3. Comentaţi particularităţile de reprezentare a
secţiunii locale.

Copiaţi pe hîrtie în pătrăţele vederile date la scara 2:1. Relevaţi
pe vederea de sus cu o secţiune locală particularităţile constructive ale găurii cilindrice.
Haşuraţi această secţiune.

8.2. Reprezentarea grafică
a asamblărilor demontabile
Asamblările prin bulon

M10

Șurubul îmbinat în pereche cu o piuliţă-standard se
numește bulon (fig. 8.15). Asamblarea (îmbinarea) prin
buloane se utilizează pentru fixarea a două sau mai multe
piese. Desenul tehnic al asamblării prin bulon constă din
reprezentările: bulonului (1), piuliţei (2), șaibei (3) și ale
părţilor pieselor care trebuie fixate (4 și 5). Construcţia
asamblării se reprezintă cel mai clar pe secţiunea al cărei
plan trece prin axa bulonului. Bulonul, piuliţa și șaiba se
reprezintă pe desen nesecţionate.
Desenele de asamblare prin bulon se execută simplificat:
teșiturile capetelor hexagonale sau pătrate ale buloanelor,
piuliţelor și tijei în acest caz nu se indică (fig. 8.15, b). Filetul
de pe tija bulonului se reprezintă cu linii subţiri, paralele cu
conturul tijei și se notează cu M10 (filet metric cu diametrul de 10 mm), iar pe proiecţie – cu un arc (trasat cu linie
subţire la 3/4 din cerc).

Transmiterea rotaţiei de la
un arbore la o roată se realizează prin intermediul unei piese
de asamblare, numite pană. O
parte a penei se montează în
canelura de pană a arborelui,
iar cealaltă se montează în
canelura de pană a butucului
roţii (fig. 8.16).

2
3
4

5

b
2

1

3
4

5

a

Fig. 8.15. Reprezentarea asamblării pieselor
prin bulon: a – intuitivă; b – simplificată

1
1

3

2

2
3
b

Asamblările prin pană

1

a

b

ℓ

Fig. 8.16. Reprezentarea asamblărilor prin pană paralelă cu capete rotunde: a – intuitivă,
b – simplificată. 1 – pană; 2 – arbore; 3 – butuc
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a

b

c
Fig. 8.17. Tipuri de pene:
a – pană paralelă cu
capete rotunde; b – panădisc; c – pană înclinată

Asamblarea pe arbore a roţilor dinţate, a roţilor de curea, a rotoarelor
pompelor, volanţilor etc. se realizează cu pene de diferite tipuri: paralele,
pene-disc și înclinate (fig. 8.17).
Reprezentarea asamblărilor prin pene paralele este redată în fig. 8.16. În
secţiunea longitudinală pana nu se hașurează. Între pană și fundul canelurii
din butuc se lasă un mic spaţiu, numit joc. Pe secţiunea transversală pana
se reprezintă hașurată.
Penele-disc se utilizează pentru asamblarea unei piese care are butucul
relativ scurt. În secţiunea longitudinală pana nu se hașurează, însă se hașurează în cea transversală.
Penele înclinate servesc nu numai pentru a împiedica mișcarea de rotaţie
a unei piese faţă de cealaltă, dar și pentru fixarea, în același timp, a butucului
pe arbore, evitînd deplasarea axială.
2

3

Asamblările prin știfturi
Pentru prevenirea deplasării relative a două piese conjugate, se utilizează un știft cilindric sau conic (fig. 8.18,
a). Pe desenul de asamblare (fig. 8.18, b), știftul se reprezintă
nesecţionat, dacă planul secant trece prin axa lui.

1

Evaluare
a

3

2

bb

Fig. 8.18. Reprezentarea simplificată a
asamblării prin ştift conic: a – intuitivă, b –
simplificată. 1 – butuc; 2 – arbore; 3 – ştift

1

1. Explicaţi ce rol au penele în asamblările pieselor.
2. Arătaţi deosebirea dintre pana paralelă, pana-disc şi pana
înclinată.
3. Ce rol au şi cum se reprezintă ştifturile pe desenele de asamblare?

8.3. Reprezentarea grafică a asamblărilor
nedemontabile

Îmbinările nedemontabile sînt îmbinări de piese care nu pot fi demontate
fără deteriorare.
Tablele, profilurile sau piesele unor dispozitive, mecanisme, mașini etc. se
asamblează (îmbină) între ele cu ajutorul unor organe speciale sau procedee
tehnologice de asamblare, și anume: cu nituri sau
prin sudare, lipire (fig. 8.19).
3
Niturile sînt piese metalice (oţel moale, cupru,
5
6
2
aluminiu) în formă de tijă cilindrică (fig. 8.19 a)
cu un cap iniţial semisferic, tronconic, plat etc.
1
care servește la îmbinarea pieselor metalice, de
piele, cauciuc, carton etc. Dimensiunile niturilor
4
4
4
se iau în funcţie de grosimea pieselor care trebuie
îmbinate.
Pentru îmbinarea pieselor prin nituri se utiliFig. 8.19. Reprezentarea asamblărilor prin nituri: 1 – piesele
de îmbinare, 2 – nit, 3 – trăgător de nit; 4 – contracăpuitor, zează instrumente speciale: trăgătorul, căpuitorul
5 – ciocan, 6 – căpuitor
(buterola), contrabuterola (fig. 8.19).
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Nituirea (fig. 8.19) se execută în modul următor: se trece nitul 2
prin găurile executate din timp în piesele care trebuie îmbinate, se
așază nitul cu capul fabricat pe contracăpuitor, apoi se bate cu ciocanul 5 și cu căpuitorul 6 în capătul liber al nitului pînă la formarea
celui de-al doilea cap.
În desenele tehnice de execuţie, niturile se reprezintă în situaţia
finală, adică după batere (fig. 8.19).
Sudarea este un procedeu de оmbinare a pieselor prin topire.
Cusăturile sudate de toate tipurile se reprezintă convenţional cu linii
principale continui pentru cusătura vizibilă și cu linii întrerupte
pentru cusătura invizibilă. Spre reprezentările cusăturilor sudate
se trasează linii de indicaţie, care se termină cu săgeţi unilaterale
(fig. 8.20).

Noţiuni despre detaliere
Procesul de alcătuire a desenelor tehnice ale
pieselor unui articol care are mai multe piese se
numește detaliere. Piesele fabricate după desenele
tehnice se asamblează într-un articol. Desenul
tehnic al unei piese se execută la scară-standard,
folosind instrumentele de desenat (riglă, compas,
echer, florar etc.). În figura 8.21 este reprezentat
desenul de ansamblu al unui articol. Citind acest
desen și specificaţia, se observă că articolul este
reprezentat pe proiecţiile verticală și orizontală
și este o daltă care constă din patru piese: pana
tăietoare 1, fixată în mînerul 2, pe care sînt montate două inele 3.
Pe desen este dată o secţiune locală, notată
cu „A”, care scoate în evidenţă forma și dimensiunile soclului penei tăietoare (are secţiunea
pătrată, cu latura de 8 mm). Folosind specificaţia, se studiază reprezentările pieselor 1, 2 și
3 și se determină forma și dimensiunile lor (se
va ţine cont și de scara desenului de ansamblu).
Se execută desenele tehnice ale pieselor la scara
corespunzătoare (fig. 8.22, 8.23).

Fig. 8.23 Reprezentarea în proiecţii a inelului şi a
mînerului

a

8

b

c

d

Fig. 8.20. Cusăturile îmbinărilor
nedemontabile: a – îmbinarea în „T”,
b – îmbinarea în ungi, c – îmbinarea
cap la cap, d – îmbinarea prin
suprapunere

Poziţie
Denumire
Pană tăietoare
1
2
Mîner
3
Inel

Cantitate
1
1
2

Material
Oţel Y8
Lemn de fag
Oţel 3

Fig. 8.21. Reprezentarea în proiecţii a desenului de ansamblu
al unei dălţi

Fig. 8.22. Reprezentarea în proiecţii a penei tăietoare
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*8.3. Desenele tehnice de construcţii
și particularităţile lor
Vederi și secţiuni pe desenele de construcţii
■ Vederile pe desenele de construcţii
Reprezentarea părţilor vizibile ale suprafeţei obiectului orientate spre
privitor se numește vedere. Vederile pe desenele de construcţii se dispun în
legătură proiectivă în corespundere cu standardele de stat, însă denumirea
vederii poate să nu corespundă cu cea stabilită de standard.
De exemplu, în loc de Vedere din faţă reprezentarea se
notează Faţadă (fig. 8.24, a).
Faţada este reprezentarea părţilor exterioare ale clădirii
pe care sînt arătate poziţia ferestrelor, ușilor, elementelor
de arhitectură. Pe faţade se indică doar cotele verticale (în
metri), măsurate de la nivelul parterului (fig. 8.24, c).

a

■ Secţiunile pe desenele de construcţii
Pe desenele de construcţii se admite ca secţiunile să
fie denumite cu litere, cifre și alte notaţii (fig. 8.24, c).
Se admite executarea deasupra reprezentării secţiunii a
notaţiilor de tipul Secţiunea I-I etc. Reprezentarea secţiunilor orizontale ale construcţiilor executată puţin mai
sus de cota pervazurilor se numește plan (fig. 8.24, b).
Pe plan este dată amplasarea încăperilor, scărilor, ușilor,
ferestrelor etc.

b

■ Secţiunile propriu-zise
Pe desenele de construcţii, traseul planului secant poate
fi indicat cu săgeţi sau fără săgeţi. Secţiunile propriu-zise
se notează cu litere sau cifre. În denumirea secţiunii propriu-zise se indică notaţia planului secant corespunzător.

c

Cotarea desenelor de construcţii
Cotarea desenelor de construcţii se execută conform
standardelor de stat. Cotele indicate pe desenul de construcţie servesc drept bază pentru determinarea mărimii
obiectului reprezentat și a elementelor lui (fig. 8.24).
Cotele se notează în milimetri, centimetri sau metri, fără
a indica unitatea de măsură.
Fig. 8.24. Proiectul unei case

Reţineţi!
Pe desenul tehnic de construcţii trebuie să fie dat un număr minim de cote,
însă suficiente pentru construcţia şi controlul executării acesteia. În caz de
necesitate, se permite repetarea cotei pe acelaşi desen.
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

1. Relevaţi deosebirea dintre secţiunea cu vedere şi secţiunea propriu-zisă.
2. Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc asamblările demontabile prin bulon, prezon, pană?

35

A

3. Construiţi în baza vederii principale şi celei de sus secţiunea orizontală A-A. Haşuraţi această secţiune.
Executaţi pe hîrtie în pătrăţele vederile date

35

A

10

20

15

55

la scara 2:1.

20

A-A

25

10

Ø10

4. Construiţi secţiunile raţionale pentru piesa reprezentată în trei proiecţii. Haşuraţi
aceste secţiuni.
Executaţi pe hîrtie în pătrăţele vederile date

40

45

10

30

20

10

la scara 2:1.

10

30

30

5. Trasaţi cu linii continue groase muchiile
contururilor interioare şi exterioare vizibile ale piesei de rotaţie care nu au fost
construite.
Executaţi pe hîrtie în pătrăţele vederile date

90

30

10

70

la scara 2:1.
10
50
80
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modulul
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9

Cum puteţi confecţiona un obiect utilitar, unul decorativ sau o compoziţie artistică dintr-o bucată de lemn? Dar din bucăţi de lemn de diferite esenţe? În
acest scop, după ce aţi studiat proprietăţile mecanice, fizice şi estetice ale
esenţelor lemnoase, trebuie să însuşiţi tehnicile de prelucrare a lemnului şi, în
sfîrşit, să proiectaţi astfel de obiecte şi să le executaţi.

9.1. Prelucrarea artistică a lemnului –
între tradiţie și modernitate

Fig. 9.1. Sculpturi de pe
Columna lui Traian

Prelucrarea artistică a lemnului este unul dintre cele mai vechi meșteșuguri din istoria poporului nostru. Din cele mai vechi timpuri, meșterii
lemnari, strămoșii noștri, dacii, își împodobeau casa și obiectele pe care le
confecţionau cu diverse elemente decorative. Drept mărturie în acest sens
sînt sculpturile de pe Columna lui Traian de la Roma, ridicată în secolul
I d. Hr. În reliefurile cioplite pe această coloană, alături de scene de luptă,
sînt reprezentate și elemente decorative de lemn ale caselor: cornișe, creste,
frize cu cioplituri rombice etc. (fig. 9.1). Casele dacilor apar împrejmuite
cu garduri de lemn, cu porţi masive în centru.
Pe parcursul secolelor, s-a transmis tradiţia aplicării motivelor de decor,
care se întîlnesc și în zilele noastre: rozete, reprezentînd cultul soarelui;
șarpele, cocoșul etc.
În secolul al XVII-lea, în Moldova sculptura decorativă în lemn cunoaște
o înflorire mai accentuată comparativ cu cea din epocile precedente. Elementele ornamentale sculptate apar și în arhitectură (a se vedea în acest sens
biserica Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu). Pînă în
secolul al XIX-lea, în Moldova se practica aproape în mod exclusiv cioplirea
în relief plat sau în basorelief, iar sculptura rotundă nu a avut condiţii de
afirmare nici în domeniul religios, nici în cel laic.

Observaţi şi meditaţi
Cunoscînd arta decorativă populară, veţi descoperi principiile care stau la baza artei decorative în general –
principiul repetiţiei simple, al repetiţiei prin alternanţă şi al simetriei motivelor ornamentale.
Amintiţi-vă ce aţi învăţat în clasa a 8-a despre meşterii populari. Cunoaşteţi meşterii populari din localitatea
voastră, care se ocupă cu prelucrarea artistică a lemnului?

Meșterii lemnari de astăzi, inspirîndu-se din arta populară, continuă tradiţiile de odinioară de prelucrare artistică a lemnului (fig. 9.2).
Arta populară a inspirat opere de o deosebită valoare, un exemplu
strălucit în acest sens fiind monumentala Coloană a infinitului, creată de
Constantin Brâncuși.
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Lucru în grup
1. Identificaţi ce tehnici de prelucrare artistică a lemnului au fost folosite
la confecţionarea obiectelor prezentate în figura 9.2.
2. Elaboraţi un proiect de ornament care poate fi executat prin cioplire
geometrică (amintiţi-vă ce aţi învăţat despre aceasta în clasele precedente).

a

9.2. Materiale și ustensile utilizate
la prelucrarea artistică a lemnului
Materiale utilizate la prelucrarea artistică a
lemnului
În funcţie de tehnica de prelucrare artistică, se aleg anumite specii
lemnoase (tabelul 9.1).
Tabelul 9.1. Speciile lemnoase recomandate pentru prelucrarea artistică a obiectelor
din lemn

Tehnica de prelucrare artistică a lemnului

Tei, plop, paltin, mesteacăn, fag, pin, brad etc.

Mozaic

Paltin, fag, ulm, arţar, stejar, frasin, castan, nuc, tisă,
zadă etc.
Tei, anin, mesteacăn, plop, stejar, fag, nuc, ulm, arţar,
paltin, pin, tisă, molid, cedru, păr, măr, chiparos etc.
Tei, arţar, păr, vişin etc.

Gravare

c

d

Specia lemnoasă recomandată

Pirogravare

Cioplire

b

Fig. 9.2. Elemente decorative executate de meşteri
populari: a – creastă de
fronton; b – elemente de
piloni de galerie; c – tocător
de bucătărie; d – picior de
masă

Ustensilele de prelucrare artistică a lemnului
La realizarea obiectelor utilitare, decorative sau a compoziţiilor artistice, în funcţie de tehnologiile selectate, se folosesc diverse ustensile.
Unele dintre ele – ciocanul, ciocanul de lemn, coarba, mașina de găurit
staţionară sau portabilă, rindeaua, mașina de rindeluit staţionară sau portabilă, strungul de prelucrare a lemnului, masa de tîmplărie, menghinele,
ferăstraiele, dălţile de tîmplărie de diferite forme și dimensiuni, echerele,
compasul, zgîrieciul etc. – se folosesc pentru cîteva tehnologii.

Norme igienice și reguli de protecţie a muncii
•
•
•
•
•

Feriţi-vă mîinile și hainele de obiectele fierbinţi cu care lucraţi; nu puneţi
obiectele fierbinţi pe suprafeţe care pot să se aprindă sau pot să ardă.
Aerisiţi permanent sau cît mai des încăperea în care efectuaţi lucrări de
pirogravare.
Fixaţi bine pe masa de tîmplărie piesa pe care se face cioplirea.
Fiţi atenţi cînd lucraţi cu sculele ascuţite; nu ţineţi mîna liberă în faţa
sculei în timpul lucrului cu ea.
Sculele și alte obiecte ascuţite nu se transmit altei persoane cu partea lor
ascuţită înainte.

Reţineţi!
Meşteşugul vreme
cere, nu se învaţă
din vedere.
(Proverb)

TEHNOLOGIA
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9.3. Tehnologii de prelucrare
artistică a lemnului
Pirogravarea
Obiectele din lemn proiectate pentru executare, fie ele utilitare, decorative sau compoziţii artistice, pot avea elemente decorative care urmează
a fi pirogravate.
Pirogravarea este o tehnică ornamentală veche,
a
simplă, la care, cu ajutorul unui obiect încălzit (ac, ansă,
ștanţă, rulou, sîrmă, nisip) sau cu flacăra, se execută, prin
ardere pe suprafaţa lemnului, un ornament. Pirogravarea
prin desenare (fig. 9.3, a) se execută prin trecerea cu acul
incandescent al pirografului obișnuit sau cu pirograful
electric peste liniile sau punctele desenate pe suprafaţa
c
lemnului cu un creion tare. La pirogravarea prin ștanţare
(fig. 9.3, b), pe suprafaţa unor obiecte de lemn se aplică și
se presează pe ele corpuri metalice incandescente. Aceste
corpuri, de forme diferite, pot fi confecţionate din tablă,
sîrmă etc. Pirogravarea cu flacăra se execută aducînd
în contact suprafaţa materialului lemnos cu flacăra.
Părţile desenului care nu trebuie să fie arse se acoperă
cu foi metalice de forma corespunzătoare (fig. 9.3, c).
b
d
Ornamentele pe marginea unui obiect pot fi obţinute
Fig. 9.3. Pirogravuri obţinute: a – prin desenare, ştanţare şi vopsire;
prin tăierea cu pirograful cu sîrmă incandescentă (fig. 9.3,
b – prin ştanţare; c – la flacără; d – cu sîrma incandescentă
d). Cu pirograful-rulou înfierbîntat, rotit pe o suprafaţă
lemnoasă, se imprimă ornamentul gravat pe rulou. Pentru evidenţierea texturii
lemnului, acesta se ţine un timp sub un strat de nisip încins.

Gravarea

Fig. 9.4. Xilogravură
japoneză

76

Gravarea este arta tăierii unor imagini în lemn, pe linoleum sau pe
alte materiale. Imaginea gravată se numește matriţă. Imaginea imprimată
pe hîrtie de pe matriţă se numește gravură sau stampă (fig. 9.4 și lucrarea
practică nr. 9.1). Gravura obţinută de pe matriţa executată în lemn
se numește xilogravură, iar cea pe linoleum – linogravură.
Gravarea se execută după desenul-schiţă al reprezentării elaborate
pe hîrtie, apoi trecute pe calc.
Pe o bucată de lemn sau de linoleum de dimensiunea desenuluischiţă se așază indigoul, apoi se suprapune pe el calcul cu desenul
în jos și se trece cu creionul pe liniile desenului. Calcul și indigoul
se scot, se hașurează porţiunile care urmează să fie negre pe stampă.
Porţiunile nehașurate se cioplesc cu dăltiţe în V sau U, sau cu cuţite
oblice, semirotunde etc. Gravura executată în lemn sau pe linoleum
se acoperă cu tuș sau cu vopsea tipografică cu un rulou sau cu un tampon
de burete. Pe suprafaţa proaspăt vopsită se așterne hîrtia pe care urmează să
fie imprimat desenul și se apasă pe ea cu mîna sau cu un obiect, executînd
ușor mișcări rotative. Din cînd în cînd, hîrtia se ridică de un colţ, pentru a
urmări dacă stampa se imprimă bine.
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Lucrarea practică nr. 9.1. Executarea unei xilogravuri
Succesiunea operaţiilor

Materiale şi ustensile

Reprezentarea grafică • Sugestii

1. Se transpune pe calc desenul ales. Orice informaţie vizuală, inclusiv din Internet.
2. Se selectează materialul de gravat şi
se rindeluieşte suprafaţa lui.
3. Desenul de pe hîrtia de calc se trece
pe materialul de gravat şi se haşurează
porţiunile care trebuie să rămînă neatinse.

Hîrtie de calc, creion, pix
Placă de lemn sau de linoleum
Rindea, masă de tîmplărie
Placă de lemn sau linoleum, indigo, creion

Model de matriţă şi gravura
imprimată de pe ea
4. Locurile nehaşurate se cioplesc.
5. Matriţa se dă cu vopsea, apoi, de pe
Evaluaţi calitatea lucrării executate.
ea, se tipăreşte pe hîrtie stampa.

Dăltiţe, cuţite oblice
Hîrtie, vopsea tipografică sau
tuş, rulou

Evaluare
1. Relevaţi deosebirea dintre pirogravarea prin desenare, prin ştanţare şi cea prin tăierea cu sîrma incandescentă.
2. Explicaţi cum se execută o pirogravură la flacără şi sub nisip încins.
3. Numiţi ustensilele utilizate pentru gravarea în lemn sau pe linoleum. Descrieţi procedeul de xilogravare
şi modalitatea de imprimare a stampei.

Mozaicul
Mozaicul este un ornament obţinut prin asamblarea pe o suprafaţă a
unor bucăţi de anumite forme din același material sau din materiale diferite.
Mozaicul poate fi realizat din piatră, marmură, ceramică, sticlă, lemn etc. și
este de cîteva tipuri (schema 9.1, lucrarea practică nr. 9.2, fig. 9.5).
Schema 9.1. Tipuri de mozaic

Marchetărie – mozaic alcătuit
din bucăţi de furnire din diferite
specii de lemn, de diferite culori.
Elementele mozaicului se montează în furnirul care serveşte
ca fundal, se fixează cu hîrtie
adezivă, formînd un ornament,
apoi acesta se încleiază cu partea lemnoasă spre suprafaţa de
decorat. După uscare, hîrtia se
înlătură prin răzuire şi mozaicul
se şlefuieşte (fig. 9.5).

a

Tipuri de mozaic

Fig. 9.5. Model de marchetărie

Incrustaţie – mozaic realizat cu plăci
din metal, de fildeş,
de sidef etc., montate în suprafaţa
lemnului şi prelucrate pînă la nivelul
suprafeţei articolului
decorat.

Intarsie – mozaic la care
părţile componente ale
reprezentării din plăci
de lemn de textură şi
culoare diferită de cea a
articolului sînt montate
în scobiturile de aceleaşi
dimensiuni din suprafaţa
lui şi sînt prelucrate pînă
ajung la nivelul suprafeţei
în care au fost montate.

b

c

Mozaic din blocuri – mozaic realizat prin lipirea în
bloc, după un desen, a unor
bare sau plăci de diferite
culori şi de diferite secţiuni
transversale; ulterior aceste
blocuri sînt tăiate transversal
(cu circulara) în plăci subţiri,
care sînt montate apoi în
scobiturile unei suprafeţe
sau sînt lipite pe ea.
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Lucrarea practică nr. 9.2. Executarea intarsiei. Ornament: frunză de trifoi
Succesiunea operaţiilor

Reprezentarea grafică • Sugestii

30

1. Se alcătuieşte desenul ornamentului • Lucrarea se execută pe masa de tîmplărie.
şi se confecţionează şablonul elementelor acestuia – foliolele şi tulpina.
2. Se selectează materialul din care se Bara trebuie să aibă grosimea de 3-10 mm.
vor decupa elementele ornamentului,
se rindeluieşte suprafaţa lui, se transpun cu şablonul trei foliole identice şi
tulpina, după care elementele ornamentului se decupează pe contur cu
150
ferăstrăul de traforaj.
3. Se selectează materialul pentru fundal şi se rindeluieşte, apoi se trasează
pe el, cu un creion bine ascuţit, conturul elementelor ornamentului conform
desenului alcătuit.

Materiale şi ustensile
Hîrtie, carton, creion, riglă, florar
Bară de stejar, de fag sau de
salcîm
Rindea, riglă, echer, creion,
şablon, ferăstrău de traforaj

Scîndură de tei sau mesteacăn,
rindea, riglă, echer, creion

4. Se execută în placa pentru fundal Pe contururile trasate pe placa pentru fun- Cuţit cu tăiş oblic, daltă cu lălocaşele pentru elementele ornamen- dal se fac înfigeri, una lîngă alta, cu un cuţit ţimea tăişului de 5 mm, ciocan
cu unghi mic la vîrf, apoi lemnul din interiorul de lemn
tului.
lor este scobit, la o adîncime de aproximativ
5 mm, cu o daltă îngustă sau cu un cuţit. Se
va urmări ca muchiile scobiturilor să se păstreze bine, nu se admite ieşirea din conturul
trasat.
5. Pe elementele ornamentului se apli- Pereţii şi fundul scobiturilor se acoperă cu Clei, ciocan de lemn
că cleiul şi apoi se asamblează în loca- clei, cu o pensulă sau cu o surcică, apoi eleşele executate în fundal.
mentele ornamentului se bat cu ciocanul în
locaşele corespunzătoare.
6. După uscare se înlătură, prin rindeDaltă de tîmplărie, cuţite, rinluire, surplusul lemnos al elementelor
dea
ornamentului, pînă acestea se nivelează cu suprafaţa fundalului.

7. Intarsia se finisează şi se lăcuieşte.

• Evaluaţi calitatea lucrării executate.

Hîrtie abrazivă, lac, pensulă

Cioplirea în lemn
■

Cioplirea geometrică

Cioplirea geometrică este tehnica de realizare în lemn a unor ornamente
prin tăierea scobiturilor cu feţe plane – pătrate, dreptunghiulare, rombice,
triunghiulare sau cu feţe curbe – două, trei, patru etc. (fig. 9.6).
Cioplirea scobiturilor cu patru feţe diferă
puţin de cioplirea scobiturilor cu două și trei
feţe. Pe suprafaţa lemnoasă rindeluită sau răzuită se trasează un dreptunghi și diagonalele
lui (fig. 9.7). Se înfige cuţitul cu tăișul oblic în
punctul C, cu călcîiul spre unul din punctele
A, B, D sau E, apoi se execută cu ajutorul lui
înfigeri, cu adîncimea descrescîndă spre aceste
Fig. 9.6. Modele de obiecte cu cioplituri geometrice
puncte. Se retează pe liniile AB, BD, DE și AE,
78
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înfigînd cuţitul spre punctul C1 sub un unghi mic în raport cu suprafaţa în
care se cioplește. Surcelele ABC C1, BDC C1, DEC C1 și AEC C1 se elimină.

Lucru individual

a
B
A

Desenează pe o bucată de lemn un pătrat, un dreptunghi, un trapez nu prea mari,
trasează diagonalele lor. Execută în aceste figuri geometrice scobituri cu patru feţe.

Lucru în grup
Adunaţi lucrările cu ciopliri geometrice executate de voi, analizaţi calitatea lucrului
şi alegeţi, în baza criteriilor stabilite anterior, lucrările cele mai reuşite.

D
C
C1 E

b

Fig. 9.7. Etapele de
executare a ciopliturilor
geometrice în patru feţe:
a – tăierea pe diagonale;
b – retezarea feţelor

■ Cioplirea pe contur

3

Cioplirea pe contur constă în realizarea ornamentelor pe suprafaţa
lemnului prin tăierea unor caneluri înguste de forme drepte sau curbe de
secţiune triunghiulară sau alte secţiuni tăiate cu dăltiţe în formă de V sau/
și U, cu cuţite cu tăișul oblic etc. (lucrarea practică 9.3).
În procesul tăierii cu cuţitul cu tăiș oblic, acesta se ţine înclinat sub
un unghi mic în raport cu verticala. Tăierea se face în direcţia fibrelor pe
linia 3-2-1, apoi pe linia 1-4-3 (fig. 9.8).

4
2
1
Fig. 9.8. Sensul de tăiere
pe conturul curb al ornamentului

Lucrarea practică nr. 9.3. Cioplirea pe contur. Ornament pentru o casetă
Succesiunea operaţiilor

Materiale şi ustensile

Reprezentarea grafică • Sugestii

1. Se proiectează un ornament • Folosiţi orice informaţie vizuală, inclusiv din Internet.
potrivit pentru cioplirea pe contur.
2. Ornamentul se transpune pe
suprafaţa materialului lemnos rindeluit sau răzuit.
3. Se ciopleşte ornamentul.

Ilustraţii, creion, hîrtie, hîrtie de calc
Hîrtie indigo, creion, plăci
de lemn sau placaje, rindea, răzuitor
Cuţit cu tăiş oblic, dăltiţe
cu tăiş în V sau în U

■ Cioplirea suprafeţelor curbe concave și convexe
Cioplirea suprafeţelor curbe concave se execută pe suprafeţe netede, rindeluite sau rectificate cu răzuitorul. Pe piesa de cioplit se trasează modelul
ornamentului ales, utilizînd rigla, compasul, echerul, diverse șabloane, creionul etc. Trasînd modelul ornamentului, se va
ţine cont, pe cît este posibil, de direcţia fibrelor
4
4
lemnului. Lemnul se lucrează cel mai ușor de-a
1
lungul fibrelor lui.
1
3
3
La cioplirea unei suprafeţe concave pe con2
2
turul trasat (fig. 9.9, a), se determină punctele 1
a
și 3 de tangenţă ale perpendicularelor pe fibrele
lemnului și punctele de tangenţă 2 și 4 ale paralelelor cu fibrele lemnului. Se fac tăieturi prin
înfigerea cuţitului cu tăișul oblic între punctele
1 spre 3 și 2 spre 4, cu adîncimea crescîndă de
la punctele 1 și 2 spre 0 și descrescîndă de la 0
c
spre 3 și spre 4 (fig. 9.9, b).
O

b
Fig. 9.9. Cioplirea suprafeţelor curbe: a – trasarea
liniilor curbe; b – tăierea
pe liniile 1-3 şi 2-4 şi
degajarea primară a
lemnului din interiorul
conturului; c – suprafeţe
curbe definitivate
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Cu dălţi cu tăiș drept sau cu dălţi semirotunde se degajează o parte din
lemnul din interiorul conturului la o adîncime mai mică decît cea finală (fig.
9.9, b). Apoi, tăind doar în sensul fibrelor lemnului cu dălţi semirotunde
corespunzătoare (pe direcţiile 1-2, 1-4, 3-2 și 3-4), prin mișcări înainte de-a
lungul dălţii, cu devieri unghiulare și rotiri în jurul axei dălţii, se definitivează
suprafeţele curbe dorite (fig. 9.9, c).
Suprafeţele curbe convexe se execută prin cioplirea de degroșare cu
dălţi de diferite forme și dimensiuni (fig. 9.10). Apoi se execută cioplirea de
finisare, folosind dălţile semirotunde corespunzătoare așezate cu faţa spre
suprafaţa lemnului.

Fig. 9.10. Cioplirea unei
suprafeţe curbe convexe

■ Cioplirea în relief
Reliefurile cu contururi drepte sau curbe sînt modele care apar
în relief prin cioplirea lemnului de jur împrejur pînă la nivelul fundalului. Iniţial tăieturile se fac pe conturul exterior al ornamentului.
Retezarea suprafeţelor se execută cu cuţite cu tăiș oblic și cu dălţi
semirotunde ţinute cu faţa spre lemn (fig. 9.10). Mai întîi se cioplesc
elementele proeminente ale ornamentului, apoi se retează teșiturile
din partea fundalului, urmărind ca acesta să se afle la aceeași adîncime. În timpul lucrului, tăieturile se execută doar în sensul fibrelor
lemnoase, pentru a evita deteriorarea suprafeţei tăiate (fig. 9.11).

Fig. 9.11. Model de cioplire în relief

Reţineţi
Basorelieful este o reprezentare sculpturală sau un ornament cioplite, care ies
mai sus de suprafaţa plană sau curbă (fundal) cu mai puţin din jumătatea volumului obiectului reprezentat. Altorelieful reprezintă acelaşi lucru, doar că obiectul iese
deasupra fundalului cu mai mult de jumătatea volumului obiectului reprezentat.

■ Cioplirea ajurată
Cioplirea ajurată este un tip de cioplire în relief, în cazul căreia fundalul este
eliminat în totalitate (fig. 9.12).
Modelul ornamentului se transpune, prin indigo sau prin șabloane, pe scîndura rindeluită. În interiorul contururilor ornamentului se execută, cu burghie
cu centru, cîteva găuri prin care va trece pînza ferăstrăului. Tăierea după conturul
exterior al ornamentului se face cu ferăstrăul cu pînză îngustă rotind materialul,
puţin cîte puţin, spre stînga, iar la tăierea în interior – spre dreapta. Se elimină
porţiunile tăiate, se cioplește și se finisează ornamentul.
Fig. 9.12. Model de
cioplire ajurată
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Fig. 9.13. Model de
cioplire în volum

■ Cioplirea în volum a lemnului
Cioplirea în volum sau sculptura (fig. 9.13) constă în crearea formelor cu
trei dimensiuni prin cioplirea (săparea, scobirea) și îndepărtarea materialului
lemnos din jurul formei. Executarea cioplirii în volum este precedată de modelarea formei dorite din plastilină, ghips sau argilă. Pe semifabricatul de lemn,
de dimensiune corespunzătoare, se trec liniile conturului viitoarei sculpturi, se
execută cioplirea de degroșare, utilizînd ferăstrăul de tîmplărie și toporul. Apoi
se cioplește, cu dălţi mari de diferite tipuri, conturul și forma viitoarei sculpturi,
lăsînd un adaos de lemn necesar pentru finisare. Se vor ciopli straturi nu prea
groase din lemn. Utilizînd dălţi mai mici, se cioplesc elementele mărunte. Se
finisează sculptura nivelînd și curăţind elementele pînă cînd se obţine configuraţia dorită a sculpturii.
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Evaluare
1. Prin ce diferă, după modalitatea de executare, intarsia şi incrustaţia de marchetărie?
2. Explicaţi cum se execută cioplirea pe contur a unui ornament.
3. Relevaţi deosebirea dintre cioplirea suprafeţelor curbe concave şi cioplirea suprafeţelor curbe convexe.
4. Prin ce diferă cioplirea în volum de cioplirea în relief?
5. Relevaţi deosebirea dintre basorelief şi altorelief.

Lucrarea practică nr. 9.4. Cioplirea în volum
Succesiunea operaţiilor

Reprezentarea grafică • Sugestii

1. Obiectul decorativ se reprezintă pe hîr- Pe reprezentare se dau toate elementele
tie în mărimea lui naturală.
constructive, vederile, secţiunile şi cotele
necesare. Pot fi executate şi modele ale
obiectului decorativ din argilă, ghips sau
plastilină.
2. Se selectează materialul pentru execu- Semifabricatul se alege de lungime sutarea obiectului decorativ şi se rindeluieş- ficientă pentru fixarea pe masa de tîmte pe ambele părţi.
plărie.
3. Se transpune pe semifabricat conturul Dimensiunile de pe model se trec pe
obiectului decorativ şi elementele lui prin- lemn cu ajutorul unui ac de contact.
cipale.

Obiectul decorativ
Model pentru cioplire
4. Se execută gaura străpunsă cu diame- În timpul găuririi, semifabricatul se fixeatrul = 16 mm.
ză pe o scîndură de suport, pentru a preveni deteriorarea mesei de tîmplărie.
5. Se execută tăieturi pe linii tangente la
gaura cu diametrul = 16 mm.
6. Se execută, cu cuţitul cu tăiş oblic, înfigeri, una lîngă alta, pe razele AO, BO, CO
etc., apoi se retează lemnul sub aceleaşi
unghiuri din ambele părţi ale razelor.
7. Se execută cioplirea în volum.

Materiale şi ustensile
Hîrtie, creion, compas, riglă,
argilă, ghips, plastilină

Lemn de tei, plop, mesteacăn
etc; rindea-cioplitor, rindea, ferăstrău, echer
Creion, riglă, compas, şablon,
ac de contact

Maşină de găurit (coarbă), burghiu cu diametrul = 16 mm,
scîndură de suport
Ferăstrău de tîmplărie cu dinţi
mărunţi

Adîncimea înfingerilor este de 3-5 mm. Cuţit cu tăiş oblic
Cioplirile pe raze se execută pe ambele
părţi ale obiectului decorativ.
În caz de necesitate, se fac tăieturi brute Cuţit cu tăiş oblic, semirotund
cu ferăstrăul sau cu dălţi de diferite forme.

8. Se decupează lemnul din jurul obiectu- Tăieturile se execută pe tangentă, lăsînd Ferăstrău cu dinţi mărunţi
lui decorativ.
un adaos care se va ciopli ulterior pînă la
conturul obiectului.
9. Se execută teşiturile, obiectul decorativ
Cuţite, hîrtie abrazivă, lac,
se şlefuieşte şi se acoperă cu lac.
pensulă
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Lucru individual
1. Elaborează un proiect grafic pentru executarea unui obiect utilitar sau decorativ, sau a unei compoziţii artistice. Selectează tehnologiile adecvate proiectului preconizat pentru executare. (Vezi un model în lucrarea
practică nr. 9.4)
2. Prezintă proiectul grafic colegilor şi profesorului pentru analiză, aprecieri, discuţii, observaţii, recomandări
etc.
3. Execută în lemn obiectul proiectat şi prezintă-l pentru susţinere publică.
4. Autoevaluează lucrarea executată, precum şi lucrările colegilor.

TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

1. Continuaţi sau completaţi propoziţiile astfel încît ele să exprime afirmaţii corecte:
a. La executarea unei gravuri în lemn, reprezentarea se .......... prin indigo pe suprafaţa lemnului,
se.......... cu dăltiţe sau cuţite, apoi se .......... stampa.
b. Un ornament repetat poate fi imprimat prin ardere cu un .........., iar evidenţierea texturii unui lemn
se poate face prin ......... .
2. Marcaţi, în spaţiul rezervat, cu A afirmaţiile pe care le consideraţi adevărate şi cu F pe cele false:
Cioplirea ajurată se execută cu fundal plan.
Cioplirea ajurată se execută cu fundal înalt.
Cioplirea ajurată nu are fundal şi poate fi suprapusă pe
o suprafaţă pregătită din timp.
3. Prin ce tip de cioplire este executat în lemn “melcul” din imaginea alăturată? Descrieţi succint operaţiile prin care a fost realizată această lucrare.

4. Prin ce tip de cioplire şi cu ce
instrumente a fost executat ornamentul de pe placa de lemn
alăturată?

5. Identificaţi ce metode de cioplire au fost folosite la executarea
acestei farfurii decorative.
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Cum putem confecţiona un obiect utilitar, un obiect decorativ sau unul de giuvaiergerie dintr-un metal obişnuit sau dintr-un metal preţios? În acest scop,
după ce aţi studiat în clasele a 7-a şi a 8-a proprietăţile fizice şi mecanice ale
metalelor, însuşind tehnicile de prelucrare a metalelor, veţi putea elabora şi
executa proiecte de astfel de obiecte.

10.1. Tehnologia prelucrării metalului –
între tradiţie și modernitate
Din cele mai vechi timpuri, meșterii fierari (forjari) confecţionau din
bronz sau oţel obiecte utilitare: topoare, coase, seceri, pluguri, mînere, cuiere,
diverse suporturi, răzători etc.
O parte din fierari meștereau obiecte cu diverse elemente decorative
pentru uși sau porţi, zăbrele, garduri, candelabre, pahare, căni, talere, ibrice,
linguri, furculiţe etc., unii realizau obiecte de cult: candele, căţuie, potire,
anaforniţe, sfeșnice, iar alţii – obiecte de giuvaiergerie: inele, cercei, medalioane, brăţări, colane etc.
Existenţa unei tradiţii locale în ceea ce privește prelucrarea artistică a
metalelor preţioase în Moldova este confirmată documentar încă din vremea lui Ștefan cel Mare (Antonie din Suceava, Stanciu Aurarul, presupusul
meșter de curte al domnitorului).
Din vremea lui Vasile Lupu, ne-au parvenit un număr relativ mare de
obiecte, o însemnată parte constituind-o darurile făcute de domnitor pentru
înzestrarea ctitoriei sale – Mănăstirea Trei Ierarhi (fig. 10.1).
Pe parcursul secolelor, meșterii fierari au transmis tradiţia aplicării
motivelor de decor care se întîlnesc și în zilele noastre: rozete, reprezentînd
cultul soarelui; pomul vieţii, șarpele, cocoșul, porumbelul etc.
În prezent, la prelucrarea metalelor sînt utilizate tehnologii și utilaje moderne, de exemplu: ciocane cu acţionare electrică, hidraulică sau pneumatică;
strunguri de așchiere pentru filetat, frezat, rabotat, găurit; mașini-unelte cu
comandă numerică, computere, instalaţii cu laser etc. (fig. 10.2).

Fig. 10.1. Motiv decorativ de factură orientală,
răspîndit în Moldova în
vremea lui Vasile Lupu.
Detaliu de pe relicvariul de
la Mănăstirea Trei Ierarhi,
1638

Lucru individual
1. Observă în jurul tău obiecte confecţionate de meşteri fierari şi vei descoperi
în ele principiile care stau la baza artei decorative în general – al repetiţiei prin
alternanţă şi al simetriei motivelor ornamentale. Aminteşte-ţi ce ai studiat în clasele a 7-a şi a 8-a despre meşterii fierari populari.
2. Realizează prima etapă a proiectului (vezi pag. 5-6).

Fig. 10.2. Utilaj modern
pentru forjare
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a

10.2. Tehnologia prelucrării metalului
prin forjare

1

b
2

3

3

4

2

Fig. 10.3. Forjarea: a –
liberă; 1 – ciocan (berbec);
2 – nicovală (şabotă); 3 –
semifabricat; b – în matriţă;
1 – poanson; 2 – matriţă;
3 – semifabricat; 4 – piesă

1
2

Forjarea este tehnologia de prelucrare a unui semifabricat de metal sau
din aliaj prin deformare plastică fără fisurare, la cald sau la rece, aplicînd
forţe exterioare exercitate cu ciocane sau cu prese.
La forjarea liberă (fig. 10.3 a), deformarea plastică este nelimitată și poate fi executată manual sau mecanizat, iar la forjarea în matriţă (fig. 10.3 b)
deformarea este limitată și obligatorie în spaţiul liber al dispozitivului de
forjare, numit matriţă. Forjarea liberă poate fi o operaţie premergătoare
forjării în matriţă.

Materiale utilizate la prelucrarea metalelor prin forjare
La prelucrarea metalelor sînt utilizate oţelul, bronzul, cuprul, aluminiul
etc. Din aceste metale se fabrică: fîșii forjate sau laminate; bare cu secţiune
rotundă sau pătrată; profiluri laminate; ţevi cu secţiune dreptunghiulară,
circulară etc.
Pentru confecţionarea obiectelor de giuvaiergerie se folosesc metale
preţioase – aur, argint, platină etc.

Ustensile folosite la prelucrarea metalelor prin forjare

3

Fig. 10.4. Forjă cu lampă
de lipit: 1 – cuptor; 2 –
vatră; 3 – lampă de lipit

La realizarea obiectelor utilitare sau decorative, a compoziţiilor artistice
și de giuvaiergerie sînt utilizate: forja, nicovala, ciocane, baroase, dălţi, clești,
monturi, netezitoare, dornuri, poansoane, menghine, pile, ferăstraie pentru
metale etc.
Utilajul principal dintr-o fierărie este forja (fig. 10.4). În forjă semifabricatele sînt încălzite cu cocs metalurgic, cocs de petrol, cărbune mineral,
mangal, gaze la forjarea liberă, manuală și mecanizată, la călire etc. Aerul
necesar pentru ardere e dat în forjă de un ventilator sau de foale. Forjele pot
fi staţionare sau mobile.

Meditaţi şi argumentaţi
Încălzirea semifabricatelor poate fi făcută într-o forjă dotată cu o lampă de lipit
(fig. 10.4). Argumentaţi utilitatea unei astfel de forje.

Instrumente utilizate la forjarea manuală
Reţineţi!
La etapa începătoare, nicovala (ilăul) poate fi înlocuită
cu o bucată de şină
de cale ferată sau
cu o placă groasă
de metal.

84

Nicovala este instrumentul principal de susţinut semifabricatul în timpul
forjării (fig. 10.5 a).
Ciocanele de mînă servesc pentru deformarea plastică a semifabricatelor
de deminsiuni relativ mici prin lovire pe nicovală (fig. 10.5 b); cu ciocanul de
mînă fierarul lovește pe locurile pe care urmează să bată meșterul ciocănar,
cu care lucrează împreună.
Barosul este un ciocan cu capete plate și greutate mare (pînă la 15 kg)
(fig. 10.5 c).
Cleștii de diferite forme servesc pentru apucarea, manevrarea și transportarea semifabricatului în procesul de forjare (fig. 10.5 d).
Dornul servește pentru perforarea găurilor și a adînciturilor în semifabricate nu prea groase (fig. 10.5 e).
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Fig. 10.5. Instrumente utilizate la forjarea manuală: a – nicovală cu două coarne; 1 – faţă; 2 –
gaură pătrată; 3 – coadă; 4 – scoabă; 5 – postamentul nicovalei; 6 – labele nicovalei; 7 – corn
conic; 8 – platforma cornului conic; 9 – gaură cilindrică; b – ciocane de mînă; c – baros; d – cleşte;
e – dorn; f – dălţi; g – monturi de suport; h – netezitoare; i – căpuitoare

Dălţile de forjărie servesc pentru tăierea metalului la rece sau la cald.
Muchiile tăietoare ale dălţilor pot avea diferite forme (fig. 10.5 f).
Monturile sînt scule auxiliare care au forme diverse și se utilizează ca
suport în procesul de forjare (fig. 10.5 g).
Netezitoarele servesc pentru realizarea suprafeţelor plane sau curbe netede pe semifabricate în procesul de forjare (fig. 10.5 h).

Procesul tehnologic de forjare
Procesul tehnologic de forjare la cald are, în general, următoarele etape:
pregătirea materialelor, încălzirea, prelucrarea la cald, răcirea, curăţarea,
tratamentul termic și controlul tehnic.
Pregătirea materialelor constă în determinarea calităţii și debitarea materialului de bază, considerînd adaosurile necesare. Debitarea materialelor
se execută: manual, cu dălţi (la rece și la cald) sau cu ciocane de forjare
liberă; la ferăstraie mecanice alternative sau cu discuri abrazive; la foarfece;
la ghilotină; prin tăiere cu flacără oxiacetilenică.
Încălzirea se face în funcţie de caracteristicile piesei și de procedeul ales,
cu combustibil, în forje (fig. 10.4), în focuri de forje, în cuptoare de forjerie
sau electrice, cu curenţi de frecvenţă înaltă. Temperatura de încălzire a
materialului în cuptoare este de 1000–1250°C.
Prelucrarea la cald se execută în modul următor: fierarul ia din forjă
semifabricatul, cu un clește corespunzător dimensiunilor lui, și îl pune pe
faţa nicovalei. Continuînd să-l ţină, îi aplică lovituri cu ciocanul de mînă,
corespunzător operaţiei preconizate. La pagina 86 sînt date operaţiile principale și procedeele de forjare.
Răcirea, după forjare, are o importanţă deosebită și se efectuează în aer,
în nisip, într-o groapă acoperită sau în cuptor, în funcţie de dimensiunile și
natura materialului, pentru a nu provoca fisuri.

Reţineţi!
Meseria de forjar
cere eforturi mari
şi intenţii serioase,
bună organizare a
locului de muncă
şi asigurarea cu
diverse instrumente.

Fig. 10.6. Forjar
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Fig. 10. 7. Procedeu de
răsucire a unei bare:
1 – menghină; 2 – semifabricat; 3 – ţeavă; 4 – menghină de mînă

Curăţarea piesei forjate de pojghiţa de metal oxidat și de zgura de pe
suprafaţa ei se face cu ciocanul, cu perii metalice, cu pînză abrazivă etc.
Tratamentul termic care urmează, de cele mai multe ori, după forjare este
recoacerea sau normalizarea, al cărei scop este să elimine tensiunile proprii
și să amelioreze proprietăţile mecanice (prin micșorarea cristalelor), pentru
ușurarea eventualelor prelucrări mecanice ulterioare.
Controlul tehnic al piesei pe parcursul forjării și după forjare se efectuează cu rigle metalice, cu șublerul, echerul, teul, compasul de interior și de
exterior, raportorul, calibre etc.
Operaţiile principale de forjare sînt următoarele: refularea, întinderea,
lăţirea, netezirea, subţierea, gîtuirea, despicarea, crestarea, găurirea, îndoirea, îndreptarea, răsucirea, ambutisarea, sudarea sub ciocan etc. Procesul
tehnologic al forjării unei piese poate fi constituit din una sau din mai multe
dintre aceste operaţii.

Tehnici de răsucire a metalului
Răsucirea este tehnica de rotaţie în jurul axei longitudinale a unei
părţi a semifabricatului (bare) în raport cu cealaltă parte a lui (fig.
10.7). Pot fi răsucite bare la rece sau la cald; barele răsucite la rece,
însă, vor avea un pas al profilului mai mare decît cele răsucite la cald.
O bară încălzită poate fi răsucită cu orice pas, variabil pe lungimea ei.
Înainte de răsucire, unul dintre capetele barei e fixat într-o menghină.
Pe bară se îmbracă o ţeavă cu diametru corespunzător secţiunii ei și
lungimii finale. Ţeava nu-i va permite barei să se curbeze în timpul
răsucirii și va servi pentru măsurarea lungimii ei; în timpul răsucirii,
lungimea barei se micșorează. Pe capătul liber al barei se instalează
o menghină de mînă sau o clupă cu care se efectuează răsucirea ei.
Unele elemente de decor sînt reprezentate în figura 10.8.

Fig. 10.8. Elemente de decor,
confecţionate prin răsucire şi îndoire

Lucru individual
2
3

1. Taie o fîşie cu lungimea de 100 mm şi secţiunea de 5x1 mm. Fixează sigur în
menghină un capăt al fîşiei. Apucă celălalt capăt cu o menghină de mînă sau cu
o clupă şi răsuceşte-o în jurul axei, executînd cîteva rotaţii.
2. Realizează etapa a II-a a proiectului (vezi pag. 5-6).

Tehnici de îndoire a semifabricatelor

1

4
Fig. 10.9. Îndoirea unei
bare în unghi drept pe
nicovală: 1 – nicovală;
2 – baros; 3 – bară; 4 –
ciocan de mînă

86

Semifabricatul se așază pe faţa nicovalei astfel încît locul presupusei
îndoiri să fie exact deasupra muchiei, iar partea semifabricatului situată mai
departe de acest semn să iasă în afara feţei nicovalei. Partea semifabricatului de pe nicovală este apăsată cu barosul, iar pe capătul care iese în afara
nicovalei se aplică lovituri cu ciocanul de mînă (fig. 10.9).
Încovoiri lente cu diferite raze de curbură a semifabricatului se execută
aplicînd lovituri cu ciocanul sau barosul pe semifabricat, el fiind așezat pe
cornul conic al nicovalei; tot pe corn se execută spirale și bucle (fig. 10.10).
La executarea spiralelor de aceleași dimensiuni, se foloses monturi speciale, care sînt puse în gaura pătrată a nicovalei (fig. 10.5). Spiralele din bare
subţiri pot fi realizate prin înfășurarea barei pe o montură cilindrică, fixată
într-o menghină.
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Lucru în grup
În figura 10.11 sînt reprezentate cîteva procedee de încovoiere a unor semifabricate. Analizaţi şi comentaţi aceste procedee.

Organizarea locului de muncă a fierarului
Atelierul în care se prelucrează metalul prin forjare se numește forjerie (fierărie). În figura 10.12 este prezentat planul unei forjerii dotate
cu utilajul necesar.
a

Fig. 10.10. Încovoierea unei
bare pe cornul conic al nicovalei

b
6
1

3

7

4

c

2

5

10

9

d

8

Fig. 10.12. Amplasarea utilajelor şi ustensilelor într-o forjerie
simplă: 1 – ventilator; 2 – hotă; 3 – masă; 4 – rezervor cu
apă; 5 – nicovală (ilău); 6 – dulap pentru instrumente; 7 –
polizor; 8 – masa de lăcătuşărie; 9 – menghina fierarului; 10
– lada pentru cărbune

Fig. 10.11. Procedee de încovoiere a semifabricatelor: a – pe
o montură de suport; b – pe o potcoavă; c – în furcă cu ciocanul;
d – pe o pană

Proiect de confecţionare a unui obiect din metal forjat
Elaboraţi fiecare dintre voi cîte un proiect de confecţionare a unui obiect din metal forjat, analizaţi-l cu profesorul. Executaţi schiţele la scara 1:1 și confecţionaţi acest obiect. Evaluaţi obiectul
meșterit. Un model de proiect este dat în lucrarea practică 10.1.

Lucrarea practică 10.1. Proiectarea și confecţionarea unui mîner pentru ușă
Succesiunea operaţiilor

Reprezentarea grafică • Sugestii

Materiale şi ustensile

1. Se elaborează reprezentarea intuitivă a Consultaţi reviste, prospecte, Internetul Hîrtie, creion, riglă, commînerului în ansamblu şi se execută schiţa etc.
pas
şildului şi a mînerului la scara 1:1.
55
2. Se pregăteşte materialul pentru şild şi mîFîşie de oţel cu grosimea
ner şi se transpun pe el dimensiunile de pe
de 1,5 mm, ac de trasare,
S1,5
schiţe.
şubler, riglă, pînză abrazivă
40

20
0
R1

R10

Polizor unghiular, ferăstrău
pentru metale, ciocan, pilă,
dălţi, cleşte

15

100
130
180
5
10

3. Se taie pe liniile trasate pe semifabricate. Se
îndoaie aripioarele şildului cu dalta şi cu ciocanul pe nicovală. Forjarea poate fi executată la
cald sau la rece. Se scot teşiturile.

5

40

4 găuri Ø5

180

10
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Ciocan, cleşte, clupă sau
menghină de mînă

4. Semifabricatul pentru mîner se fixează în
menghină, în poziţie verticală, la 40 mm de la
capătul lui din stînga şi se îndoaie la 90°, apoi
se apucă la distanţa de 100 mm cu o menghină de mînă sau cu o clupă şi se răsuceşte la
trei rotaţii.
5. Semifabricatul se scoate din menghină, se
fixează capătul lui din dreapta la 40 mm în ea
şi se îndoaie la 90°.
6. Se execută în şild patru găuri cu diametrul
de 5 mm şi se asamblează mînerul cu şildul
prin nituire.

Burghiu, maşină de găurit,
ciocan, daltă, punctator

7. Degresarea mînerului în ansamblu se face
cu white-spirit. Suprafeţele se acoperă cu lac
negru.

Lac, white-spirit, pensulă

10.3. Tehnologia prelucrării metalului pe
strungul de filetat
Construcţia strungului de filetat

Fig. 10.13. Construcţia
strungului de filetat:
1 – motorul electric;
2 – păpuşa fixă; 3 – arborele principal; 4 – mandrina; 5 – păpuşa mobilă;
6 – căruciorul; 7 – batiul;
8 – postamentul; 9 – cutia
de avans longitudinal

a

b

Strunjirea este operaţia de prelucrare a unui semifabricat prin tăierea
de pe el a unui strat de metal cu cuţitul. Ea se realizează pe diferite mașini-unelte.
Strungul de filetat este o mașină-unealtă (fig. 10.13), cu ajutorul căreia se
execută: strunjirea suprafeţelor exterioare și alezarea (așchierea suprafeţelor
interioare) cilindrice și conice, strunjirea suprafeţelor plane frontale și a
treptelor, retezarea semifabricatelor, executarea găurilor, tăierea filetului.

Operaţii de strunjire
Pentru prelucrarea semifabricatelor la strungul de filetat se folosesc
cuţite de diferite mărimi și forme, în funcţie de operaţia executată. Cuţitele
pentru mașini-unelte sînt scule sub formă de tijă din materiale rezistente
la uzură (oţel rapid, carburi metalice, diamant etc.), avînd o parte activă cu
un tăiș principal. Unele scheme de lucru pe strungul de filetat sînt reprezentate
în figura 10.14.
Pentru controlul calităţii strunjirii, se utilizează diverse instrumente de măsurare și de control: șublere, micrometre, micrometre de interior, indicatoare
de deplasare, calibre, șabloane, compasuri de interior și exterior, rigle.

c

d

e

f

g

h

Fig. 10.14. Scheme de lucru la strungul de filetat: a – cu cuţit de strunjit exterior; b – cu cuţit
de teşit; c,d – cu cuţit de strunjit plan; e – cu cuţit de retezat, f – cu cuţit de profilat; g – cu cuţit
de filetat pe exterior; h – cu cuţit de strunjit în interior
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Noţiune de filet. Elemente și tipuri de filete

60°

Filetul este o canelură elicoidală tăiată sau rulată pe suprafaţa exterioară
sau interioară a unei piese cilindrice sau conice, servind pentru asamblarea
prin înșurubare a pieselor sau pentru transmiterea mișcării. Elementele
filetelor sînt: profilul, pasul, diametrul interior și cel exterior (fig. 10.15).
Există filete de dreapta și filete de stînga. Filetul care, fiind privit în direcţia
axială, se înfășoară în sensul de rotaţie a acelor de ceasornic și în sensul retragerii se numește filet de dreapta. Filetul invers este de stînga. După profilul
generator, filetele pot fi: metrice (cu unghiul profilului de 60° și dimensiuni în
mm), trapezoidale, dreptunghiulare, ferăstrău, rotunde (fig. 10.16).

a
b

c

Fig. 10.15. Elemente de
filet: a – pasul; b – diametrul interior; c – diametrul
exterior

Filetarea
Filetele se execută manual cu filierele pe exteriorul unei tije (fig. 10.17
a), iar cu tarozii – în interiorul găurii (fig. 10.17 b). La strungul de filetat se
execută cu cuţite speciale de filetat pe interior și exterior (fig. 10.14). Filetele pot fi executate și prin rulare cu instrumente speciale, numite bacuri de
rulare sau role de rulare.
Tija cu filet pe ea se numește șurub, iar piesa ce are o gaură filetată axială
se numește piuliţă. Șurubul cu piuliţă este numit bulon.

Reprezentarea filetelor pe desenele tehnice
Pe desenele tehnice, filetele sînt reprezentate convenţional (fig. 10.18).
După diametrul exterior, filetul se arată cu linie continuă groasă, iar pe
diametrul interior – cu linie continuă subţire. Pe desen, de asemenea, se
dă notaţia filetului, de exemplu, M 10x1,5 înseamnă că filetul este metric,
de dreapta, cu diametrul de 10 mm, cu pasul 1,5 mm. Filetul de stînga se
notează cu literele LH, de exemplu, M 10x1,5 LH.

Norme igienice și reguli de protecţie a muncii în timpul prelucrării metalului
1. Puneţi în funcţiune strungul numai cu permisiunea profesorului.
2. Înainte de a începe lucrul la strung, verificaţi dacă el este funcţionabil,
dacă are protectoare la părţile rotitoare.
3. Lucraţi cu capul acoperit (cu părul ascuns). Salopeta se încheie la toţi
nasturii. Protejaţi-vă vederea cu ochelari speciali.
4. Fixaţi corect și sigur semifabricatul și instrumentul. După fixarea semifabricatului în mandrină, scoateţi cheia din ea și plasaţi-o la locul cuvenit.
5. Examinaţi, atingeţi cu mîna sau măsuraţi semifabricatul doar după
ce aţi opriţi strungul.
6. Pentru înlăturarea așchiilor care se produc în timpul prelucrării articolului, folosiţi perii speciale și cîrlige, nu înlăturaţi așchiile cu mîna.
7. Dacă aţi observat unele defecţiuni în timpul funcţionării strungului,
anunţaţi imediat profesorul.

Lucru în grup

a

b
c

d

e

Fig. 10.16. Tipuri de filet:
a – metric; b – trapezoidal;
c – dreptunghiular;
d – ferăstrău; e – rotund

a

b
Fig. 10.17. Filetare: a
– exterioară cu filiera; b –
interioară cu tarodul

exterior

interior

1. Familiarizaţi-vă cu construcţia strungului de filetat. Identificaţi părţile lui principale şi explicaţi destinaţia lor.
2. Deplasaţi în poziţia-limită spre dreapta portcuţitul cu cuţitul fixat în el.

Fig. 10.18. Reprezentarea
filetelor pe desenele
tehnice
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Proiect de confecţionare a unui obiect utilitar la strungul de filetat
Elaboraţi fiecare dintre voi cîte un proiect de confecţionare a unei piese simple prin procedee
de strunjire și filetare. Desenaţi schiţa piesei și prezentaţi-o profesorului. Executaţi, sub conducerea
profesorului, una dintre piesele examinate.

Lucrarea practică 10.2. Proiectarea și confecţionarea unui mîner pentru dulăpior
Succesiunea operaţiilor

Reprezentarea grafică •
Sugestii

1. Se elaborează schiţa mînerului. Se pregăteşte semifabricatul şi ustensilele necesare.
2. Se fixează semifabricatul în mandrină şi
se strunjeşte frontal capătul lui.

3. Se strunjeşte semifabricatul la ø28 pe lungimea 35 mm, apoi pînă la ø16 pe lungimea
22 mm şi se scot teşiturile 1x45°. Suprafeţele
prelucrate se şlefuiesc.
4. Se execută gaura ø4 şi se taie în ea filetul
M5.
5. Se retează semifabricatul la lungimea de
25 mm, se repoziţionează cu ø16 în mandrină şi se scot teşiturile, apoi se şlefuiesc
suprafeţele prelucrate.

TEST

Materiale şi ustensile
Bară cu diametrul de 30 mm cu lungimea minimă de 50 mm, şubler, creion,
riglă
Cuţit de strunjit frontal, şubler

Cuţit de strunjit exterior, cuţit de strunjit
frontal, pînză abrazivă, şubler

Burghiu de ø4, tarod M5, clupă
Cuţit de retezat, şubler, pînză abrazivă

Oră de sinteză și de evaluare finală

1. Descrieţi procesul de forjare liberă a unui semifabricat şi explicaţi prin ce diferă acest proces de forjarea
în matriţă.
2. Ce materiale sînt utilizate pentru forjarea obiectelor utilitare şi a celor decorative? Dar pentru cele de
giuvaiergerie?
3. Numiţi etapele procesului tehnologic de forjare la cald a unui semifabricat şi comentaţi-le succint.
4. Explicaţi cum se execută procedeul tehnologic de răsucire a semifabricatului. Cum poate fi evitată
curbarea longitudinală a piesei în timpul răsucirii?
5. Explicaţi cum se execută procedeul tehnologic de îndoire a semifabricatului pe nicovală.
6. Numiţi părţile principale ale unui strung de filetat. Explicaţi destinaţia lor.
7. Cu ce instrumente şi cum se execută manual filetul pe o tijă cilindrică?
8. Descrieţi tăierea filetului în interiorul unei găuri cu cuţite la strung.
9. Descifraţi notaţia M20x2LH de pe desenul tehnic al unei piese.
10. Ce înseamnă noţiunea de filet metric?
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Cum poate fi identificată o defecţiune la un aparat (utilaj) electrocasnic sau la
o reţea electrică? În acest scop, trebuie să studiaţi mai întîi construcţia şi principiul de funcţionare a părţilor lor componente. Electromagnetul, releul, electromotorul etc. pot fi părţi componente comune pentru cîteva utilaje (aparate).
După aceasta, veţi reuşi să depistaţi defecţiunile şi să le înlăturaţi pe cele mai
simple dintre ele, să proiectaţi şi să executaţi unele lucrări de electromontaj.

11.1 Electrotehnica în viaţa cotidiană

Omul modern nu-și poate imagina viaţa fără energie electrică. Astăzi
există o mare diversitate de aparate electrice: fier de călcat, frigider, congelator, storcător de sucuri, mixer, mașină de spălat, centrifugă, plită de gătit
electrică, aspirator de praf, ceas, televizor, computer, cuptor cu microunde,
boiler, ceainic etc. Aceste aparate și mașini au elemente constructive comune,
printre care: electromagneţi, electromotoare, întrerupătoare, relee de pornire și protecţie etc. În unele dintre ele apar anumite defecţiuni, care pot fi
identificate ușor și pe care le putem înlătura cu forţe proprii.

!

Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasele
precedente despre instrumentele şi dispozitivele
de electromontaj.

Reţineţi!

11.2. Materiale și ustensile utilizate la
lucrările de electrotehnică
Materialele utilizate în lucrările de electrotehnică sînt: conductoarele,
izolatoarele, tuburile izolante, banda izolantă etc.
Pentru a efectua lucrări electrotehnice de montaj, de reparaţie sau reglaj,
este nevoie de o serie de instrumente, aparate, dispozitive ca: șurubelniţa plus
(„+”) și minus („-”); cleștele patent, cleștele lateral, cleștele cu fălci rotunde,
cuţitul de montaj, dispozitivul de înlăturare a izolaţiei de pe o porţiune de
conductor, ampermetrul, voltmetrul, wattmetrul, testerul, șurubelniţa-indicator, becul de control, ciocanul electric de lipit, cheile de piuliţe etc.
Indicatorul de tensiune (fig. 11.1) este un instrument electric utilizat
pentru: depistarea prezenţei tensiunii pe diferite porţiuni ale unui circuit
electric; controlul integrităţii conductoarelor din circuitul electric; identificarea siguranţei arse; identificarea fazei pe contactele accesoriilor electrice.
Indicatorul are un beculeţ cu neon, care se aprinde dacă contactul său de
jos este adus în contact cu părţile conducătoare ale circuitului sub tensiune,
iar pe contactul de sus se aplică degetele. Curentul care trece în acest caz
prin organismul uman, la tensiunea de 220 V, are valoare de fracţiuni de
miliamperi și nu prezintă niciun pericol pentru om.

Se interzice unirea ampermetrului
sau voltmetrului
la o reţea a cărei
intensitate
sau
tensiune este mai
mare decît limita
de măsurare, indicată pe scara lor.

Fig. 11.1. Indicator de
tensiune
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Becul de control (fig. 11.2) este un instrument simplu compus dintr-un
bec înșurubat într-o dulie de la care pleacă două conductoare cu capetele
libere curăţate. Becul trebuie să fie de tensiunea corespunzătoare tensiunii
din reţea (220 V). Cu acest bec se verifică tensiunea în diferite locuri ale reţelei electrice, se controlează starea conductoarelor, se depistează siguranţa
arsă etc.

Lucru individual
Fig. 11.2. Bec de control

R

A
a

R
b

V

Fig. 11.3. Aparate electrice de măsurat intensitatea
şi tensiunea curentului
electric şi schemele de
montare: a – ampermetru;
b – voltmetru

R1

R2

R3

U
Fig. 11.5. Montarea în
serie a rezistenţelor
electrice
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Confecţionează-ţi un indicator de tensiune care ar consta dintr-un bec de putere mică (de la frigider, maşina de cusut etc.), o dulie corespunzătoare şi două
conductoare. Pentru protejarea balonului becului, poţi folosi un pahar din masa
plastică.

Ampermetrul (fig. 11.3 a) este un aparat care se utilizează pentru măsurarea intensităţii curentului electric. Pe scara ampermetrului sînt indicate
diviziuni în unităţi corespunzătoare: A – amperi, mA – miliamperi, μA –
microamperi.
Intensitatea curentului electric se măsoară cu ampermetrul montat în
serie cu rezistenţa (întrerupătoarele, becurile etc.). Pentru lărgirea diapazonului de măsurare a intensităţii curentului electric, la clemele ampermetrului
se unește în paralel o rezistenţă adiţională (șunt).
Voltmetrul (fig. 11.3 b) este un aparat electric utilizat pentru măsurarea
tensiunii curentului electric (căderii de tensiune). Pe scara voltmetrului
sînt indicate diviziuni în unităţi corespunzătoare: V – volt, mV – milivolt,
kV – kilovolt. Voltmetrul se unește în paralel cu două puncte ale circuitului
electric: capetele curăţate de izolaţie ale celor două conductoare unite la bornele voltmetrului se ating de cele două puncte, între care trebuie măsurată
tensiunea. Spre deosebire de ampermetru, voltmetrul se utilizează fără a
întrerupe conductorul.
Pentru lărgirea diapazonului de măsurare a tensiunii curentului electric, la clemele voltmetrului se
unește în serie o rezistenţă adiţională (șunt).
Testerul (fig. 11.4) este un aparat electric utilizat
pentru a măsura parametrii electrici: tensiunea,
intensitatea, rezistenţa, capacitatea etc. Măsurările
pot fi făcute atît pentru circuite de curent continuu,
cît și pentru cele alternative. Testerul poate fi folosit
și pentru alte operaţii: detectarea rupturilor în circuite, controlul stării funcţionale a tranzistoarelor,
condensatoarelor etc.
Fig. 11.4. Tester digital

11.3 Montarea în serie a rezistenţelor
La montarea în serie (fig. 11.5) a rezistenţelor electrice, intensitatea
curentului care trece prin ele este aceeași: I1 = I2 = I3= ... = In, iar căderea
de tensiune pe întreg circuitul este egală cu suma căderilor de tensiune pe
fiecare dintre rezistenţe, deci U = U1 + U2 + U3+ ... Un. În cazul în care sînt
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unite în serie cîteva rezistenţe electrice identice, căderea de tensiune pe
aceste rezistenţe se calculează prin relaţia U = nU1, în care n este numărul
de rezistenţe, iar U1 – căderea de tensiune pe una dintre ele.
Conform legii lui Ohm, intensitatea curentului I este direct proporţională
cu tensiunea U și invers proporţională cu rezistenţa R: I = U/R.
Dacă într-un circuit electric consumatorii sînt legaţi în serie, la deconectarea unuia dintre consumatori circuitul se întrerupe și curentul dispare
la toţi consumatorii.

!

11

Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasa a
6-a despre regulile de protecţie a
muncii la lucrările
de electromontaj.

11.4. Montarea în paralel a rezistenţelor
La montarea în paralel a rezistenţelor electrice (fig. 11.6), căderea de tensiune pe fiecare dintre ele este aceeași: U1 = U2 = U3 = ... = Un, iar curenţii care
trec prin rezistenţele de pe fiecare ramură se adună: I = I1 + I2 + I3 + ... + In.
Într-o reţea cuplată în paralel, la deconectarea unuia dintre consumatori,
ceilalţi consumatori cotinuă să consume energie electrică.

Proiect de montare a unui circuit electric
Elaboraţi un proiect de iluminare a unei încăperi, în care nu poate fi
folosit un bec de tensiunea U1 = 220 V. În acest caz, se ia un bec de tensiunea U2 = 36 V și intensitatea I = 0,09 A, care nu prezintă pericol pentru
viaţa omului. Arătaţi-i schema electrică profesorului. Montaţi și încercaţi
schema elaborată de voi sub controlul profesorului. Un model de proiect
este prezentat în lucrarea practică 11.1.

Lucrarea practică 11.1. Montarea în paralel a două becuri: unul pentru
tensiunea de U1=220 V, iar altul – pentru tensiunea de U2=24 V
Succesiunea operaţiilor

Reprezentarea grafică • Sugestii

1. Se alcătuieşte schema de electromontaj şi Schema electrică
se calculează rezistenţa care trebuie montată în serie cu becul de 24 V şi intensitatea
I2=0,09 A.
Rezistenţa se calculează aplicînd legea lui
U=220V
Ohm:

220 = 2,4 kΩ
2
R2=U
I2 = 0,09

Î

U

R1

R2

R3

Fig. 11.6. Montarea în
paralel a rezistenţelor
electrice

!

Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasele
precedente despre conectarea în
serie şi în paralel
a cîtorva becuri .

Materiale şi ustensile
Hîrtie, creion, compas, riglă.

B2
R2

B1
С

2. Se pregătesc materialele, instrumentele şi B1 – bec de 220 V, B2 – bec de 24 V, Placaj, dulii, conductoare, şuaccesoriile necesare pentru montarea sche- R2 – rezistenţă, Î – întrerupător, C – rubelniţe, cuţit, întrerupător,
mei electrice.
conductor
rezistenţă de 2,4 kΩ, bec de
100 W, tensiunea de 220 V,
bec de 24 V, ciocan de lipit,
cositor, colofoniu.

3. Se execută montajul schemei electrice.

4. Se evaluează lucrarea executată.
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11.5. Aparate electrocasnice

3

Construcţia și principiul de funcţionare a unui releu

1
2
4

Fig. 11.7. Releu electromagnetic: 1 – miez de fier; 2 – bobină (înfăşurare); 3 – armătură
mobilă; 4 – arcurile contactelor; 5 – contacte

4

2

1

3

Releul este un dispozitiv de comandă pentru anumite modificări ale
unui sistem tehnic (închiderea sau deschiderea unui circuit etc.), acţionat
la variaţia unor mărimi caracteristice (temperatură, tensiune, presiune etc.)
ale altui sistem tehnic.
Bobina, prin care trece curentul electric, cu miezul de fier în ea, se numește electromagnet. La trecerea curentului electric prin bobina de sîrmă
de cupru (2) a releului (fig. 11.7), în ea se induce cîmp magnetic. Miezul de
fier (1) se magnetizează și atrage spre sine armătura de fier mobilă (3), care
comută arcurile de contact (4) legate cu ea. La comutarea arcurilor, contactele
(5) se unesc și închid circuitul electric principal.
Cînd prin bobină nu trece curent electric, cîmpul magnetic în ea dispare,
iar armătura, sub acţiunea arcurilor, revine în poziţia iniţială. Contactele se
îndepărtează și circuitul electric este deschis.
Construcţia, principiul de funcţionare a soneriei electrice și repararea ei
La trecerea curentului electric prin bobină (1), în ea se induce cîmp magnetic. Miezul de fier (2) se magnetizează și, mișcîndu-se brusc, lovește placa
metalică (3), producînd un sunet. În lipsa curentului electric în bobină dispare
și cîmpul magnetic în ea, iar arcul (4) deplasează brusc miezul de fier care,
lovindu-se de cealaltă placă a soneriei, produce iarăși un sunet.
Observaţi părţile componente ale unei sonerii electrice (fig. 11.8).
Schema 11.1. Reparaţia unei sonerii electrice

Fig. 11.8. Construcţia
unei sonerii electrice:
1 – bobină; 2 – miez de fier;
3 – plăci metalice; 4 – arc

dezlipirea unor contacte
Defecţiuni
posibile

Reparaţia
unei sonerii
electrice

deficienţe ale izolaţiei conductoarelor
oboseala arcului
deficienţe ale bobinei
lipirea la loc a contactelor

Înlăturarea
defecţiunilor

conductoarele uzate se înlocuiesc cu altele noi
arcul uzat se înlocuieşte cu altul bun
bobina se rebobinează sau se înlocuieşte cu una nouă

2

3

5

Construcţia și principiul de funcţionare a electromotoarelor
utilizate în gospodăria casnică

1

6
4
Fig. 11.9. Electromotor: 1 –
stator cu înfăşurare; 2 – rotor;
3 – colectorul rotorului; 4 –
înfăşurările rotorului; 5 – perii; 6 – ventilator

94

Motorul electric (fig. 11.9) este alcătuit din două părţi principale:
statorul și rotorul.
Statorul (1) este partea imobilă a motorului electric. În el sînt instalate
înfășurări din conductoare de cupru izolate. El servește drept conductor
magnetic și creează în interiorul său un cîmp magnetic.
Rotorul (2) este partea mobilă și se rotește în rulmenţii statorului (1).
În ancora rotorului sînt montate înfășurări din conductoare. Capetele
înfășurărilor sînt unite la colector (3).
Curentul electric care trece prin înfășurările statorului (1) induce în el
cîmp magnetic, care trece prin periuţele (5), colectorul (3) și înfășurările
rotorului (2) inducînd în ele, de asemenea, cîmp magnetic. Acest cîmp
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magnetic se respinge de la cîmpul magnetic al statorului (1); apare un cîmp
magnetic rotitor, care învîrtește rotorul (2).
Defecţiunile posibile ale electromotorului pot fi: uzarea periuţelor colectorului, uzarea rulmenţilor, arderea înfășurărilor rotorului sau ale statorului,
defectarea capătului arborelui.

Construcţia, principiul de funcţionare și reparaţia unui
aspirator de praf
Aspiratorul de praf (fig. 11.10) este un aparat electrocasnic care servește
pentru menţinerea curăţeniei în casă. În timpul funcţionării aspiratorului,
ventilatorul lui (2) creează vacuum în colectorul de praf (1), aerul cu praful
și corpurile ușoare trec prin furtunul gofrat (5) și nimeresc în colectorul de
praf (1). Aerul încărcat pătrunde prin filtru (6) și se curăţă, iar trecînd în
jurul motorului electric (4), îl răcește.
Defecţiunile tipice ale unui aspirator de praf sînt: deteriorarea cablului
de unire, contactul insuficient al periuţelor cu colectorul motorului electric,
defecţiunile la întrerupător, îmbîcsirea discurilor ventilatorului centrifug.
Pentru buna funcţionare a aspiratorului de praf, trebuie să curăţim
la timp colectorul de praf și filtrul. O dată pe an trebuie controlată starea
periuţelor motorului. O dată la doi ani se schimbă unsoarea la rulmenţi.
Aceștia se spală în benzină și, după ce s-au uscat, se gresează cu unsoare
consistentă (solidol).

3

2

4
5

1

6

Fig. 11.10. Schema de principiu
a unui aspirator de praf: 1 – colector de praf; 2 – ventilator; 3 –
capac; 4 – electromotor; 5 – furtun gofrat; 6 – filtru

Lucrarea practică 11.2. Schimbarea periuţelor motorului electric cu
colector la un aspirator de praf
Succesiunea operaţiilor
1. Se scoate capacul aspiratorului.
2. Se examinează starea celor
două periuţe.
3. Se scot capacele (3) ghidajelor
(1) şi periuţele (2).

Materiale şi ustensile

Reprezentarea grafică • Sugestii

Se demontează şuruburile care fixează capacul aspi- Şurubelniţe
ratorului cu corpul lui.
Dacă periuţele sînt uzate sau prea scurte, ele trebuie
înlocuite cu altele; pentru aceasta se demontează ghidajele împreună cu periuţele.
1

2

3

Ciocan de lipit electric,
pensetă, şurubelniţă

Cu ciocanul de lipit electric se dezlipesc contactele periuţelor de la conductoarele înfăşurărilor.
4. Se înlocuiesc periuţele uzate cu Se lipesc contactele, se pun capacele şi se montează Ciocan de lipit electric,
altele noi.
la loc ghidajele.
pensetă
5. Se montează capacul aspiratoSe va urmări corectitudinea montării.
rului.

Şurubelniţă

Lucru în grup
Uniţi un motor electric de la un aspirator de praf sau de la un alt aparat electrocasnic la un circuit electric cu o fază.
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Construcţia unei lămpi de masă
În figura 11.11 este prezentată o lampă de masă. La exploatarea ei, pot
apărea următoarele defecţiuni: deteriorarea fișei (ștecărului), duliei, întrerupătorului, cordonului electric. Aceste defecţiuni pot fi înlăturate cu forţe
proprii, utilizînd instrumentele corespunzătoare și accesorii noi.

Construcţia, principiul de funcţionare și repararea unui fier de călcat
7

1

Părţile principale ale unui fier de călcat modern sînt: talpa executată
din
aluminiu sau fontă cu elemente electrice de încălzire încorporate în el,
Fig. 11.11. Construcţia
unei lămpi de masă:
corpul și termoregulatorul automat.
1 – bază; 2 – capac;
Termoregulatorul fierului de călcat (fig. 11.12) funcţionează în felul
3 – picior flexibil; 4 – abajur;
următor:
placa bimetalică (1), încălzindu-se de la talpa fierului de călcat,
5 – dulie; 6 – întrerupător;
7 – cordon cu fişă.
se îndoaie și deplasează lent placa de contact mobilă (2). În momentul în
care planul plăcii (2) se va deplasa mai sus de punctul de reazem al arcului
plan (3), acesta din urmă va deplasa momentan placa (2) în sus și contactele
termoregulatorului vor deschide circuitul electric. Placa
bimetalică, răcindu-se, se îndoaie lent în jos și toate elementele termoregulatorului revin la poziţia iniţială. Procesul
de conectare este, de asemenea, momentan. Cu maneta
termoregulatorului, deplasînd punctul de reazem al arcului
(3) în raport cu planul plăcii (2), se reglează temperatura la
care are loc declanșarea întregului mecanism și, totodată,
temperatura fierului de călcat.
Reparaţiile mici ale unui fier de călcat. Schimbarea unei
fișe defectate se execută în felul următor: se deșurubează
șurubul de asamblare a părţilor fișei și se eliberează de sub
șuruburile tijelor capetele cu inele ale firelor electrice.
Asamblarea unei noi fișe se execută în sensul invers
dezasamblării.
Deseori, de sub ţesătura de aţe a cordonului ies firele
de cupru acoperite cu cauciuc. În aceste locuri pot apărea
deteriorări ale izolaţiei. Ele pot fi acoperite prin înfășurarea cu o bucată de bandă izolantă, însă este mai bine, sub
aspectul securităţii, să fie schimbat cordonul. În cazul în
Fig. 11.12. Teroregulatorul fierului de călcat:
1 – placă bimetalică; 2 – placă de contact mobilă; care a ars încălzitorul termoelectric, se demontează și se
3 – arcul plăcii mobile; 4 – maneta termoregulaînlocuiește talpa fierului de călcat. Schimbarea beculeţului
torului; 5 – şaibe de izolare; 6 – placă de contact
fixă; 7 – talpa fierului de călcat; 8 – şurub de re- de semnalizare al fierului de călcat este o operaţie simplă.
glare
Se va urmări ca beculeţul să aibă parametrii necesari și
contactele să fie bune.
6 2

Construcţia și repararea unui boiler electric
Boilerul electric (fig. 11.13) este constituit dintr-un rezervor metalic cilindric închis (1), izolat termic la exterior cu o manta de protecţie (3), avînd
montată în interior o rezistenţă electrică (4) prin care trece curentul electric,
degajîndu-se o cantitate de căldură preluată direct de apa de consum, ce se
încălzește pînă la temperatura de utilizare.
96
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Temperatura apei în boiler este menţinută constantă de un termostat (5)
care închide sau deschide circuitul electric de alimentare a rezistenţei electrice, atunci cînd temperatura apei calde tinde să scadă sau să crească. Apa
rece pătrunde în rezervor din partea inferioară, prin racordul de alimentare
cu apă rece (6) și ventilul de reţinere (7), și este preluată în partea superioară
a rezervorului prin racordul de distribuţie a apei calde de consum (8). Pe
conducta de alimentare cu apă rece se montează un ventil de reţinere a apei
(7), prin care apa trece doar într-un singur sens.
Dacă la un boiler electric s-a defectat rezistenţa electrică (4) sau a ieșit
din funcţiune termostatul (5), acestea se înlocuiesc cu altele noi.
Unele defecţiuni ale boilerului pot fi identificate și înlăturate prin
aceeași modalitate ca în cazul fierului de călcat.

Reparaţia ceainicului electric

5

Ceainicul electric (fig. 11.14) este construit
după un principiu asemănător cu cel al boilerului
electric și defecţiunile sînt practic identice. Prin
urmare, defecţiunile mici depistate vor fi înlăturate în mod similar.

6

Construcţia, principiul de funcţionare și
mici reparaţii ale frigiderului

4
3

Funcţionarea frigiderelor este bazată pe
fenomenul varierii temperaturii de fierbere a
Fig. 11.14. Ceainic electric: lichidelor în funcţie de presiunea care acţionează
1 – bază; 2 – element termic; 3 asupra lor și de fenomenul de absorbţie a căldu– întrerupător automat; 4 – bu- rii la evaporarea lor. Lichidul de lucru într-un
tonul întrerupătorului automat;
frigider este freonul lichid, care trece ușor în
5 – apă; 6 – vapori
starea gazoasă la o presiune relativ mică, iar sub
acţiunea unei presiuni mari, el trece în starea lichidă.
Motorul electric (1) (fig. 11.15 a) antrenează compresorul (2) care aspiră
vaporii de freon din evaporatorul (3), pompîndu-i în condensatorul (4), în
care se condensează. În același timp, freonul trece printr-un tub capilar sau
printr-un ventil reglabil (5) și revine în evaporatorul (3) dispus în partea de
sus a camerei frigorifice. Freonul evaporîndu-se ia căldura din camera frigorifică și prin condensator o elimină în atmosferă. Ventilul (5) are un spaţiu
îngust de trecere pentru freon, în acest spaţiu viteza freonului se mărește,
1

2

4

2

1

2

1

5

a

3

b

Reţineţi!
Frigiderele cu compresoare consumă
mai puţină energie
electrică decît cele
de absorbţie.

Fig. 11.15. Construcţia unui frigider:
a – schemă de principiu:
1 – motor electric; 2 – compresor cu
piston; 3 – evaporator; 4 – condensator; 5 – ventil reglabil (drosel);
b – schema electrică: 1 – înfăşurarea de pornire; 2 – înfăşurarea de
lucru; 3 – motor electric; 4 – releu
de pornire; 5 – releu termic; 6 – regulator de temperatură

4

3
5

Fig. 11.13. Boiler electric:
1 – rezervor cilindric; 2 –
izolaţie termică; 3 – manta metalică de protecţie;
4 – rezistenţă electrică;
5 – termostat; 6 – racord
la conducta de alimentare
cu apă rece; 7 – ventil de
reţinere; 8 – racord la conducta de distribuţie a apei
calde

6

v
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Fig. 11.16. Releu termic
şi de protecţie a motorului
electric al unui frigider

4
2

1

3

5

Fig. 11.17. Termoregulator:
1 – burduf; 2 – tub capilar;
3 – contacte mobile; 4 –
contacte fixe; 5 – motor
electric

TEST

iar presiunea se micșorează și freonul se transformă din lichid în gaz, ciclul
repetîndu-se continuu. Debitul de freon aspirat este mai mare decît debitul
freonului care trece prin drosel.
Pornirea electromotorului este asigurată de un releu de pornire, dispus
în același corp cu un releu termic prevăzut pentru protecţia motorului
electric de suprasarcină (fig. 11.16), care are o placă bimetalică, în spatele
căreia este o spirală unită în serie cu înfășurarea motorului electric. În cazul
creșterii temperaturii, spirala se încălzește, placa bimetalică se deformează
și contactele de pe ea se deschid, motorul electric se oprește, înfășurările lui
fiind protejate de ardere.
Temperatura în camera frigorifică este reglată de un aparat numit termoregulator (fig. 11.17), al cărui principiu de funcţionare este bazat pe dilataţia
termică a unui lichid care umple burduful (1) și capilarul (2). Capătul sudat
al capilarului (2) se instalează pe evaporator cu o clamă. La micșorarea temperaturii în camera frigorifică, lichidul din burduf (1) se reduce în volum,
iar contactele așezate pe burduf se depărtează de la contactele fixe. Circuitul
electric se deschide și motorul se oprește. La creșterea temperaturii, lungimea
burdufului se mărește și contactele se unesc, iar motorul se pornește.
La ieșirea din funcţiune a releului de pornire și protecţie, releul se înlocuiește cu unul nou. Dacă s-a scurs freonul din regulatorul de temperatură,
se schimbă regulatorul defectat cu unul nou.

Lucru individual
Elaborează o fişă tehnologică în care să fie reflectate operaţiile de dezasamblare
şi asamblare a unui fier de călcat.

Oră de sinteză și de evaluare finală

1. Numiţi părţile constructive comune ale releului şi ale soneriei electrice.
2. Cum trebuie montat ampermetrul în circuitul electric pentru măsurarea intensităţii curentului electric?
3. Cum poate fi mărit diapazonul de măsurare a unui voltmetru?
4. Explicaţi deosebirea dintre montarea în serie şi montarea în paralel a cîtorva becuri electrice.
5. Descrieţi construcţia şi principiul de funcţionare a termoregulatorului fierului de călcat electric.
6. Numiţi defecţiunile posibile la un fier de călcat şi explicaţi cum pot fi ele înlăturate.
7. Descrieţi construcţia şi principiul de funcţionare a boilerului electric. Ce rol are termostatul lui?
8. Ce elemente electrice comune au un boiler electric şi un ceainic electric?
9. Explicaţi principiul de funcţionare a unui aspirator de praf. Ce defecte pot apărea la un aspirator de praf
şi cum pot fi ele înlăturate?
10. Pe ce fenomene fizice este bazată construcţia unui frigider? Numiţi părţile principale ale unui frigider.
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AUTOMOBILUL

12

12

Ce trebuie să facem ca automobilul să funcţioneze normal şi cu mai puţine probleme? În acest scop, trebuie să studiem temeinic construcţia automobilului, metodele de păstrare şi de întreţinere corectă a lui.

12.1. Construcţia automobilului
Generalităţi
Automobilul este un vehicul rutier suspendat elastic pe roţi, dotat cu mijloace proprii pentru
autopropulsie, destinat transportului de persoane sau mărfuri, precum și tractării remorcilor sau
antrenării diferitor utilaje.
Deși există o mare diversitate de automobile, ele au părţile componente de bază comune: motorul,
echipamentul electric, șasiul, dispozitivele adiţionale, caroseria (fig
((fig. 12.1).
)
2

1

d

b

a

c
6

g
f
4

e
3

5

!

Amintiţi-vă ce aţi studiat în clasa a 8-a despre
construcţia automobilului.

Fig. 12.1. Părţile componente ale unui camion: a – aspect general; b – caroserie; c – motor; d – sistemul de direcţie;
e – sistemul de frînare; f – sistemul de rulare; g – transmisie. 1 – cabină; 2 – platformă pentru încărcătură; 3 – ambreiaj;
4 – cutie de viteze; 5 – transmisie cardanică; 6 – puntea din spate

Motorul automobilului (fig. 12.1, c; 12.2 și 12.3, 8) transformă energia termică, obţinută în urma arderii combustibilului, în lucru mecanic. Motorul este constituit din următoarele
mecanisme și instalaţii:
•
Mecanismul bielă-manivelă
•
Instalaţia de ventilare a carterului motorului
•
Mecanismul de distribuţie a gazelor
•
Instalaţia de alimentare cu aer
•
Instalaţia de răcire
•
Instalaţia de alimentare cu combustibil
•
Instalaţia de ungere
•
Instalaţia de evacuare a gazelor de eșapament.
Există două tipuri de motoare cu ardere internă: MAS și MAC. La MAS cu
carburator amestecul combustibil–aer (numit și amestec carburant), preparat
în carburator, este aspirat în cilindru și comprimat pînă la temperatura de
200-400o C, apoi în cilindru se declanșează de la bujie o scînteie electrică și
amestecul carburant se aprinde. Gazele, dilatîndu-se, efectuează lucru mecanic
asupra pistonului.
În motorul MAC (Diesel), amestecul carburant se formează direct în cilindru prin injectarea combustibilului în aerul supraîncălzit, în urma comprimării
lui de către piston, și se autoaprinde.
Fig. 12.2. Motor
AUTOMOBILUL
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Lucru individual
1. Examinează construcţia motorului automobilului şi numeşte mecanismele şi instalaţiile lui, indicînd destinaţia lor.
2. Descrie ordinea funcţionării motorului în patru timpi cu patru, şase, opt cilindri şi
explică necesitatea respectării ei.
3. Explică ce reprezintă diagrama fazelor de distribuţie a gazelor.
4. Construieşte schema de circulaţie a lichidului de răcire pe cercul mic şi pe cercul mare.

Lucru în grup
1. Formaţi 5–6 grupuri de elevi şi analizaţi construcţia mecanismelor şi instalaţiilor motorului automobilului.
2. Treceţi pe cerc şi examinaţi construcţia fiecărui mecanism şi fiecărei instalaţii a motorului.
Fig. 12.3. Motorul şi şasiul unui automobil: 1 – bară
transversală; 2 – bară longitudinală; 3 – transmisie cardanică
a sistemului de direcţie; 4 – mecanism de direcţie; 5 –
suportul radiatorului; 6 – ventilator; 7 – compresor; 8 – motor;
9 – axul volanului; 10 – cutie de viteze; 11 – arbore cardanic
intermediar; 12 – suportul transmisiei cardanice; 13, 14 –
rezervoare de aer comprimat; 15 – transmisie cardanică;
16 – cadru; 17 – puntea din spate; 18 – resort principal al
suspensiei din spate; 19 – resort auxiliar al suspensiei din
spate; 20 – rezervor de combustibil; 21 – frînă de staţionare;
22 – baterie de acumulatoare; 23 – ambreiaj; 24 – resortul
suspensiei din faţă.

Echipamentul electric:
•
•
•
•
•
•

Instalaţia de aprindere
Instalaţia de pornire
Aparatele de măsurat şi de control
Instalaţia de iluminare
Instalaţia de semnalizare
Instalaţiile şi dispozitivele auxiliare.

Șasiul automobilului (fig. 12.3) cuprinde mecanismele care transmit momentul de rotaţie de la
motor spre roţile conducătoare și servește ca bază pentru amplasarea motorului, caroseriei, punţilor cu
roţile, suspensiilor și mecanismelor de comandă. În componenţa șasiului intră următoarele mecanisme:
transmisia; sistemul de rulare; mecanismele de comandă.
Transmisia (fig. 12.3) este destinată pentru transmiterea și transformarea momentului de
rotaţie de la arborele cotit al motorului spre roţile conducătoare ale automobilului. Transmisia automobilului constă din următoarele agregate:
•
Ambreiajul
•
Transmisia cardanică
•
Divizorul sau multiplicatorul
•
Transmisia principală
•
Cutia de viteze
•
Diferenţialul
•
Demultiplicatorul
•
Arborii planetari
•
Cutia prizei de putere
•
Transmisia finală.
•
Reductorul distribuitor
Sistemul de rulare (fig. 12.3) reprezintă un cărucior și este compus din următoarele părţi
componente:
• cadrul;
• suspensia;
• punţile automobilului;
• roţile.
100

E du c aţ ia t e hnolog ică • c la s a a 9 -a

CMYK P101

m o du lu l

12

Lucru individual
1. Execută schema cinematică a transmisiei automobilului.
2. Relevă şi numeşte deosebirile dintre transmisia automobilului cu tracţiunea pe faţă şi cu tracţiunea pe spate.
3. Analizează avantajele şi dezavantajele diverselor soluţii constructive ale automobilelor.

Lucru în grup

3

1. Formaţi 3–4 grupuri de elevi şi analizaţi construcţia unui
automobil.
2. Verificaţi nivelul lichidului în instalaţia de răcire şi nivelul
uleiului în baia carterului.
3. Discutaţi despre evoluţia automobilului şi cum vedeţi în
plan constructiv automobilul viitorului.

2

1

4

Mecanismele de comandă (fig. 12.1, d, e) servesc pentru schimbarea direcţiei și micșorarea vitezei
5
6
automobilului și constau din: sistemul de direcţie; siste7
mul de frînare.
9
8
Caroseria autoturismului (fig. 12.4, 2) servește ca în- Fig. 12.4. Autoturism: 1 – motor; 2 – caroserie;
căpere pentru șofer, pasageri, încărcături și ca bază pentru fi- 3 – rezervor de combustibil; 4 – amortizorul
xarea motorului, agregatelor transmisiei, sistemului de rulare din spate; 5 – puntea conducătoare din spate;
și mecanismelor de comandă. Caroseria camionului include 6 – transmisie cardanică; 7 – cutie de viteze;
8 – ambreiaj; 9 – amortizorul din faţă
cabina și platforma pentru încărcătură (fig. 12.1, b).
După formă și funcționalitate, există următoarele tipuri de caroserie a autoturismelor:
• berlină (sedan) – automobil cu pavilion închis, cu 4 uși și 4 geamuri laterale;
• break – vehicul al cărui habitaclu (spațiu interior amenajat) se prelungește pînă la spatele mașinii;
• limuzină – automobil elegant, nedecapotabil, cu 6 sau mai multe geamuri laterale;
• coupé – automobil avînd în spate un compartiment închis, pentru persoane;
• cabriolet (în engleză landaulet) – automobil al cărui habitaclu poate fi descoperit datorită unei
capote ce poate fi retrasă;
• pick-up – vehicul compus dintr-o cabină și o platformă în spate descoperită, pentru marfă.
Evaluare
1. Explicaţi rolul părţilor componente de bază ale unui automobil.
2. Relevaţi deosebirea dintre MAS şi MAC.
3. Care parte componentă a unui automobil este constituită din mai multe mecanisme?
4. Care este destinaţia agregatelor transmisiei automobilului?

12.2. Exploatarea automobilului
Păstrarea automobilului presupune întreţinerea lui, pe o durată scurtă sau lungă de timp, în
condiţii adecvate. Metodele (sau condiţiile) de păstrare a automobilelor asigură starea de bună
funcţionare a lor (schema 12.1).
Schema 12.1. Metode de păstrare a automobilelor
Metode de păstrare a automobilelor
pe teren descoperit

pe teren acoperit

în încăpere încălzită

în încăpere neîncălzită

AUTOMOBILUL
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Nikolaus Otto, inventatorul
primului motor cu combustie internă

Păstrarea automobilelor în încăperi încălzite permite protejarea lor de
influenţa factorilor de mediu, îndeosebi de temperaturile scăzute. În cazul
păstrării automobilelor pe terenuri acoperite, ele nu sînt protejate de acţiunea
temperaturilor scăzute și parţial de ceilalţi factori de mediu.
Zona de păstrare a automobilelor trebuie să fie:
•
dotată cu mijloace de stingere a incendiilor;
•
asigurată cu condiţii de manevrare liberă și de securitate a circulaţiei;
•
asigurată cu spaţiu necesar pentru respectarea distanţelor dintre automobile și dintre acestea și construcţiile adiacente;
•
dotată cu suprafeţe adecvate pentru parcare (cu îmbrăcăminte rutieră
tare);
•
asigurată cu posibilitatea evacuării rapide a automobilelor în caz de
necesitate.

Păstrarea automobilelor în încăperi
Pentru protejarea de îngheţ a instalaţiei de răcire a motorului, pentru
prevenirea măririi viscozităţii uleiului în carterul motorului și cel al transmisiei, automobilele se păstrează pe timp de iarnă în încăperi la temperaturi
nu mai joase de 5ºC.
Amplasarea automobilelor la parcare se face astfel ca să fie posibilă deplasarea și manevrarea lor ușoară la intrarea și ieșirea în/din locul de parcare.

Păstrarea automobilelor în aer liber
Rudolf Diesel, inginer
german, inventatorul motorului Diesel

Lucru individual
Analizează metodele de păstrare a automobilelor, observă
deosebirile esenţiale
dintre ele. Ce factori ai
mediului pot influenţa
asupra automobilelor?

Păstrarea automobilelor în aer liber la temperaturi mai joase de 0ºC necesită luarea unor măsuri, al căror scop principal este prevenirea îngheţării
apei în instalaţia de răcire, prevenirea măririi viscozităţii uleiului în carterul
motorului și cel al transmisiei și asigurarea pornirii ușoare a motorului.
Vara, temperatura ridicată, în asociere cu razele solare, exercită o influenţă distructivă asupra suprafeţelor acoperite cu vopsea, a pieselor de
cauciuc și de masă plastică ale automobilului.

Păstrarea automobilelor iarna
Păstrarea automobilului în stare murdară în garaje sau pe platforme
deschise în perioada rece a anului conduce la apariţia coroziunii. Pentru
prevenirea acesteia, este necesar să se ia măsuri de protejare a automobilului
(schema 12.2).
Schema 12.2. Modalităţi de protejare a automobilului în cazul conservării pe timp
de iarnă

Demontarea bateriei de acumulatoare şi păstrarea ei
în afara pericolului de îngheţ; o dată pe lună bateria va fi
reîncărcată şi se va controla densitatea electrolitului
Ungerea balamalelor, capotelor, uşilor,
dispozitivelor de blocare şi închidere
Turnarea în fiecare cilindru, prin găurile bujiilor,
a cîte 25-30 g de ulei de motor, încălzit la 70-80o,
apoi rotirea arborelui cotit cu 2-3 turaţii
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Protejarea
automobilului
în cazul
conservării
pe timp de
iarnă

Ungerea periodică a suprafeţelor
nichelate şi cromate cu uleiuri speciale
Golirea totală a instalaţiei de răcire,
dacă ea nu este prevăzută cu antigel
Astuparea canalelor de acces al
aerului spre cilindrii din partea ţevii de
evacuare a gazelor de eşapament şi a
filtrului de aer
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Evaluare
1. Explicaţi metodele (condiţiile) de păstrare a automobilelor.
2. Descrieţi modalitatea de păstrare a automobilului pe timp de iarnă în încăperi neîncălzite.
3. Prin ce se deosebeşte păstrarea automobilului în aer liber de păstrarea lui în încăperi neîncălzite?

12.3. Norme igienice și reguli de protecţie a muncii
Reguli de întreţinere a zonelor de păstrare a automobilelor. Trebuie asigurat accesul liber la
fiecare automobil la parcarea lui în încăpere sau în aer liber. În încăperi se interzice reglarea motorului în funcţiune. Toate încăperile trebuie să fie bine ventilate și încălzite.
Nu se admit scurgeri de combustibil și materiale lubrifiante pe suprafaţa zonei de păstrare a
automobilului; ele se înlătură și se strîng imediat, utilizînd nisip sau rumeguș. Materialele de șters
utilizate se pun în lăzi metalice, instalate în afara încăperii. Locurile de muncă ale lucrătorilor trebuie
să fie bine iluminate și dotate cu îngrădiri de protecţie, care preîntîmpină intrările imprevizibile ale
automobilelor. Canalele de vizitare și estacadele trebuie să fie prevăzute cu borduri de siguranţă.
Reguli de protecţie a muncii în timpul conducerii autovehiculului și în
Reţineţi!
timpul reviziei tehnice. Înainte de a ieși la drum, șoferul trebuie să verifice
În timpul lucrului,
starea tehnică a automobilului. Se interzice lucrul sub automobilul ridicat pe
instrumentele
şi
cric fără suporturile de siguranţă instalate sub roţi. Lucrînd în poziţie culcat
piesele nu se pun
sub automobil, conducătorul auto trebuie să se situeze de-a lungul lui sau
pe cadrul, pe scadin partea opusă a carosabilului sau a drumului.
ra sau pe alte părţi
În cazul deservirii bateriei de acumulatoare, se interzice folosirea flăcării
ale automobilului,
de unde ele pot
deschise sau verificarea gradului de încărcare „la scînteie”. Este necesar să fie
cădea. Se interzice
evitat contactul electrolitului și acidului sulfuric cu pielea și hainele. Dacă
ulitizarea
instruaceste substanţe au nimerit pe piele, ele trebuie neutralizate cu soluţie de
mentelor defectate
sodă caustică și apoi pielea se spală cu apă din abundenţă.
la efectuarea lucrăSistemul de frînare trebuie verificat pe un teren special amenajat. Lurilor de reparaţie a
crările de montare a anvelopelor trebuie efectuate, la fel, numai în locuri
automobilului.
special amenajate.
Măsuri antiincendiare. Se interzice categoric blocarea trecerilor, a porţilor de rezervă și a trecerilor către sursele de apă, a locurilor de amplasare
a inventarului antiincendiar etc. În încăperile de păstrare și de reparare
a automobilelor se interzice fumatul, folosirea flăcării deschise, păstrarea
combustibilului (cu excepţia celui din rezervorul automobilului), păstrarea
rezervoarelor cu capacele deschise, spălarea sau ștergerea caroseriei și pieselor
automobilului, a mîinilor și hainelor cu benzină sau cu gaz lampant.
În încăperile de păstrare și revizie tehnică a automobilelor trebuie să fie
instalate extinctoare și lăzi cu nisip uscat. În caz de incendiere a unui au- Fig. 12.5. Revizia tehnică
tomobil în zona parcării, acesta trebuie evacuat, pentru a evita incendierea a automobilului
altor automobile.

Meditaţi şi argumentaţi
Scrieţi un minieseu cu tema Contribuţia inventatorilor G. Daimler, K. Benz,
H. Ford ş. a. la crearea automobilelor şi la dezvoltarea industriei automobilelor.
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Evaluare
1. Explicaţi regulile principale de amenajare a zonelor pentru parcarea automobilelor.
2. Care sînt regulile de protecţie a muncii în timpul conducerii autovehiculului şi în timpul reviziei tehnice?
3. Ce măsuri antiincendiare trebuie respectate în încăperile unei întreprinderi auto?

12.4. Întreţinerea tehnică a automobilului
■ Întreţinerea tehnică a automobilului

Fig. 12.6. Elevator auto

Reţineţi!
Operaţiile de întreţinere şi periodicitatea acestora sînt
reglementate
de
instrucţiunile date
în fişa tehnică a automobilului.

Întreţinerea tehnică presupune un complex de măsuri tehnice și organizatorice, care se efectuează în mod obligatoriu după un anumit parcurs al automobilului și are menirea de a menţine capacitatea de funcţionare a vehiculului.
Întreţinerea tehnică numărul unu (ÎT-1) cuprinde, în afară de lucrările
care se îndeplinesc la întreţinerea zilnică, următoarele tipuri de lucrări efectuate fără demontarea agregatelor și dispozitivelor de pe automobil și fără
dezasamblarea lor: de control–diagnosticare, de strîngere, de reglare etc. În
procesul ÎT-1, aceste lucrări se efectuează la motor, inclusiv la instalaţia de
răcire și la cea de ungere, la ambreiaj, la cutia de viteze, la transmisia cardanică, la punţi, la sistemul de direcţie și la cel de frînare, la sistemul de rulare,
la cabină, platformă, scaune etc. În procesul ÎT-1 se depistează și se înlătură
locurile neermetizate, scurgerile de aer, de lichid, de combustibil, ulei etc.;
se examinează starea dispozitivelor instalaţiei de alimentare cu combustibil,
etanșeitatea legăturilor; se controlează funcţionarea și, în caz de necesitate,
se înlătură defectele dispozitivelor de iluminare și de semnalizare, de control și de măsurare, defectele farurilor etc. Se execută lucrările de ungere; se
controlează nivelul de ulei în toate agregatele și, dacă este nevoie, se adaugă
ulei; se verifică nivelul lichidului de frînă și, în caz de necesitate, se adaugă; se
scurge condensatul din buteliile de aer ale sistemului de frînare cu acţionare
pneumatică etc.
Întreţinerea tehnică numărul doi (ÎT-2), în afară de complexul de operaţii
incluse în ÎT-1, prevede îndeplinirea lucrărilor de control–diagnosticare
și de reglare într-un volum mare, cu dezasamblarea parţială a agregatelor.
Dispozitivele se scot de pe automobil și se controlează la standuri speciale
și instalaţii de control și de măsurare.

■ Întreţinerea tehnică a motorului
Întreţinerea organelor fixe ale motorului cuprinde următoarele operaţii: verificarea stării tehnice
a blocului motorului, a chiulasei, colectoarelor de admisie și de evacuare, a etanșeităţii garniturilor de
chiulasă și colectoarelor, precum și controlul fixării motorului pe cadrul automobilului.

■ Întreţinerea tehnică a mecanismului bielă–manivelă
•
•
•

104

Întreţinerea acestui mecanism presupune controlul funcţional, care include:
verificarea pornirii ușoare a motorului,
verificarea funcţionării corecte la diverse turaţii, fără a prezenta bătăi; turaţiile suspecte se depistează fie auditiv, fie cu ajutorul stetoscopului;
controlul zilnic al gazelor de eșapament, vizual sau cu aparataj: culoarea albastră indică un consum exagerat de ulei, cea neagră – un consum exagerat de combustibil, iar cea albicioasă – un
avans prea mare sau prea mic la aprindere, respectiv la injecţie pentru motoarele Diesel;
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•
•

controlul presiunii în cilindri (fig. 12.7) cu ajutorul compresometrului
sau compresografului;
determinarea stării tehnice a grupului cilindru – piston – segmenţi fără
demontarea motorului. Această procedură se face prin:
– măsurarea cantităţii de gaze arse pătrunse în carterul motorului cu
un contor de gaze special adaptat; la depășirea unei anumite cantităţi
de gaze, se indică repararea grupului cilindru – piston – segmenţi;
– urmărirea depresiunii din colectorul de admisie. Se face cu motorul
funcţionînd la o turaţie ceva mai mare de ralanti, cu ajutorul unui
vacuummetru, al unui comutator de întrerupere a aprinderii parţiale
și al unui tahometru. Astfel se determină neetanșeităţile colectorului
de admisie, supapelor, bujiilor, garniturii de chiulasă.

12

Fig. 12.7. Verificarea
compresiei în cilindri

Operaţiile principale de întreţinere sînt: verificarea vizuală a etanșeităţii
dintre capacul distribuţiei și blocul motorului, a stării arcurilor și poziţiei
culbutoarelor, asigurării etanșeităţii supapelor, capacului de chiulasă; verificarea reglării jocului termic dintre culbutoare și supape, iar în caz de
necesitate, reglarea distribuţiei.

6
5
4
3

j

■ Întreţinerea tehnică a mecanismului de distribuţie a gazelor
7
8
9
10

■ Reglarea jocului termic dintre culbutoare și supape
Reglarea jocului termic dintre culbutoare și supape se face la rece sau
la cald, periodic, după tipul motorului și indicaţiile fabricii constructoare.
La motoare cu supape în cap, jocul dintre culbutoare și supape (fig. 12.8) se
reglează după cum urmează:
• se scoate capacul chiulasei și se rotește arborele cotit pînă cînd pistonul
(12) este adus la punctul mort superior; se verifică strîngerea chiulasei
și a suporturilor axului culbutoarelor;
• se slăbește piuliţa (5) de blocare a șurubului de reglaj de la culbutoare și
în timp ce aceasta se menţine fixă cu cheia, se reglează șurubul cu șurubelniţa; se controlează jocul (j) cu un calibru de interstiţii, ce va trebui
să alunece cu frînare între capătul culbutorului (7) și cel al supapei (9),
după care se fixează poziţia șurubului cu piuliţa. Aceleași operaţii se
execută la toate supapele care nu sînt atacate de culbutoare.

Lucru în grup

2
1

11

12

Fig. 12.8. Reglarea jocului
dintre culbutor şi supapă:
1 – arbore de distribuţie;
2 – tachet; 3 – tija tachetului; 4 – axa culbutoarelor;
5 – piuliţă; 6 – bulon de
reglare; 7 – culbutor; 8 –
arcul supapei; 9 – supapă;
10 – colector; 11 – cilindru;
12 – piston

Grupul I. Executaţi reglarea jocului termic pe o mostră sau explicaţi cum o veţi
face, orientîndu-vă după figura 12.8.
Grupul II. Urmăriţi executarea sau explicarea reglării jocului termic dintre culbutoare şi supape. Notaţi erorile, manevrele executate corect, dar şi pe cele
executate incorect.

■ Întreţinerea tehnică a instalaţiei de răcire
Întreţinerea tehnică a instalaţiei de răcire cuprinde operaţii de control,
verificare, ungere, reglare și curăţare, după cum urmează:
• se verifică etanșeitatea organelor componente ale instalaţiei de răcire și
întinderea curelei de ventilator;
• se controlează zilnic nivelul lichidului din radiator, care în timpul funcţionării motorului se completează, în caz de necesitate, cu apă distilată
sau cu antigel (fig. 12.9);

Fig. 12.9. Completarea cu
antigel a nivelului de lichid
din radiator

AUTOMOBILUL
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•
•

se spală cu un jet de apă radiatorul, pentru a îndepărta impurităţile de
pe suprafaţa lui;
o dată la 2 ani, se înlocuiește lichidul antigel, folosind o pîlnie specială
și sistemul de aerisire al instalaţiei.

Reţineţi!

■ Întreţinerea tehnică a instalaţiei de ungere

La îmbinarea cu
componentele instalaţiei de ungere,
conductele trebuie
să fie perfect etanşe, fără deformări
sau strangulări, să
aibă raze de curbură cît mai mari.

Operaţiile principale de întreţinere a instalaţiei de ungere includ:
verificarea nivelului de ulei din baie și completarea zilnică cu ulei de aceeași
calitate; nivelul trebuie să fie între reperele maxim și minim.
• controlul zilnic al etanșeităţii în baia de ulei, controlul lagărelor marginale
de la arborele cotit, al bușoanelor, filtrelor, capacelor, chiulasei și tacheţilor.
Periodic, se va înlocui uleiul din instalaţia de ungere, folosind ulei de
calitatea corespunzătoare stării de uzură a motorului, se va curăţa și se va
schimba elementul filtrant.
•

■ Întreţinerea tehnică a instalaţiei de alimentare cu combustibil
Instalaţia de alimentare cu combustibil necesită o serie de operaţii de
întreţinere specifice pentru buna funcţionare a motorului:
• verificarea rezervorului și a conductelor de combustibil;
• curăţarea de impurităţi a filtrului de combustibil;
• demontarea, spălarea în solvent și suflarea cu aer a tuturor orificiilor
pompei de alimentare;
• verificarea și curăţarea carburatorului.

■ Întreţinerea tehnică a sistemului de frînare

Fig. 12.10. Eliminarea aerului
din sistemul de frînare: 1 – cheie;
2 – furtun elastic; 3 – vas cu lichid
de frînare

Întreţinerea sistemului de frînare cu acţionare hidraulică presupune
efectuarea următoarelor lucrări:
• controlul etanșeităţii sistemului hidraulic;
• verificarea și completarea nivelului lichidului din rezervorul pompei
centrale;
• verificarea și reglarea jocului dintre tija și pistonul pompei centrale;
• evacuarea aerului din sistem (fig. 12.10);
• reglarea jocului dintre saboţi și tambur;
• verificarea uzurii garniturilor de frînare.

■ Întreţinerea tehnică a sistemului de direcţie
•

•
•
•

Fig. 12.11. Verificarea
jocului volanului
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Verificarea jocului volanului se face în modul următor (fig. 12.11): se
aduce automobilul în poziţia de mers în linie dreaptă; se rotește volanul
spre dreapta, iar apoi spre stînga pînă la poziţiile maxime în care acesta
se manevrează ușor, fără ca roţile să se rotească.
Operaţia de reglare a mecanismului de acţionare se execută numai după
înlăturarea jocurilor din articulaţiile mecanismului.
Cu aparatele de control al geometriei roţilor de direcţie se măsoară unghiurile de așezare a roţilor și pivoţilor.
Se umple caseta de direcţie cu ulei de transmisie și se controlează periodic
nivelul lui. Articulaţiile sferice și pivoţii se ung cu unsoare consistentă,
introdusă sub presiune prin gresare.

■ Întreţinerea tehnică a instalaţiei de iluminare și semnalizare
În cadrul întreţinerii tehnice a instalaţiei de iluminare și semnalizare se
execută următoarele operaţii:
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se controlează periodic fixarea farurilor în carcase, strîngerea conexiunilor și dezoxidarea lor, la nevoie; se înlocuiesc becurile (fig. 12.12);
farurile de ceaţă necesită întreţinere asemănătoare; pe timpul nefolosirii,
ele se acoperă cu huse;
se verifică periodic și se curăţă lămpile de poziţie, stop și număr și cele
de semnalizare;
se controlează periodic lămpile interioare, inclusiv conexiunile, conductoarele și sistemele proprii de comandă;
se verifică funcţional frecvenţa conectării–deconectării releului de semnalizare optică și, în caz de necesitate, se reglează.

Lucru individual

Fig. 12.12. Înlocuirea
becurilor farului

1. Verifică şi reglează jocul volanului.
2. Verifică şi reglează jocul dintre saboţi şi tambur.

Evaluare
1. În ce constă întreţinerea tehnică a motorului?
2. Descrieţi modalitatea de întreţinere tehnică a instalaţiei de răcire şi a celei de ungere.
3. Arătaţi ce presupune întreţinerea tehnică a instalaţiei de alimentare cu combustibil.

12.5. Regulamentul circulaţiei rutiere

Semnalele agentului
de circulaţie

Generalităţi
Regulamentul circulaţiei rutiere cuprinde normele privind circulaţia
vehiculelor și a pietonilor pe întreg teritoriul ţării. Respectarea Regulamentului asigură securitatea tuturor participanţilor la trafic, protecţia
mediului, ocrotirea persoanelor fizice și juridice, precum și apărarea
proprietăţii acestora.
Atenţie, oprire

1.1
1.19
Trecerea la Circulaţie
nivel cu o dublu sens
cale ferată
cu bariere

1.21
Copii

1.22
Bicicliști

Indicatoare rutiere de avertizare

2.1
2.3
Cedează Drum cu
trecerea prioritate

3.1
Acces
interzis

3.27
Limitare
de viteză

4.3
Sens
giratoriu

Oprire

4.5
Pistă
pentru
pietoni

Indicatoare rutiere
Indicatoare rutiere de interzicere şi Indicatoare rutiere
restricţie
de prioritate
de sens obligatoriu
Circulaţie permisă

5.1
Limite
generale
de viteză

5.62
Distanţele
pînă la localităţile indicate

Indicatoare rutiere de
informare şi orientare

Semafor
pentru
Semafor pietoni
pentru
vehicule

Semafor pentru dirijarea
circulației
la trecerile la
nivel cu calea
ferată

Semnale luminoase

1.12
Linia de
oprire

Marcaje rutiere

1.13
Cedează
trecerea

2.3.1 - 2.3.2
Stîlpi de
direcționare a deplasării, de protecţie și de reazem
Reduceţi viteza

AUTOMOBILUL
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Acordarea primului ajutor medical în cazul accidentelor rutiere
Primul ajutor medical presupune o serie dе măsuri imediate care trebuie întreprinse, în scopul
salvării victimei, 1а locul producerii accidentului și în timpul transportării acesteia 1а о instituţie
medicală. Principalele acţiuni în acordarea ajutorului sînt:
• oprirea imediată а acţiunii agenţilor agresivi și scoaterea victimei din zona accidentului;
• acordarea primului ajutor în funcţie dе caracterul și de tipul traumei: oprirea hemoragiei,
bandajarea rănii, măsuri dе resuscitare;
• organizarea transportării operative а accidentatului 1а cea mai apropiată instituţie medicală.

Evaluare
1. Explicaţi rolul Regulamentului circulaţiei rutiere şi importanţa indicatoarelor rutiere.
2. Numiţi tipurile de indicatoare rutiere şi semnificaţia semnalelor agentului de circulaţie.
3. Descrieţi acţiunile principale ale „salvatorilor” în cazul unui accident rutier.

TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

1. Indicaţi în tabelul de mai jos denumirea părţilor componente ale automobilului, cunoscînd destinaţia lor:
Denumirea

Destinaţia
Transformă energia termică, obţinută în urma arderii combustibilului, în lucru mecanic.
Parte a automobilului care cuprinde mecanismele de transmitere a mişcării de rotaţie
de la motor spre roţile conducătoare şi serveşte ca bază pentru amplasarea motorului,
a caroseriei, a punţilor cu roţile, a mecanismelor de dirijare etc.
Serveşte ca încăpere pentru şofer, pasageri, încărcături şi ca bază pentru motor, pentru
agregatele transmisiei, ale mecanismelor de dirijare.
Transmite şi transformă mişcarea de rotaţie de la arborele cotit al motorului spre roţile
conducătoare ale automobilului.
Schimbă direcţia şi micşorează viteza.

2. Prin ce se deosebeşte MAS de MAC?
3. Ce metode (condiţii) de păstrare a automobilelor cunoaşteţi?
4. Explicaţi modalităţile de protejare a automobilului în cazul conservării pe timp de iarnă.
5. Ce norme igienice şi reguli de protecţie a muncii trebuie respectate în timpul reviziei tehnice?
6. Explicaţi rolul Regulamentului circulaţiei rutiere.
7. Ce faceţi în cazul în care accidentul rutier s-a produs noaptea (sau într-un loc întunecos)? Argumentaţi.
aşteptaţi să sefacă lumină

aprindeţi chibrituri/lumînări/brichete

aprindeţi o lanternă.

8. Încercaţi să determinaţi tipurile de caroserii ale automobilelor prezentate în imaginile de mai jos:
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Nu există ramură în agricultură în care nu s-ar folosi anumite mijloace tehnice
– tractorul, combina, plugul, batoza etc. Şi primul loc printre acestea îi aparţine
pe drept tractorului.

13.1. Noţiuni generale despre tractor

Tractorul (din latinescul „tractare” – „a trage”) este un autovehicul de
tracţiune, folosit pentru a remorca sau a împinge anumite utilaje sau maşini
folosite în agricultură şi în industrie. Mai întîi cu aburi, tractorul a fost perfecţionat de-a lungul timpului, pentru a fi utilizat în diverse domenii.
Inginerul britanic John Fowler este recunoscut ca fiind inventatorul
primelor tractoare cu abur (fig. 13.1), folosite pentru arături mecanizate.
Începînd cu anul 1886, Societatea John Fowler & Co a produs şi a vîndut
în lumea întreagă mii de tractoare cu pluguri şi cultivatoare de mare capacitate. Prototipul tractorului modern pe şenile a fost proiectat şi construit
de mecanicul rus autodidact Fiodor Blinov în anul 1888 (fig. 13.2).
În jurul anului 1930, începe utilizarea roţilor cu pneuri la tractor, devenind astfel posibilă folosirea lui la un număr mai mare de lucrări agricole,
precum şi la transport. În al patrulea deceniu al secolului XX, tractorul
trece printr-o perfecţionare continuă a tuturor ansamblurilor, mecanismelor şi echipamentelor de lucru (roata de curea, priza de putere, ridicătorul
hidraulic etc.).
Există cîteva companii de renume mondial care produc tractoare agricole: Class, John Deere, Kubota, Massey Ferguson etc. Tractoarele moderne
îmbină cele mai recente realizări tehnice în domeniile mecanic, hidraulic,
electronic, iar mai nou – şi în domeniul IT. La proiectarea acestora se ţine
cont de aspectele ergonomiei muncii tractoristului, ceea ce face ca în prezent
cabinele să fie climatizate, scaunele să asigure confortul necesar, eforturile
fizice să fie minime etc.
Navighează pe Internet sau fă cunoştinţă cu un mecanizator şi află mai multe
despre evoluţia tractorului.

1. Cînd a fost construit primul vehicul autopropulsat utilizat în agricultură?
2. Ce se înţelege prin noţiunea „tractor”?
3. Numiţi cîteva personalităţi marcante din istoria tractorului.

Fig. 13.1. Tractorul lui J. Fowler

Fig. 13.2. Tractorul lui F. A. Blinov

Reţineţi!

Lucru individual

Evaluare

John Fowler şi F. A. Blinov

În anul 1961, la
Chişinău a fost înfiinţată Uzina de
Asamblare a Tractoarelor şi la 22
septembrie 1962 a
fost produs primul
tractor – T50V.
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13.2. Clasificarea tractoarelor

Fig. 13.3. Tractor cu roți

Fig. 13.4. Tractor cu șenile

Fig. 13.5. Tractor cu
semișenile

Lucru în grup
Clasificaţi tractoarele
după tipul de rulare.
Identificaţi asemănările şi deosebirile dintre
ele.

110

După destinaţie, tractoarele se împart în industriale și agricole. Tractoarele industriale se folosesc la lucrările pe drumuri, de terasament, la
exploatarea forestieră etc.
Tractoarele agricole se clasifică în: tractoare de uz general, tractoare
universale și tractoare specializate.
Tractoarele de uz general (DT-75, T-150, K-700 etc.) pot executa toate
lucrările agricole, cu excepţia lucrării intervalelor dintre rînduri la culturile
prășitoare (sfeclă, porumb, cartofi). Tractoarele universale (MTZ-80, MTZ82, T-40AM etc.) pot fi folosite la toate lucrările agricole. Tractoarele specializate servesc pentru executarea lucrărilor agricole în condiţii deosebite:
pe mlaștini (DT-75B), în munţi (DT-75K), la cultivarea plantelor cu tulpină
înaltă etc.
Din tractoarele agricole fac parte și șasiurile autopropulsate (de exemplu,
T-16M), care se folosesc pentru lucrarea intervalelor dintre rînduri la culturile prășitoare, transportul încărcăturilor și pentru alte lucrări.
Clasificarea tractoarelor industriale:
Tractoare cu utilizare generală, folosite pentru executarea unor lucrări
grele de terasamente, defrișări, lucrări de irigaţii, tracţiuni grele etc.
Tractoare speciale, destinate pentru încărcat, pe terenuri mlăștinoase, în
exploatările forestiere, pentru săpat canale.
Tractoare de transport, folosite pentru transportul produselor agricole sau
al altor materiale, atît pe drumuri amenajate, cît și pe terenuri fără drumuri.
După construcţia părţii rulante, se deosebesc tractoare cu roţi (fig. 13.3),
tractoare cu șenile (fig. 13.4) și tractoare cu semișenile (fig. 13.5).
Tractoarele pe roți pot fi tractoare cu o punte, numite motocultoare, care
sînt vehicule de putere mică și foarte mică și gabarit redus. Sînt utilizate
pentru executarea de lucrări pe suprafețe mici, în parcuri, sere, grădini.
Tractoarele cu două punți formează clasa cea mai răspîndită. Pot fi cu trei
roți 3x2 și cu patru roţi în variantele 4x2 sau 4x4. Tractoarele cu patru roți
pot avea roțile neegale sau egale ca dimensiune.
Tractoarele pe șenile folosesc un sistem de propulsie cu șenilă, asigurînd
o aderență mai bună și o presiune specifică mai scăzută. Se caracterizează
prin greutate mai mare și complexitate constructivă.
Tractoarele pe semișenile au sistemul de rulare format din roți în față și
șenile în spate.
În funcţie de puterea motorului, există tractoare:
de putere foarte mică – 3-7 kW;
de putere mică – 7-20 kW;
de putere mijlocie – 20-50 kW;
de putere mare – 50-100 kW;
de putere foarte mare – peste 100 kW.

Evaluare
1. Cum se clasifică tractoarele după destinaţie?
2. Ce fel de tractoare agricole cunoașteți în funcţie de utilizare?
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13.3. Construcţia generală a tractorului
!

a

Amintiţi-vă construcţia generală
a motorului (modulele Automobilul, clasele a 8-a
şi a 9-a).

b

Fig. 13.6. Părțile principale ale unui tractor: 1 – motor; 2 – mecanism de comandă; 3 –
transmisie; 4 – echipament auxiliar; 5 – utilajul de lucru; 6 – sistemul de rulare.

Motorul este partea principală a tractorului, care transformă energia
chimică a combustibilului, capabilă să dezvolte lucrul mecanic necesar deplasării tractorului și acţionării mașinilor agricole și a altor utilaje.
Transmisia tractorului transmite energia de la motor la organele de
deplasare, de acţionare, asigurînd mișcarea tractorului cu diverse viteze,
mersul înapoi, executarea virajelor, staţionarea tractorului cu motorul în
funcţiune etc. Transmisia poate fi mecanică, hidraulică, electrică și combinată
(electromecanică sau hidromecanică).

a

b

Fig. 13.7. Transmisia tractorului cu roți (a) şi a tractorului pe
şenile (b): 1 – roată de direcţie;
2 – puntea din faţă; 3 – motor;
4 – ambreiaj; 5 – transmisie
principală; 6 – transmisie finală; 7 – mecanism de suspendare; 8 – roată conducătoare;
9 – diferenţial; 10 – cutie de
viteze; 11 – roată de ghidare;
12 – roată conducătoare (de
lanţ); 13 – mecanism planetar
de întoarcere; 14 – dispozitiv
de remorcare; 15 – cuplaj intermediar; 16 – lanţul şenilei

Reţineţi!
Principalii combustibili utilizaţi în agricultură sînt benzina
şi motorina, obţinute prin distilarea
ţiţeiului.
Lubrifianţii sînt produse lichide (uleiuri)
sau solide (unsori
consistente), care
asigură
ungerea
pieselor, în scopul
micşorării frecării
dintre ele şi al reducerii uzurii.

Sistemul de rulare transmite forţa de greutate a tractorului la sol
și asigură deplasarea acestuia. La tractoarele pe șenile, el este compus din:
cadru, propulsoarele cu șenilă și suspensie.
Propulsoarele cu șenilă sînt amplasate pe ambele părţi ale cadrului
tractorului și se pun în mișcare cu ajutorul motorului prin intermediul
transmisiei. Propulsorul cu șenilă constă din roata de lanţ conducătoare (7),
roata de ghidare (3) cu dispozitiv de întindere, rolele de reazem (8), rolele de
susţinere (5) și din lanţul de șenilă (2) (fig. 13.8).
TRACTORUL
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Fig. 13.8. Sistemul de rulare la tractoarele pe șenile: 1 – roata de întindere a şenilei; 2 – rolă
de susţinere; 3 – mecanismul de întindere a şenilei; 4 – şenila; 5 – roata conducătoare; 6 –
rolă de sprijin; 7 – balansor

Mecanismele de comandă servesc la dirijarea tractorului, în
timpul deplasării lui, pe direcţia dorită de tractorist. Ele sînt grupate în: mecanismul de direcţie și mecanismul de frînare. Pentru întoarcerea tractorului
și pentru frînare se utilizează manete de comandă și pedale.
Utilajul de lucru și echipamentul auxiliar

Fig. 13.9. Tractor cu plug

Utilajul de lucru servește pentru cuplarea tractorului cu mașini și unelte
și pentru a pune în funcţiune organele de lucru ale acestora (fig. 13.9). Dintre
aceste utilaje fac parte: sistemul hidraulic de suspendare, arborele prizei de
putere, dispozitivul de remorcare și roata de curea de acţionare.
Echipamentul auxiliar include cabina tractorului, masca radiatorului,
bancheta etc.

Echipamentul electric

Fig. 13.10. Cabina unui
tractor modern

al tractoarelor este folosit la pornire, la
iluminare, la ștergerea parbrizului, la semnalizarea optică și acustică.

Lucru individual
1. Execută schemele cinematice ale transmisiei tractoarelor cu roţi şi tractoarelor pe şenile.
2. Analizează şi numeşte deosebirile dintre transmisia tractorului cu roţi şi cea a tractorului pe şenile.

Lucru în grup
Verificaţi corectitudinea întinderii lanţului de şenilă al tractorului. Întinderea lanţului se verifică după distanţa
de la bolţurile zalei cel mai mult lăsate în jos pînă la şipca aşezată pe capetele ieşite în afară ale bolţurilor,
amplasate deasupra rolelor de susţinere. Această distanţă trebuie să fie de 30–40 mm şi identică pentru ambele lanţuri de şenilă. Dacă lungimea porţiunii filetate a şurubului de întindere nu e suficientă, se scoate cîte
o za de la fiecare lanţ de şenilă. Controlaţi ca toate capetele bolţurilor de îmbinare ale zalelor să fie orientate
spre partea exterioară a tractorului.

Evaluare
1. Care sînt părţile principale ale tractorului cu roţi şi ale celui pe şenile?
2. Enumeraţi agregatele transmisiei tractorului cu roţi şi tractorului pe şenile.
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13.4. Întreţinerea tehnică a tractorului
Întreţinerea tehnică a tractorului cuprinde: întreţinerea tehnică zilnică (ÎTZ), întreţinerile tehnice
planificate (ÎT-1, ÎT-2 și ÎT-3) și întreţinerea tehnică sezonieră.
Întreţinerea tehnică zilnică se execută de către tractorist în fiecare zi, la începutul schimbului.
Periodicitatea efectuării întreţinerii tehnice planificate se determină în funcţie de timpul lucrat
sau de cantitatea de combustibil consumat. Se recomandă: ÎT-1 – peste 60 ore de lucru, ÎT-2 – peste
240 ore de lucru și ÎT-3 – peste 960 ore de lucru, efectuate de către un maistru-reglor, cu participarea tractoristului, la punctul de întreţinere tehnică a tractoarelor sau în atelierul de reparaţie (fig.
13.11).
Întreţinerea tehnică sezonieră se efectuează la trecerea spre perioada de exploatare a tractoarelor de toamnă-iarnă (temperatura aerului înconjurător – 5ºC) și de primăvară-vară (temperatura
aerului înconjurător + 5ºC).

Evaluare
1. Enumeraţi tipurile de întreţinere tehnică a tractoarelor.
2. Indicaţi periodicitatea efectuării întreţinerii tehnice a tractorului.

13.5. Reguli de păstrare a tractoarelor
Sub acţiunea umezelii și a compușilor chimici conţinuţi în substanţele
toxice, îngrășăminte, gaze etc., locurile neprotejate ale metalelor ruginesc.
Piesele de cauciuc își pierd elasticitatea și se uzează repede sub acţiunea
razelor solare, dacă nimerește combustibil sau ulei pe acestea. Pentru a
exclude sau a reduce fenomenele dăunătoare enumerate și a menţine calităţile de exploatare ale tractoarelor, trebuie respectate regulile de păstrare
a vehiculelor care temporar staţionează. Este deosebire între păstrarea de
scurtă durată și păstrarea îndelungată.
La păstrare de scurtă durată se pun tractoarele care nu funcţionează o
perioadă mai mică de două luni. De pe tractor nu se demontează mecanisme
și piese. Înainte de a pune tractorul la păstrare, se verifică starea tehnică și se
efectuează întreţinerea tehnică a acestuia. Tractoarele cu roţi, ce se păstrează
mai mult de 10 zile, se așază pe capre, se reduce presiunea în cauciucuri la
70–80% din normă și acestea se protejează contra acţiunii razelor solare cu
scuturi sau înveliș special. Agregatele și ansamblurile tractoarelor se izolează cu dopuri, capace, peliculă ca să nu pătrundă în interior precipitaţiile
atmosferice.
La păstrarea îndelungată a tractoarelor (care staţionează o perioadă mai
mare de două luni), în prealabil se efectuează întreţinerea tehnică. Se schimbă
uleiul din carterul motorului, se gresează mecanismele și piesele. Se demontează piesele și ansamblurile, care trebuie păstrate în încăperi speciale.

Fig. 13.11. Reparaţia tractorului
în atelier

Fig. 13.12. Păstrarea de
lungă durată a tractorului

Evaluare
1. Prin ce se motivează necesitatea respectării regulilor speciale de păstrare a
tractoarelor?
2. Ce moduri de păstrare a tractoarelor există şi prin ce se deosebesc acestea?

TRACTORUL
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Reţineţi!
Regulamentul circulaţiei rutiere este
acelaşi pentru toţi.

Fig. 13.13. Indicatorul
Circulaţie interzisă
maşinilor autopropulsate

Reţineţi!
Pericol – sursă, situaţie sau acţiune cu
potenţial de a produce o vătămare.
Prevenire – ansamblul de măsuri luate
în toate etapele procesului de muncă,
pentru a evita riscurile
profesionale.

3.6. Tehnica securităţii la conducerea
tractorului
Orice încălcare a regulilor de tehnică a securităţii în timpul conducerii
tractorului poate provoca accidente sau avarii.
Înainte de a porni motorul, trebuie să ne convingem că acesta se află
în stare bună, pedalele frînelor sînt în stare de frînare, levierele cutiei de
viteze şi ale cutiei de distribuţie a sistemului hidraulic de suspendare ocupă
poziţia neutră, iar arborele prizei de putere este decuplat. În timpul pornirii
motorului, nu trebuie să se afle nimeni sub tractor sau mai aproape de 3
metri de la acesta. În timpul funcţionării motorului, nimeni nu are voie să
se afle sub tractor, să-l lubrifieze sau să-l regleze.
Mecanicul tractorului trebuie să poarte salopetă de protecţie, bonetă sau
sapcă pe cap. În cazul în care acesta execută intervenţii la vehiculul oprit
pe platforma drumului public, este necesar să poarte vesta de protecţieavertizare fluorescent-reflectorizantă.
Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui înainte de a opri
motorul şi de a bloca frînele la poziţia frînat. În timpul mersului înapoi, la
cotituri şi la efectuarea virajelor la 180 grade se va merge cu o viteză redusă,
indicînd în prealabil semnalul respectiv.
Trebuie urmărite cu atenţie indicaţiile aparatelor de control. În caz de
abatere a indicaţiilor de la normă, de apariţie a unor zgomote și bătăi anormale, trebuie oprite imediat tractorul și motorul.
Este interzisă coborîrea de pe tractorul în mișcare și urcarea pe el. Coborîrea pe pantă cu tractorul este permisă numai cu viteza I sau II. Înainte de a
coborî de pe tractor, levierul cutiei de viteze trebuie adus în poziţia neutră,
iar pedalele de frînă trebuie fixate în poziţia de frînare.
Este interzis fumatul și apropierea de tractor cu o flacără deschisă. Deșeurile, praful, scurgerile de carburanţi și lubrifianţi vor fi îndepărtate imediat.
În caz de început de incendiu, se va folosi stingătorul portabil.

Lucru în grup
Efectuaţi o excursie la Parcul industrial TRACOM din Chişinău. Discutaţi cu specialişti din domeniu despre calea de dezvoltare a tractorului în R. Moldova.

Evaluare
1. Enumeraţi principalele reguli de tehnică a securităţii la pornirea motorului şi la
conducerea tractorului.
2. Explicaţi importanţa indicatoarelor rutiere.
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Oră de sinteză și de evaluare finală

1. Numiți cîteva personalităţi marcante și rolul lor în dezvoltarea tractorului.
2. Clasificați tractoarele agricole în funcţie de utilizare.
3. Numiți părțile principale ale unui tractor.
4. Indicați deosebirile dintre transmisia tractorului cu roţi şi cea a tractorului pe
şenile.
5. Numiți tipurile de întreţinere tehnică a tractoarelor.
6. Enumeraţi principalele reguli de tehnică a securităţii la conducerea tractorului.
7. Marcaţi cu A afirmaţiile pe care le consideraţi adevărate şi cu F – pe cele
false.
Tractoarele agricole se clasifică în 5 categorii.
Există 3 tipuri de întreţinere tehnică a tractorului.
La efectuarea cu tractorul virajelor la 180 grade cu tractorul, se va merge
cu o viteză mare.
8. Identificați particularitățile constructive ale tractoarelor reprezentate în imaginile de mai jos.
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Spaţiile verzi le oferă oamenilor surse de sănătate şi relaxare. Cunoaşterea
diversităţii plantelor decorative, elaborarea proiectelor de cultivare a plantelor
floricole, plantarea şi îngrijirea spaţiilor verzi vă vor ajuta în protecţia mediului
şi în conservarea biodiversităţii.

14.1. Elemente ale spaţiilor verzi
Fig. 14.1. Parc

Spaţiile publice există de la formarea primelor societăţi umane. Încă în
Antichitate, au apărut o serie de amenajări de spaţii verzi, ce reprezentau zonele
și modelele culturale ale fiecărui popor. Speciile de plante floricole perene, de
arbuști și arbori, formele geometrice de proiectare a grădinilor, arhitectura
construcţiilor din interiorul acestor spaţii (coloane grecești sau romane) au
pus bazele actualelor spaţii verzi urbane (schema 14.1).
Schema 14.1. Elemente ale spațiilor verzi

Spaţii verzi

Fig. 14.2. Pădure-parc

parc

Fig. 14.3. Scuar

pădure-parc

scuar

grădină

Arborii ornamentali reprezintă elementele primordiale ale oricărei amenajări peisajere. Se cere mult spirit gospodăresc pentru alegerea speciilor,
varietăţilor de arbori şi poziţiei lor în proiect, deoarece schimbarea acestora
peste ani devine dificil de realizat.
Arbuștii foioși decorativi sînt ușor de întreţinut într-un spaţiu verde
stradal. Ei nu au pretenţii faţă de condiţiile de climă și sol, răspund bine la
tăieri, astfel pot fi păstraţi la dimensiunea dorită, alcătuind garduri vii.
Un spaţiu verde este de neconceput fără plante floricole perene, care ne
fascinează prin frumuseţea și varietatea lor.

Lucru individual
1. Completează tabelul de mai jos:
Fig. 14.4. Grădină

Reţineţi!
Conform
Biroului
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, cel mai mare
indicator de spaţii
verzi pe cap de locuitor a fost înregistrat
în or. Vadul lui Vodă,
iar cel mai mic – în
or. Basarabeasca.
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Beneficiile oferite de spaţiile verzi
Ecologice
Sociale
Economice

2. Elaborează un proiect de cultivare şi îngrijire a unei plante decorative floricole.
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Meditaţi şi argumentaţi
Informaţi-vă din Internet despre mişcarea Gherila
verde (Guerrilla gardening). Ar fi bine-venită lărgirea
acestei mişcări în Republica Moldova? Argumentaţivă opinia.
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14.2. Unelte de lucrare a solului și de
îngrijire a plantelor
În prezent există o gamă variată de unelte agricole, care asigură efectuarea
unor lucrări în gospodărie, în grădini mici sau mari: manuale sau mecanice
de lucrare a solului, de stropit și de irigat, de tăiat și de incizat etc.
În magazinele specializate se întîlnesc unelte din cele mai eficiente confecţionate din lemn, aluminiu, oţel etc., care permit îndeplinirea unui lucru
eficient, în siguranţă și fără efort (fig.14.8).
Primăvara este sezonul în care grădina solicită cea mai multă îngrijire și
atenţie. E perioada executării lucrărilor de întreţinere a vegetaţiei perene și
de plantare a noilor specii de flori și arbuști. Cînd mugurii nu sînt încă bine
dezvoltaţi, este momentul cel mai potrivit de îngrijire a arborilor, viţei-de-vie,
arbuștilor și tufelor de trandafiri. Foarfeca de grădină
este o ustensilă ce se folosește la retezarea pomilor
fructiferi și a arbuștilor. Înainte și după folosire, foarfeca trebuie ascuţită. O tăiere severă înseamnă ramuri
viguroase și mai roditoare. Pentru îngrijirea pomilor
și pentru tăierea crengilor mai groase, cele mai potrivite sînt ferăstraiele cu plăci reglabile. Rindeaua
se folosește la curăţarea trunchiului copacilor mai
bătrîni și la îndepărtarea scoarţei. Cu vîrful rindelei
se pot îndepărta chiar și ouăle, și coconii dăunătorilor
aflaţi în curburi. Peria de sîrmă se folosește la curăţarea trunchiurilor de copaci (fig. 14.9).

!

Amintiţi-vă normele de protecţie
a muncii în timpul mînuirii instrumentelor ascuţite.

Fig. 14.8. Unelte şi
inventar pentru grădinărit

Lucru individual
1. Informează-te din Internet despre cele mai moderne unelte pentru grădinărit.
Discută împreună cu părinţii, colegii despre eficacitatea lor în procesul de lucru.
2. Realizează etapa a I-a a proiectului (vezi pag. 5-6). Selectează ustensilele
necesare.

Lucru în grup
Formaţi echipe şi participaţi la curăţarea arborilor şi arbuştilor de pe lotul şcolii.
După îngrijirea plantelor, stabiliţi echipa învingătoare. Criteriile de apreciere: folosirea corectă a ustensilelor, respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii,
calitatea lucrului.

14.3. Îngrășămintele ca mijloc de sporire a
fertilităţii solului

Fig. 14.9. Ustensile
pentru îngrijirea plantelor

Pentru o dezvoltare normală, plantele au nevoie de lumină, căldură,
umiditate și substanţe hrănitoare. Elementele nutritive extrase de rădăcinile
plantelor din sol se completează, în caz de necesitate, prin furnizarea de în-
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Reţineţi!
La aplicarea îngrăşămintelor, se vor
respecta cu stricteţe regulile de igienă
şi protecţie a muncii.

Fig. 14.10. Transplantarea
răsadului în pămînt proaspăt

Fig. 14.11. Aplicarea suplimentară a îngrăşămintelor

grășăminte. Acestea reprezintă un amestec unic de nutrimenţi ce le asigură
florilor și frunzelor înflorire maximă și culori plăcute.
Tipuri de îngrășăminte
În funcţie de originea lor, îngrășămintele se clasifică în două categorii:
organice și minerale. Ele se găsesc sub formă solidă sau lichidă. Îngrășămintele
minerale sînt preparate în medii industriale. Îngrășămintele organice conţin
substanţe nutritive care se obţin din frunze uscate sau deșeuri de origine
animală, prin descompunere treptată, chiar în decursul a patru ani. Nu
poluează mediul și totodată asigură reciclarea diverselor materii în natură.
Tipurile principale de îngrășăminte organice sînt: mraniţa, gunoiul de grajd,
turba, compostul și îngrășămintele verzi.
Administrarea îngrășămintelor
Hrana plantelor poate fi administrată în două moduri:
1) folosirea unui pămînt proaspăt la plantare sau la transplantare (fig.
14.10);
2) administrarea suplimentară și periodică a îngrășămintelor (fig. 14.11)
și fertilizarea solului cu tehnică specială (fig. 14.12).
Îngrășămintele minerale se pot administra sub formă lichidă, dizolvate
în apă, prin stropire. Se aplică la arborii și arbuștii tineri (6-12 ani), la care
sistemul radicular crește în profunzime. Îngrășămintele se împrăștie cu
acurateţe în jurul plantei pe o suprafaţă circulară care constituie 1,5 din
raza proiecţiei coroanei (fig. 14.11). Îngrășămintele se încorporează în sol
la o adîncime de 15-25 cm. Este preferabil ca aceste lucrări să fie efectuate
toamna. Dacă se îndeplinește primăvara, adîncimea de încorporare este de
10-18 cm. La arborii și arbuștii mai în vîrstă, îngrășămintele se încorporează
pe întreaga suprafaţă a spaţiului verde.
Fertilizarea solului
Prea multe îngrășăminte pot arde rădăcinile și chiar ucide planta. Cantitatea de îngrășăminte dată plantelor depinde de anotimp. Plantele mature
beneficiază de o hrană mai ușoară la cîteva săptămîni. Fertilizarea e de două
tipuri: de bază și suplimentară. Fertilizarea de bază se aplică, de obicei, toamna, concomitent cu lucrările solului. Fertilizarea suplimentară se aplică după
o perioadă de timp de la fertilizarea de bază, cînd conţinutul solului nu mai
este același. Astfel, apare necesitatea completării cu îngrășăminte minerale,
organice sau complexe.

Lucru individual
1. Informează-te despre administrarea îngrăşămintelor minerale lichide la plantele de cameră. Administrează aceste îngrăşăminte împreună cu părinţii.
2. Realizează etapa a doua a proiectului. Pregăteşte solul şi îngrăşămintele necesare.

Lucru în grup
Efectuați lucrări de fertilizare a solului.

Meditaţi şi argumentaţi
Fig. 14.12. Fertilizarea solului cu tehnică specială
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De ce plantele transplantate nu se fertilizează imediat.
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14.4. Condiţii de înmulţire a plantelor
floricole perene

!

Plantele, pentru a se dezvolta, au nevoie de un echilibru perfect de lumină, umezeală, căldură, îngrășăminte. Macul, gazania, busuiocul, matiola
(fig. 14.5), fiind plante floricole anuale, pot fi semănate direct în grădină sau
în seră, ca apoi să fie plantate la locul dorit.

14

Amintiţi-vă cele
studiate în clasa a 5-a despre
diversitatea de
plante erbacee
perene după ciclul vital.

Fig. 14.5. Mac, gazanie, busuioc, matiolă

Plantele floricole bienale – nu-mă-uita, garoafa turcească, clopoţeii, papuceii de catifea (fig. 14.6) – se obţin numai prin răsad, în răsadniţe. Răsadul
se plantează în grădină, în seră toamna (în luna octombrie) sau primăvara
foarte devreme (în luna martie).

Fig. 14.6. Nu-mă-uita, garoafă turcească, clopoţei, papucei de catifea
Schema 14.2. Metode de înmulțire a plantelor floricole perene

Plantele floricole perene se înmulţesc prin:
seminţe
romaniţă,
genţiană

butaşi
muşcată,
cerceluş, tradescanţie

drajoni
hortensie,
crizantemă

rizomi
cană,
stînjenel

tuberculi
gladiolă,
brînduşă

bulbi
lalea,
narcisă,
zambilă, crin

părţi de tufă
margaretă,
bujor,
tufănică

Înmulţirea plantelor floricole este una dintre cele mai importante etape
în ciclul de viaţă și reușita depinde de calitatea seminţelor și a răsadurilor.
Semănatul pentru producerea răsadurilor se face vara. Seminţele trebuie să
aibă puritate mare și germinaţie bună. Temperatura este factorul ce condiţionează desfășurarea fenofazelor: germinaţia seminţelor, înrădăcinarea,
înverzirea, înflorirea, maturarea seminţelor. Plantele cu flori solicită temperaturi cu 2-3ºC mai ridicate în substrat decît în atmosferă, astfel apa și
sărurile minerale se absorb mai bine de sistemul radicular al plantelor. Pentru
cultivare se alege răsad viguros și sănătos. Solul bun are o culoare închisă
și miros plăcut. Pentru a menţine o fertilitate înaltă, trebuie adăugată în sol
materie organică. Udatul se realizează cu măsură, deoarece abundenţa duce
la putrezirea rădăcinilor, dar și insuficienţa umidităţii sporește înrădăcinarea
SPAŢII VERZI
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Amintiţi-vă,
în
baza celor studiate în clasele a
5-a – a 8-a, de
ce depinde procentul germinaţiei seminţelor.

superficială a plantelor. Ca rezultat, scade rezistenţa acestora la căldurile
excesive, la secetă, frig și dăunători.
În procesul de transplantare, o parte din rădăcinuţe se rup, iar plantula
trece printr-o stare de șoc, de aceea vor avea nevoie de o îngrijire mai atentă:
să fie udate ușor și să nu fie fertilizate imediat.
Plantele decorative floricole, spre deosebire de cele legumicole, nu au
cerinţe deosebite în ceea ce privește substratul de cultură, udatul, fertilitatea,
aclimatizarea. Begonia, pufuleţii, garoafa de grădină, petunia se însămînţează în luna februarie sau martie. Vă propunem pașii necesari în pregătirea
răsadului în locuinţă.

Fişă tehnologică. Petunia, plantă care se însămînţează în luna martie
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: seminţe de petunie, lădiţă, vas, turbă, stropitoare,
mănuși de protecție
I. Pregătirea răsadului
1. Se recomandă însămînţarea în lădiţă pusă pe pervazul geamului, asigurînd o temperatură de minim +18 – +20°C. Se foloseşte turba ca substrat,
deoarece petunia este sensibilă la anumite boli provocate de ciuperci.
2. Deoarece seminţele sînt mici, nu se acoperă cu pămînt, ci doar se presează pe substratul de cultură.
3. După germinare, se va păstra o temperatură de ≈ +15°C.
4. Nu se recomandă udatul abundent, deoarece plantulele sînt foarte sensibile la excesul de umiditate.
II. Transplantarea plantelor de petunie
1. Plantele vor fi transplantate în vase cu acelaşi substrat de turbă.
2. Mai apoi, acestea vor fi trecute în seră.
3. Plantele vor fi udate regulat, pentru a menţine solul puţin umed, dar nu
îmbibat cu apă în prima săptămînă după plantare.
4. După ce plantele şi-au revenit, le puteţi transplanta din nou, de data
aceasta individual, în recipiente cu diametrul de 8 cm.
5. Temperatura se va menţine nu mai joasă de +15°C, pentru ca plantele
să nu se ofilească.
6. La începutul lui mai, începe aclimatizarea, urmînd ca pe la jumătatea lunii
să se planteze definitiv afară.
7. Se vor aplica fertilizanţi, pentru că petunia creşte foarte repede şi consumă multe substanţe nutritive.

Lucru individual
Realizează etapa a III-a a proiectului, conform fişei tehnologice.

Lucru în grup
1. Multe locuinţe moderne sînt prevăzute cu verande din sticlă, împodobite cu plante ornamentale, în special plante iubitoare de soare, care,
fiind bine alese, formează adevărate grădini de iarnă.
2. Desenaţi un plan şi înscrieţi pe fiecare segment denumirea plantelor
pe care le veţi cultiva. Propuneţi-l părinţilor spre realizare.

Meditaţi şi argumentaţi
Fig. 14.7. Covor din begonii
la Bruxelles, Belgia
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Un mod de decorare a pereţilor caselor este acoperirea lor cu vegetaţie. Numiţi avantajele şi dezavantajele acestor decoraţii.
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14.5. Bolile și dăunătorii plantelor
floricole

!

Apariţia dăunătorilor reflectă adesea condiţiile nu tocmai bune de dezvoltare a plantelor. Printre cele mai frecvente boli ale plantelor sînt: rugina,
necroza scoarţei, făinarea, putregaiul tulpinii și florilor.
Putregaiul tulpinilor și florilor afectează atît formele mature, cît și lăstarii.
Petalele se umplu de pete, mugurii nu se deschid, devin maronii, acoperiţi de
un mucegai cenușiu (fig. 14.13). Umiditatea excesivă favorizează dezvoltarea
ciupercii. Trebuie evitată amplasarea plantei în locuri prost aerisite. Regiunile
afectate vor fi tăiate și distruse.
Necroza scoarţei se manifestă prin apariţia petelor de culoare închisă,
cu margine roșiatică, de formă alungită pe lăstari și crengi (fig. 14.14).
Îngrășămintele de azot utilizate în cantitate prea mare favorizează infecţia.
Împotriva reapariţiei infecţiei, porţiunile atacate se îndepărtează complet,
iar capetele crengilor tăiate se sigilează cu cauciuc. Primăvara devreme,
înainte de perioada de creștere a plantelor, se recomandă stropirea cu
substanţe pe bază de cupru. Atunci cînd utilizăm preparate chimice, vom
respecta regulile de igienă, lucrînd cu mănuși și folosind masca de protecţie
a căilor respiratorii.
Dăunătorii des întîlniţi și periculoși pentru plantele floricole sînt: puricii,
păduchii, păianjenii, musculiţele, acarienii.
Puricii de frunze, numiţi și afide (fig. 14.15), se localizează pe frunze, pe
lăstari (mai ales la vîrfuri) și pe bobocii florali. Sînt sugători mici de culoare
galbenă, verde sau neagră. Frunzele atacate se decolorează, se răsucesc. Сel
mai des se întîlnesc la garoafe, asparagus, crizanteme, mușcate, ferigi, lalele,
trandafiri. Se combat prin stropire cu substanţe speciale, insecticide.
Tripșii (thysanoptere) sînt paraziţi înţepători,
de culoare gălbuie sau maronie (fig. 14.16). Atacă florile, frunzele, dînd pete maronii, argintii
și lucioase. Se înmulţesc rapid în aer uscat. Se
combat prin udare cu substanţe speciale și înfășurare ermetică într-un înveliș din material
plastic transparent.
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Amintiţi-vă ce aţi
studiat în clasa a
6-a despre unele
boli şi dăunători
ai plantelor.

Fig. 14.13. Putregai

Fig. 14.14. Necroza
scoarţei

Fig. 14.15. Purici de
frunze

Lucru individual
1. Informează-te cu privire la alte boli şi dăunători ai plantelor floricole şi completează portofoliul.
2. Identifică beneficiile şi dezavantajele insecticidelor şi erbicidelor.

Lucru în grup
1. Examinaţi plantele din clasa voastră. Constataţi starea lor.
2. Propuneţi un plan de profilaxie împotriva dăunătorilor, pentru ca plantele să
aibă condiţii optime de dezvoltare.

Fig. 14.16 Tripşi
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

Deţii deja cunoştinţe care îţi permit să creezi şi să modelezi un proiect de
spaţiu verde prin intermediul formelor şi volumelor, folosind efecte de contrast, de
armonie, de culoare, de umbră. Îţi propunem să studiezi mai multă literatură de
specialitate şi, în baza unor repere, să realizezi un proiect asemănător celor prezentate în figurile 1, 2, 3, pentru a-l susţine public la ora de sinteză. Prezentarea
rămîne la decizia ta (de exemplu, Microsoft Power Point, poster).

Fig. 1

I. Susţinerea publică a proiectului realizat în conformitate cu criteriile
stabilite:
1. Respectarea etapelor tehnologice.
2. Aspectul estetic.
3. Utilitatea proiectului.
II. Test
1. Marcaţi în spaţiul rezervat afirmaţia adevărată cu A, iar cea falsă – cu F. Argumentaţi răspunsul.
Excesul de apă este dăunător pentru plantă.

Fig. 2

Laleaua se înmulţeşte prin tuberculi.
Fertilitatea solului este de trei tipuri.
2. În ce mod spaţiile verzi pot contribui la combaterea efectului de seră? Argumentaţi răspunsul.
3. Recunoaşteţi tipurile de spaţii verzi din figurile 4 şi 5. Găsiţi asemănările şi
deosebirile de înmulţire şi îngrijire a plantelor.
4. Elaboraţi un model schematic de amenajare a unui scuar.

Fig. 3

5. Indicaţi rolul igienei în menţinerea sănătăţii plantelor floricole de cameră.

Fig. 4

Fig. 5
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Factorii de mediu, genetica soiului, activitatea omului determină producţia culturilor. Din acest modul veţi afla despre principalele lucrări agricole realizate pe
parcursul anului, ce conduc la obţinerea unor recolte bogate.

15.1. Plantele fructifere lemnoase
Principalele specii pomicole cultivate în Moldova aparţin familiei Rosaceae. După aspectul general al plantelor, speciile pomicole pot fi grupate
în: pomi propriu-ziși, arbuști și semiarbuști.
Pomii propriu-ziși sînt plante lemnoase, cu un singur trunchi și o coroană
omogenă. Mărul și părul intră în perioada de rodire tîrziu, dau recolte bogate
de fructe, care se păstrează bine. Sînt specii pretenţioase la umiditate și la fertilizarea solului. Cireșul, prunul, piersicul, caisul, vișinul au fructul drupă și
sînt precoce. Nucul, castanul, alunul sînt specii pretenţioase la căldură, trăiesc
mult și încep să rodească mai tîrziu.
Lucrările executate pe plantaţiile pomicole diferă în funcţie de specie,
de tipul de sol, de condiţiile de mediu, dar și de vîrsta livezii. Toamna,
după căderea frunzelor, pomii se stropesc cu sulfat de cupru sau cu zeamă
bordeleză (concentraţia de 1%), pentru a le spori rezistenţa la gerurile din
timpul iernii sau la temperaturile scăzute din timpul primăverii. Prin luna
februarie, se vor începe tăierile, în scopul eliminării surplusului de creșteri
din coroana pomilor. Cu ferăstrăul se va îndepărta circa 1/3 din volumul
coroanei (se taie lemnul vechi) (fig. 15.1). Pentru cireș, vișin, piersic, ca specii
mai sensibile, tăierile de întreţinere pot fi realizate după recoltare, pentru că
rănile să reușească să se închidă înainte de venirea iernii.
Întreţinerea coroanelor copacilor constă în limitarea creșterii lor în
înălţime, dîndu-le o configuraţie piramidală (fig. 15.2).

!

Amintiţi-vă
din
clasele anterioare despre normele de protecţie în
timpul lucrului cu
unelte ascuţite.

Fig. 15.1. Întreţinerea
coroanelor copacilor

Lucru individual
Completează tabelul de mai jos:
Arbori fructiferi

Exemple

Pomacee
Drupacee
Nuciferi
Baciferi

Meditaţi şi argumentaţi
Cireşul, prunul, piersicul, caisul, vişinul vegetează primăvara-devreme, iar îngheţurile tîrzii de primăvară şi brumele distrug o mare parte din flori. Explicaţi
acest fenomen din punct de vedere ştiinţific.

Fig. 15.2. Coroana pomului
după tăierea de fructificare
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Amintiţi-vă ce aţi
învăţat în clasele
anterioare
despre lucrările de
primăvară–vară,
desfăşurate
în
grădină.

Fig. 15.3. Pregătirea
răsadului de tomate
pentru transplantare

Fig. 15.4. Plantarea
răsadului

15.2. Culturile legumicole
Plantele erbacee fructifere prezintă anumite particularităţi privind cultivarea și îngrijirea lor. Ele se cultivă pe terenuri deschise, de preferat însorite
și protejate de vînt.
Legumele preferă pămîntul neutru. Nepregătirea solului înaintea plantării este o greșeală frecvent întîlnită. Solul trebuie să fie afînat, permeabil,
pentru ca planta să se dezvolte armonios. Plantarea în cîmp a răsadului se
face la începutul lunii mai, cînd temperatura solului este mai mare de +10°C.
Înainte de a planta sau a semăna, trebuie să fie udate bine straturile, după
care răsadurile sau seminţele se așază în cuiburi.
Plantarea propriu-zisă se face cu o lopăţică de grădină, care poate
deschide o adîncitură suficient de largă, ca răsadul să intre fără a fi forţat.
Răsadurile se pun la adîncimea corespunzătoare celei care a fost înainte,
cu excepţia tomatelor și a vinetelor, care se plantează mai adînc (fig. 15.3,
15.4). Plantele semănate în cîmp se răresc după apariţia primei perechi de
frunze adevărate.
Rotaţia culturilor în grădina de legume asigură recolte sănătoase și bogate.
Tomatele, cartofii, vinetele, castraveţii se dezvoltă cel mai bine pe terenurile
pe care, în anul precedent, au fost cultivate: lucernă, mazăre, fasole, linte,
cereale păioase, porumb dulce.
Pentru a obţine o producţie de calitate, plante ca roșiile, castraveţii au nevoie
de tăierea de fructificare, sau ciupirea (fig. 15.5). Lăstarii lacomi se îndepărtează
cu mîna sau cu un briceag bine ascuţit, dezinfectat, pentru a preveni răspîndirea agenţilor patogeni. Astfel se controlează creșterea plantelor, limitîndu-se
dezvoltarea vegetativă în favoarea fructelor. O lucrare care asigură producţii
mari la castraveţi este îndepărtarea primelor patru frunze de la bază, atunci
cînd planta are în jurul la zece frunze (fig. 15.6).
Puteţi crea o grădină multifuncţională, o combinaţie a legumelor și
florilor. E un concept vechi de biodiversitate, cu un aspect original și cu
rezultate foarte bune. Plantele cu flori și ierburile aromatice oferă protecţie
naturală legumelor. Acestea din urmă vor fi protejate de insecte și astfel vor
deveni mai productive.

Lucru individual
Informează-te din literatură, Internet şi stabileşte relaţia dintre levănţică, limba
mielului, salvie şi dăunătorii plantelor de cultură.

Lucru în grup
1. Elaboraţi o schemă de plantare mixtă pe
lotul şcolii.
2. Enumeraţi beneficiile oferite de grădina
multifuncţională.
3. Realizaţi prima etapă a proiectului (p. 5-6).

Meditaţi şi argumentaţi
Fig. 15.5. Tăierea de
fructificare.

Tomatele semănate direct în cîmp au un avantaj faţă de răsadurile de tomate. Argumentaţi
Fig. 15.6. Înlăturarea frunzelor de la
această afirmaţie.
bază plantei
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15.3. Factorii care influenţează
productivitatea plantelor de cultură
Odată cu creșterea vertiginoasă a populaţiei pe globul pămîntesc, este
necesară o sporire a producţiei vegetale și o îmbunătăţire a calităţii acesteia.
Capacitatea de producţie a plantelor este o însușire determinată de elementele de productivitate, caracteristice pentru fiecare specie, și de factorii de
influenţă, redaţi în schema de mai jos.

Fig. 15.7. O recoltă bogată cere o muncă asiduă

PRODUCTIVITATEA
Elementele de productivitate
Fertilitatea
solului

Factorii
climatici

Tehnologia
aplicată

Factorii de influenţă
Rezistenţa la
boli şi dăunători

Seceta,
arşiţa

Factorii de mediu influenţează productivitatea plantelor. Creşterea şi
fructificarea plantelor depinde atît de temperatura aerului, сît şi de cea a
solului.
Temperatura provine din radiaţia solară, precum şi din lumină, cu care
acţionează împreună.
Lumina influenţează creșterea și dezvoltarea plantelor prin intensitate,
durată și lungimea de undă. Participînd ca sursă de energie în fotosinteză,
lumina constituie condiţia de bază în obţinerea unor producţii mari și de
calitate. S-a constatat că lumina albastră în timpul înfloririi și lumina roșie
după încheierea înfloririi măresc semnificativ producţia de tomate. Conform
cerinţelor pentru temperatură, legume ca tomatele, vinetele, ardeii, castraveţii
sînt plante termofile (fig. 15.7).
Apa joacă un rol hotărîtor în desfășurarea proceselor de formare a recoltelor. Fiecare specie, în diferite faze de vegetaţie, are necisităţi diferite de
apă, de aceea fluctuaţiile în cantitatea de umiditate oferită plantei pot cauza
probleme grave, precum avortarea florilor și a fructelor. Excesul de umiditate
în sol și în atmosferă, în perioada coacerii, este foarte dăunător. După ploi
prelungite și condens, în condiţii de temperatură de +15 – +18ºC, culturile de
legume – castraveţii, tomatele, ardeii și ceapa – sînt atacate frecvent și cumplit
de ciuperca manei (fig. 15.8). Atacă mai întîi frunzele, apoi fructele, sub forma
unor pete mari, brun-deschise, care colonizează tot fructul, provocînd în final
putrezirea și distrugerea completă a culturii. Această boală nu poate fi extirpată,
ci poate fi oprită doar extinderea ei. La primele semne de afecţiune, plantele
se tratează cu zeamă bordeleză de 0,75–1%. Conform cerinţelor pentru apă,
ardeii, varza, vinetele, căpșunii se referă la plantele exigente.
Aerul influenţează asupra plantelor de cultură prin compoziţia sa atmosferică și din sol, prin temperatură. Unele specii de plante și copaci cresc mai
repede datorită nivelului tot mai mare de dioxid de carbon din atmosferă
pe care îl absorb, oferind posibilitatea de a cîștiga timp în lupta împotriva
schimbărilor climatice. Pentru creșterea productivităţii, în seră și în solarii
este sporită concentraţia de dioxid de carbon prin descompunerea materiei
organice în sol.

Temperaturile
scăzute

Fig. 15.8. Mana la roşii

Reţineţi!
Vîntul, prin intensitatea şi durata sa, intervine direct în polenizarea plantelor.
La o viteză ce depăşeşte 10 m/sec.,
zborul albinelor este
imposibil.
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Lucru individual
Află mai multe despre prevenirea manei la tomate, ca cea mai răspîndită plantă
de cultură.

Lucru în grup

Fig. 15.9. Copilitul roşiilor

1. Realizaţi etapa a II-a a proiectului (pag. 5-6).
2 Participaţi la lucrările agricole de sporire a roadei – la copilitul tomatelor, îndepărtînd lăstarii crescuţi la subsuoara frunzelor de tomate, numiţi copili. Aceşti
lăstari se vor rupe cu mîna sau se vor tăia cu foarfeca, în momentul în care ating
o lungime de 5-7 cm şi sînt încă în stare ierboasă (fig. 15.9). Respectaţi regulile
de igienă în timpul lucrului.
3. Apreciaţi roada, evidenţiind aspectul ecologic, cantitatea roadei obţinute.

Meditaţi şi argumentaţi
Un secret pentru sporirea producţiei în seră este construirea în mijlocul ei a unei
lăzi de compostare. Argumentaţi afirmaţia.

15.4. Arbuștii fructiferi
Coacăzul roșu, coacăzul negru, cornul, agrișul, zmeura sînt cei mai preferaţi arbuști întîlniţi pe teritoriul ţării noastre.
Agrișul este un arbust mai puţin pretenţios (fig. 15.10). Se îngrijește fără
mare efort, însă trebuie să se ţină cont de anumite aspecte, pentru a obţine
o recoltă bogată: semiumbra, are nevoie de un spaţiu destul de mare pentru
a crește. Se lasă 1 metru între plante și 2,5 metri între rînduri. E adaptabil și
fructifică în al doilea an de la plantare. Se plantează primăvara devreme sau
toamna tîrziu, preferînd un sol ușor, bogat în substanţe nutritive și aerisit.
De obicei, crește sub formă de tufă sau de pomuleţ.
Ca majoritatea arbuștilor, necesită tăieri de menţinere în fiecare primăvară. La tăiere se îndepărtează lăstarii bătrîni, bolnavi sau uscaţi, dintre cei
crescuţi în anul trecut se lasă 2-3 tulpini, care se scurtează la 1/3, dar nu se
mai taie în anul următor. În mod ideal, tufa are 12-13 ramuri, fiecare cu vîrsta
între 1 și 4 ani.
Se înmulţește foarte ușor vegetativ prin marcotaj, butași, despărţirea
tufelor. Fertilizarea se face periodic, în funcţie de ritmul creșterii și de producţia de fructe. La plantele pe rod se aplică periodic îngrășăminte organice:
băligar, compost. Primăvara devreme arbustul poate fi atacat de afide, este
sensibil la făinare și la infecţiile de ciuperci (dacă are multă apă).

Lucru individual
Fig. 15.10. Agrişa, zmeura,
coacăza – surse de vitamine

1. Informează-te despre cultivarea coacăzului,
zmeurului. Ce este mai profitabil de cultivat:
agriş, coacăz sau zmeură?
2. Realizează etapa a III-a a proiectului, conform fişei tehnologice.

Meditaţi şi argumentaţi
Agrişul poate fi folosit ca un protector împotriva
eroziunii solului. Argumentaţi afirmaţia.
Fig. 15.11. Coacăzul negru
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Vă propunem să cultivaţi, la alegere, plantaţii de coacăzi, agriși, respectînd etapele din fișa tehnologică de mai jos.
Fişă tehnologică. Cultura coacăzului negru
Etape tehnologice. Succesiunea operaţiilor

Ilustraţii

Materiale şi ustensile: coacăzi, gunoi de grajd, vas mare cu apă, hîrleţ sau
burghiu, mănuşi
I. Alegerea şi pregătirea terenului
1. Se aleg soluri fertile, lutoase, chiar nisipoase, permeabile.
2. Se stabileşte distanţa de plantare: între rînduri – 2,5–3 m; pe rînd – 1 m.
II. Plantarea coacăzului negru
Sugestie. Se plantează toamna, pînă la primul îngheţ, deoarece pînă în
primăvară rădăcinile arbustului realizează un contact strîns cu pămîntul,
rănile se calusează; uneori emit şi rădăcini noi.
1. Executarea gropilor: săpatul lor se face cu puţin timp înainte de plantare, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol. Dimensiunea gropii
va fi de 30/30/40 cm. La rădăcini se va da pămînt proaspăt fertil.
2. Pregătirea materialului săditor: rădăcina principală se lasă cît mai lungă, cele secundare se scurtează cu 1/3 din lungime. Pregătim o masă de
сompost de consistenţa smîntînii, format din 3 părţi: pămînt, 2 părţi de
gunoi şi apă.
3. Tehnica de plantare: butaşul se aşază în gropi, se adaugă pămînt,
se tasează bine în jurul plantei. Se toarnă în groapă 6-8 l de apă. După
infiltrarea apei, se execută muşuroirea, pînă la mugurele terminal. Partea
aeriană care rămînе şi se muşuroieşte trebuie să aibă 2-3 muguri pe
lungimea butaşului.
III. Tăierea coacăzului negru
Tufa completă se obţine după 3-4 ani, cînd acumulează 14-16 tulpini de
vîrsta de fertilizare. Tăierea de fructificare constă în eliminarea tulpinilor
îmbătrînite, rupte, uscate, bolnave. Tulpina se scurtează la 3-4 muguri, în
cursul unui an de vegetaţie se obţin 3-4 lăstari.

15.5. Organele viţei-de-vie
Viţa-de-vie este un arbust lemnos, cultivat în grădini și plantaţii de vii. În
stare cultivată prin tăieri repetate, i se formează o tulpină numită butuc, din
care pornesc mai multe ramuri. În primii 3 ani de dezvoltare, după dorinţă
și în funcţie de soi, tulpinei butucului i se dau diferite înălţimi. La butucul
în formă joasă, la nivelul solului se deosebește zona de concreștere (punctul
de altoire), urmează scaunul butucului (buturuga), cu mugurii dorminzi.
De la buturugă pornesc ramificaţii multianuale, variate ca lungime,
grosime, purtînd denumiri convenţionale: braţul scurt (cotor), sub 50 cm
lungime, gros, rigid; braţul lung, peste 50 cm lungime, de 5-6 ani, elastic;
ramificaţii în vîrstă de 3-4 ani (corcani), diferite ca lungime, subţiri, flexibile, rezultate prin tăierile din anii anteriori; pe ele se găsesc coarde de 2 ani.
Ramificaţiile menţionate (cotorul, braţul lung, corcanul) rar se întîlnesc pe
același butuc.
Pe tulpină se găsesc formaţiuni multianuale, cu funcţii de formare (înlocuire) – cepii scurţi.

Fig. 15.12. Butuc de viţă-de-vie

ACTIVITĂŢI AGRICOLE

127

CMYK P128

Fig. 15.13. Viţă-de-vie,
soiul Pinot

Fig. 15.14. Struguri de soi
apiren

Coarda de doi ani, care poate crește și din scaunul butucului, poartă coarde de un an. Coarda de un an provine din lăstari, după сăderea frunzelor. Ea
crește pe coardele de doi ani, fiind în acest caz roditoare (va forma lăstari cu
rod), sau pe formaţiuni mai în vîrstă (corcani, braţe, scaunul butucului), fiind
numită coardă lacomă, iar în primavară vor crește lăstari fără rod, care trebuie
înlăturaţi. Astfel, rodirea anuală a viţei-de-vie este asigurată de coardele de
un an (fig. 15.13). Coarda anuală are lungimea de 1,2-1,8 m, e compusă din
noduri și internoduri. La nivelul nodului se află ochiul de iarnă, alcătuit din
muguri (principali, secundari, terţiari). Din mugurii principali se dezvoltă
strugurii. În caz de îngheţ și vătămare a mugurilor principali, strugurii se
dezvoltă din mugurii secundari.
Strugurii sînt formaţi din mai multe boabe (fructul numit bacă), dispuse
în ciorchine (fig. 15.14). La speciile cultivate, bobul este de pînă la 3 cm, iar
fructul la maturitate poate fi verde, roșu sau purpuriu. Au fost dezvoltate și
varietăţi de struguri fără sîmburi, pentru a atrage consumatorii, însă cercetări
recente au arătat că multe dintre propietăţile vindecătoare ale strugurilor
provin anume de la sîmburi. Mărimea bacelor are o deosebită însemnătate pentru soiurile de masă. Gustul specific și aroma, de asemenea, sînt
caracteristici distinctive ale soiului, care sînt influenţate de temperatură și
intensitatea luminii. Astfel, vinurile din podgoriile sudice sînt mai aromate
și mai grele decît cele din podgoriile nordice.

Lucru individual
1. Numiţi organele viţei-de-vie în baza imaginii din figura 15.15.
2. Indicaţi rolul strugurilor ca remediu curativ.

15.6. Formarea butucilor și lucrări în verde

Fig. 15.15. Organele
viţei-de-vie

Fig. 15.16. Plantaţie
tînără de viţă-de-vie
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În primii trei ani de la plantare, viţa-de-vie necesită îngrijire specială,
pentru a dezvolta viţe puternice. După scopul urmărit, deosebim tăierea de
formare și cea de fructificare (rodire) a butucilor. Tăierea de formare începe
din anul doi și se realizează în funcţie de forma de conducere a butucului.
Pentru formarea butucilor cu conducere joasă, se lasă 1-2 cepi cu 2-3 ochi.
În al treilea an după plantare, la tăiere se lasă două coarde de 8-10 ochi și
doi cepi a cîte 2-3 ochi (fig. 15.16). Pentru a favoriza dezvoltarea unui sistem
radicular în profunzime, în primul an de cultură se execută o lucrare obligatorie – copcitul, care constă în suprimarea rădăcinilor crescute din altoi și
nodul superior al portaltoiului, precum și a lăstarilor porniţi din portaltoi.
La tăierea de fructificare, se lasă pe cordoane verigi de rod formate din cordiţe cu 4-6 ochi și cepi de înlocuire, amplasate cît mai aproape de tulpină.
Tăierile, după perioada în care se efectuează, pot fi: tăieri în uscat, aplicate în
perioada de repaus, și tăieri în verde, aplicate în perioada de vegetaţie. Tăierea în
uscat, ca și la curăţarea viţei-de-vie (fig. 15.17), se face atunci сînd temperatura
aerului nu este mai joasă de -5ºC. Lăstarii anuali maturizaţi, dezvoltaţi normal,
au lungimea de 0,8–2,0 m și grosimea de 6-12 mm. De pe butuc se elimină
pînă la 80-90% din totalul creșterilor anuale. La tăiere, cepul de înlocuire se
lasă mai jos decît coarda de rodire. În lunile aprilie-mai, se execută o serie de
lucrări de îngrijire, în scopul creșterii optime a viţei-de-vie.
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Lucrările în verde cuprind: legatul lăstarilor verzi, care se realizează de
trei ori pe an, în lunile aprilie, iunie și iulie (fig. 15.18); plivitul lăstarilor
verzi, ce se face în lunile mai și iunie. Înainte de înflorire, butucii se tratează
contra bolilor și dăunătorilor. În iulie, lăstarii subţiri se înlătură – lucrare
numită ciuntire.

Lucru individual
Participă, împreună cu părinţii, la lucrările de îngrijire a viţei-de-vie. Notează
într-un registru datele observărilor şi lucrările efectuate.
Fig. 15.17. Tăierea în uscat

Lucru în grup
Grupul 1. Prezentaţi informaţii despre caracteristicile, semnificaţia soiurilor de
masă, cultivate în Republica Moldova.
Grupul 2. Prezentaţi informaţii despre caracteristicile, semnificaţia soiurilor apirene, cultivate în ţara noastră.

Meditaţi şi argumentaţi
În timpul înfloririi viţei-de-vie, se recomandă efectuarea polenizării artificiale.
Care este scopul acestei proceduri?

15.7. Combaterea bolilor și dăunătorilor
viţei-de-vie
Viţa-de-vie este afectată de un număr mare de boli și dăunători. În
aceste cazuri, sînt importante tratamentele fitosanitare, precum și lucrările
agrotehnice aplicate viţei-de-vie și solului: tăierile corecte și la timp, plivitul,
copilitul, aratul și săpatul între rînduri. Tratamentul se face la necesitate,
în funcţie de faza de vegetaţie a viţei-de-vie și de condiţiile meteorologice.
Combaterea chimică rămîne metoda de bază în tratarea bolilor și dăunătorilor. În funcţie de agenţii patogeni împotriva cărora se folosesc, pesticidele
se grupează în fungicide, insecticide, acaricide etc.
Mana viţei-de-vie este cea mai periculoasă dintre bolile viţei-de-vie
(fig. 15.19). Ciuperca ce poate provoca mana este Plasmopara viticola, care
iernează sub formă de spori depuși pe frunzele uscate. Frunzele tinere atacate prezintă pe faţa superioară niște pete verzi-gălbui, cu contur neregulat.
Atacînd ciorchinii tineri sau inflorescenţele, le poate distruge în întregime.
Atunci cînd pe boabe mana a ajuns la un anumit grad de dezvoltare, pe suprafaţa lor apar pete vineţii, adîncite. Odată instalată, boala nu mai poate fi
combătută. Tratamentele indicate sînt doar preventive, nu și curative.
Făinarea viţei-de-vie (oidiumul). Ciuperca (Unciula necator) ce provoacă făinarea viţei-de-vie poate ataca, din primăvară pînă în toamnă, toate
organele verzi ale plantei (frunze, lăstari, struguri) (fig. 15.20) Atacul pe
ciorchinii mai tineri se manifestă prin acoperirea lor cu o pulbere albicioasă,
apoi prin uscarea acestora. Boabele atacate nu se dezvoltă, ci rămîn mici și
acre, iar pe suprafaţa lor se remarcă un strat alb-cenușiu, sub care pieliţa
devine brună. Boabele bolnave cu timpul crapă, expulzînd sîmburii. Căldura,
umezeala și lumina insuficientă sînt factorii favorizanţi ai bolii.

Fig. 15.18. Legatul lăstarilor
verzi

Fig. 15.19. Mana viţei-de-vie

Fig. 15.20. Făinarea viţei-de-vie
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Reţineţi!

Lucru individual

Cele mai multe infecţii ale strugurilor
provin din timpul
vegetaţiei. Altele se
amplifică după recoltare, în depozite.
În sfîrsit, alte ciuperci se dezvoltă pe
struguri numai după
recoltare, devenind
foarte păgubitoare
în timpul păstrării.

Informează-te din literatură despre molia verde a strugurilor – eudemisul. Completeaza portofoliul.

TEST

Lucru în grup
1. Elaboraţi un proiect de îngrijire a unui soi mai cunoscut de viţă-de-vie, indicînd
lucrările agrotehnice şi fitosanitare.
2. Prezentaţi proiectul.

Oră de sinteză și de evaluare finală

I. Susţinerea publică a proiectului realizat în conformitate cu criteriile stabilite:
1. Respectarea etapelor tehnologice.
2. Aprecierea rezultatelor activităţilor practice.
3. Utilitatea proiectului.
Prezentarea rămîne la decizia ta (Power Point, poster, video).
II. Test
1. Selectează intrusul din grupul tematic şi explică de ce l-ai exclus.
Lăstari – mugure – cepi – creangă
Copcit – copilit – palisare
2. Ordonaţi imaginile conform lucrărilor agricole realizate din iarnă pînă-n toamnă:

3. În ce mod temperatura poate influenţa producţia de tomate?
4. Comparaţi lucrările agricole de primăvară pentru pomii fructiferi cu lucrările pentru viţa-de-vie.
5. Explicaţi în ce constă butăşirea ca metodă de înmulţire vegetativă.
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Sînteţi în pragul maturităţii. Cu siguranţă vreţi să fiţi liberi în luarea deciziilor
care ţin de alegerea profesiei, dar vă este greu să vă decideţi în multitudinea
profesiilor existente. Vreţi să aveţi o profesie care să vă asigure nu doar bunăstare, ci şi bucuria visului împlinit. Sperăm ca informaţia din acest modul
să vă ajute în alegerea profesiei în conformitate cu aptitudinile şi abilităţile
personale.

16.1. Domenii de activitate (meserii, profesii)
Clasificarea meseriilor și profesiilor
Istoria civilizaţiei constituie o lungă și interesantă călătorie pe drumul
descoperirilor. Alegerea profesiei reprezintă o dimensiune importantă a
acestei călătorii, iar studiile asupra ei vă vor permite să vă implicaţi plenar
în această călătorie.
Ce este, de fapt, profesia? Este tipul de activitate socială ce se exercită pe
baza unei pregătiri profesionale, a unei calificări. Ea este nu doar un mijloc
de a ne cîștiga existenţa, ci și un mod de viaţă, un rol social. Este imposibil
de determinat exact cîte profesii există astăzi în lume, deoarece unele dispar,
altele apar.
Cum să ne orientăm în multitudinea de profesii, cum s-o alegem pe cea
potrivită? Ne vine în ajutor clasificarea acestora. Cea mai cunoscută clasificare a profesiilor după principiul caracterului muncii prestate îi aparţine
sociologului american C. W. Mills (White Collar. The American Middle
Classes, 1951). Astfel, profesiile pot fi împărţite în două grupe mari:
1) muncă preponderent fizică (gulere albastre) – produc manual bunuri,
construiesc case etc. (fig. 16.1);
2) muncă preponderent intelectuală (gulere albe) – prestează munci cu
calificări superioare (drept, educaţie, medicină, management, artă etc.)
(fig. 16.2).

Fig 16.1. Profesii din categoria gulerelor albastre

Fig 16.2. Profesii din categoria gulerelor albe

Profesiile pot fi clasificate și în funcţie de criteriile: economic, pe ramuri, tehnologic, social. În conformitate cu aceste patru criterii de activitate de muncă, psihologul rus E. Klimov a realizat Piramida clasificării
profesiilor (fig. 16.3).
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1. Condiţiile în care se desfășoară munca (4 grupe de profesii):
lucrul în condiţii „de cameră” (contabil, bibliotecar)
lucrul în aer liber (pompier, viticultor, constructor)
lucrul în condiţii neobișnuite (miner, alpinist, salvamar)
lucrul în condiţii de maximă responsabilitate faţă de oameni (medic,
militar, judecător, profesor).
2. Uneltele și mijloacele de producere (2 secţii de profesii):
folosirea uneltelor de muncă manuală (tîmplar, lăcătuș, muzician)
folosirea mijloacelor funcţionale (educator, degustator, profesor)
3. Scopul muncii (3 clase de profesii):
gnostice (de cunoaștere) (controlor, merceolog, anchetator, critic)
transformatoare (pictor, cofetar, pedagog, geolog)
exploratoare (designer, croitor, constructor).
4. Obiectul muncii (5 tipuri de profesii).
În funcţie de obiectul muncii, profesiile se împart în cinci tipuri (tabelul 16.1).

Fig. 16.3. Piramida lui Klimov

Tabelul 16.1. Tipurile de profesii în funcţie de obiectul muncii

Tipul profesiei

Codul

1. Om – natură

N

2. Om – tehnică

T

3. Om – om

O

4. Om – sistem de semne

S

5. Om – chip artistic

A

Obiectul muncii

Exemple

Diferite organisme vii, procese
biologice
Maşini, mecanisme, materiale şi tipuri de energie, sisteme
tehnice

Agronom, silvicultor, pomicultor, piscicultor, zootehnician, veterinar

Oamenii
Scheme, hărţi, simboluri, formule, cifre, tabele, semne rutiere
Creaţii literare, muzicale, fenomene artistice, opere de pictură, sculptură

Energetician, şofer, tehnician, frezor, lăcătuş, pilot, tractorist, sudor
Profesor, asistentă medicală, medic, ghid,
asistent social, vînzător, militar, regizor
Programator, casier, redactor, contabil,
notar, matematician, cartograf
Actor, scriitor, designer, fotograf, muzician, pictor, artist de balet, dansator

Fig. 16.4. Diferite profesii în funcţie de obiectul muncii

În procesul de alegere a profesiei, este necesar să ţinem cont de informaţiile despre clasificarea profesiilor și despre calităţile și abilităţile pe care
trebuie să le posezi. Dacă aveţi nevoie de ajutor, adresaţi-vă profesorilor,
psihologului, care vă pot propune diverse teste de autocunoaștere.

Lucru individual
1. Selectează şi completează portofoliul cu informaţii relevante despre lumea profesiilor.
2. Elaborează proiectul „Eu şi profesia mea”. Caracterizează profesia aleasă în funcţie de obiectul muncii
şi determină tipul ei.
3. Alcătuieşte o listă a profesiilor care crezi că ţi se potrivesc.

Lucru în grup
1. Repartizaţi profesiile pe care le cunoaşteţi în funcţie de obiectul muncii, utilizaţi informaţiile din tab. 16.1.
2. Explicaţi maxima: „Profesia este coloana vertebrală a vieţii” (Friedrich Nietzsche).
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Istoricul și evoluţia profesiilor și meseriilor
Fiecare profesie are perioada sa de înflorire, de
prestigiu, dar și perioada de stagnare, de prăbușire.
Apariţia profesiilor este în strînsă legătură cu munca,
astfel ele au apărut în urma celor patru procese de
diviziune a muncii, cunoscute în evoluţia societăţii:
Diviziunea naturală a muncii, bazată pe criteriul
fiziologic și exercitată în conformitate cu o serie de
diferenţe fiziologice între oameni. Ea a generat ocupaţii care nu solicită specializare.
Diviziunea socială a muncii, care a dus la apariţia
specializării pe domenii (agricultură, industrie).
Diviziunea particulară a muncii, care a dus la
apariţia meseriilor.
Fig. 16.5. Operatoare de telefonie, birjar, lampagiu
Diviziunea muncii pe operaţii, adică activitatea
de execuţie este divizată pe operaţii.
Omul își poate aplica potenţialul în orice gen de activitate socialmente
utilă, exercitîndu-și capacităţile personale. Diversitatea sferelor de activitate
este determinată de cerinţele, necesităţile, capacităţile umane. Diversitatea
profesiilor reprezintă deci gradaţia posibilităţilor umane. În prezent se
cunosc peste 6000 de profesii, iar peste un an numărul lor va fi altul. Acest
fenomen se datorează progresului tehnico-știinţific, care a contribuit la apariţia profesiilor noi, la dispariţia unora vechi, la ștergerea hotarelor dintre
profesii. Odată cu trecerea la sistemul economiei de piaţă, s-au schimbat
caracterul și scopurile muncii, sînt căutaţi specialiști cu studii profesionale
calificate, cu experienţă de muncă, cu profesionalism înalt și cunoașterea
limbilor străine, a computerului.
Astăzi nu veţi mai întîlni oferte de muncă în calitate de: copist, sufleor,
bocitoare, lustragiu, birjar etc. (fig. 16.5).
În schimb, se cer specialiști în domeniile „de top”: programator, designer,
manager, headhunter, mediator etc. (fig. 16.6).

Fig. 16.6. Designer, copywriter, mediator

Conform Barometrului profesiilor, actualmente în ţara noastră cele mai solicitate profesii/meserii
pe piaţa muncii sînt: manager în servicii de marketing, programator, bucătar, croitor, cusătoreasă,
ecologist, dealer, agent resurse, asistentă medicală, inginer-proiectant.

Lucru individual
1. Motivează nevoia de a avea o profesie.
2. Din lista profesiilor propuse, selectează-le pe cele: a – mai puţin solicitate; b – noi, apărute în ultimele decenii ale secolului XX: geamgiu, frizer de animale, programator, birjar, manager, ecologist, potcovar, crescător
de melci, bocitoare, designer, tapiţer, legător de cărţi, alpinist-utilitar, sobar, copywriter, mediator, lampagiu.
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Lucru în grup
1. Utilizaţi informaţiile selectate despre lumea profesiilor şi discutaţi cum au evoluat profesiile pe parcursul anilor.
2. Elaboraţi un afiş/un spot publicitar despre o profesie nouă. Argumentaţi alegerea.

Meditaţi şi argumentaţi
Descifraţi mesajul proverbului: „Cine practică meseria ce nu i se potriveşte, acela
fierbe supă într-un coş împletit”.

16.2. Integrarea în cîmpul muncii
Profesii specifice diverselor zone etnografice
Teritoriul R. Moldova convenţional este divizat în 4 regiuni etnografice,
economico-geografice: de Nord, de Centru, de Sud și de Sud-Est. Fiecare
dintre aceste regiuni are particularităţile proprii istorice, sociale, economice,
naturale, specializate în anumite ramuri ale economiei. De aici am putea constata că și necesitatea unor profesii depinde de regiunea concretă. Domeniile
de activitate a populaţiei ţării noastre sînt: agricultura, industria, transportul,
construcţiile, educaţia, sănătatea, știinţa, cultura, comerţul.
Abundenţa materiei prime, tradiţiile populare, tehnologiile perfecţionate
de-a lungul secolelor în diferite domenii au constituit baze solide pentru
apariţia și dezvoltarea anumitor meșteșuguri, de exemplu: ţesutul covoarelor –
Soroca, Orhei, Căușeni, Dondușeni; împletitul din lozie – Nisporeni, Soroca,
Ialoveni, Orhei; prelucrarea artistică a pietrei – Cosăuţi, Braniște; prelucrarea
artistică a lemnului – Călărași, Cimișlia; prelucrarea pieii – Cahul, Cimișlia,
Ialoveni; crearea prosoapelor și horboţelelor – Nisporeni, Hîncești, Orhei.
Dacă aveţi abilităţi pentru meseriile tradiţionale, însușiţi-le, deoarece
aceste ocupaţii sînt specifice persoanelor cu spirit creativ, practic, independent. Aceste meserii vă oferă și avantaje: puteţi avea un program de lucru
mai flexibil, vă garantează ieșirea de sub rigiditatea autorităţilor industriale,
vă pot asigura și cîștiguri mai mari. Realizarea profesională în domeniul
artizanatului este o oportunitate care vă deschide ușile spre o afacere profitabilă în domeniul designului vestimentar, al locuinţelor sau al mobilei, în
domeniul confecţionării articolelor de ritual (mariaj, botez etc.).

Lucru individual
1. Completează tabelul cu denumiri ale profesiilor din diferite ramuri ale economiei Republicii Moldova.
Agricultură

Industrie

Prestări servicii

2. Care dintre aceste profesii ţi s-ar potrivi? Argumentează alegerea.
Fig. 16.7. Profesii şi
meserii din diferite zone
geografice ale Republicii
Moldova
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Lucru în grup
1. Desfăşuraţi o cercetare în localitatea voastră şi determinaţi profesiile specifice
regiunii. Care sînt profesiile mai solicitate, mai puţin solicitate şi de ce?
2. Determinaţi ce meşteşuguri s-au dezvoltat în localitatea voastră şi cum evoluează ele astăzi.
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Meditaţi şi argumentaţi

Reţineţi!

Explicaţi mesajul maximei: „Niciun om nu poate deveni stăpînul meşteşugului
din prima zi”.

Astăzi piaţa forţei de muncă este
într-o permanentă
evoluţie, de aceea
trebuie să fiţi la curent cu schimbările
ce se produc în lumea profesiilor.

Avantaje și dezavantaje privind profesiile și meseriile
Alegerea viitoarei profesii presupune o mare responsabilitate. Fiind încă
elev, trebuie să meditezi serios, să te pregătești pentru viitoarea carieră, încît
aceasta să fie una de succes. Reușita într-un anumit domeniu presupune, în
primul rînd, dorinţă de a învăţa în raport de 40%; capacitate de a comunica
cu sine și cu cei din jur – 10%; cunoaștere a viitoarei profesii și a particularităţilor proprii – 10%; pragmatism – 10%; curaj – 10%; dorinţă emoţională
– 10%; simţul umorului – 10%.
Pașii care urmează să-i parcurgi pentru atingerea scopului propus:
1. Informează-te despre sistemul educaţional al Republicii Moldova
accesînd site-ul Ministerului Educaţiei. Cunoscînd structura sistemului
educaţional, vei înţelege oportunităţile oferite de acesta.
2. Informează-te referitor la domeniile, profesiile și meseriile solicitate
pe piaţa forţei de muncă din ţară și de peste hotare.
3. Autocunoaște-te, autoevaluează-te: determină interesele, vocaţia,
aptitudinile, caracterul și temperamentul propriu („Ce pot să fac?”).
4. Decide ce vrei să devii, alege conștient profesia, ca să poţi afirma:
„Asta aleg să fac!”.
Indiferent ce instituţie de învăţămînt vei absolvi, obţinînd o profesie te
vei strădui să fii cel mai bun în domeniu. Pe parcursul traseului profesional
vei beneficia de un șir de avantaje: vei avea posibilitatea să-ţi construiești o
carieră de succes, să ai un salariu decent, să deţii funcţii de conducere, să fii
promovat în profesie, ceea ce îţi va asigura un confort sufletesc. Toate aceste
avantaje îti sînt garantate de actele normative existente.
În același timp, e bine să ţii cont de faptul că piaţa muncii este într-o
schimbare continuă, solicitînd de la candidaţii la un loc de muncă un înalt
profesionalism și flexibilitate în gîndire, în luarea deciziilor. În condiţiile
economiei de piaţă, trebuie să fii gata pentru a te reprofila, a-ţi schimba
meseria. Intrînd pe piaţa muncii, va trebui să accepţi unele dezavantaje:
șomajul, salarii mici, uneori discriminare în baza sexului (mai ales feminin)
sau a unui handicap, încălcarea drepturilor și intereselor tale economice.
Astăzi, în ţara noastră, șomajul este mai frecvent în rîndurile tinerilor, fiind
cauzat de dispariţia unor specialităţi, de lichidarea întreprinderilor, dar și
de faptul că mulţi tineri absolvesc facultăţi cu specialităţi „de prestigiu”, dar
care nu sînt solicitate pe piaţa muncii.

Lucru individual
1. Realizează etapa proiectului „Eu şi profesia mea”. Informează-te despre sistemul educaţional din Republica Moldova şi oportunităţile oferite. Selectează
instituţiile de învăţămînt în care ai dori să-ţi continui studiile pentru a obţine o
profesie. Motivează alegerea.
2. Scrie un eseu despre avantajele şi dezavantajele profesiei rîvnite.

16

Fig. 16.8. Miner, electrician,
medic-cosmetolog
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Lucru în grup
1. Colaboraţi şi determinaţi cauzele şomajului în rîndurile tinerilor.
2. Elaboraţi un plan de acţiuni ce ar redresa situaţia tinerilor pe piaţa muncii din
localitatea voastră.

Meditaţi şi argumentaţi
„Pentru a deveni un om de succes în orce profesie, sînt necesare trei lucruri: natura, studiul şi practica” (Henrz Beecher). Argumentaţi afirmaţia prin exemplele
părinţilor, cunoscuţilor.

16.3. Eu și viitoarea mea profesie
Vocaţia și alegerea profesiei
Reţineţi!
Interes – preferinţă
pentru anumite domenii de cunoştinţe,
de activitate.
Aptitudine – însuşire individuală care
condiţionează îndeplinirea unei munci,
înclinaţie.
Vocaţie – atracţie
pentru un anumit
domeniu de activitate.

Fiecare dintre voi este liber să-și aleagă calea vieţii, să tindă spre a avea o
profesie, o meserie. Pentru a realiza acest vis, trebuie să parcurgeţi un traseu
profesional. Cel mai dificil în parcurgerea acestui traseu constă în faptul că
aspiraţiile, dorinţele și aptitudinile voastre trebuie să corespundă cu cerinţele
sociale și economice.
Un rol aparte în realizarea acestui parcurs îl au interesele personale. Interesele pentru o profesie conţin impresii, experienţe personale, idealuri și
concepţia despre lume care, pînă la urmă, influenţează opţiunea vocaţională
a fiecărui adolescent. Ele stau la baza dezvoltării aptitudinilor, care reprezintă
potenţialul persoanei de a obţine succes într-un domeniu. Aptitudinile se
demonstrează prin reușitele obţinute în cadrul activităţilor pe parcursul
vieţii. Astfel, interesele și aptitudinile sînt interdependente.
Eugen Doga și-a relizat vocaţia dînd naștere unor minunate creaţii
muzicale. Mihai Eminescu ne-a lăsat moștenire opere literare nemuritoare.
Mendeleev a avut aptitudini fenomenale pentru chimie. Giorgio Armani
este un designer vestimentar care și-a demonstrat aptitudinile creînd colecţii vestimentare inedite. Performanţele obţinute de ei s-au datorat vocaţiei,
intereselor și aptitudinilor personale.

Fig. 16.9. Domenii care cer anumite vocaţii, înclinaţii

Dezvoltarea aptitudinilor presupune, întîi de toate, cunoașterea potenţialului propriu pentru obţinerea performanţelor într-un domeniu.
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Schema 16.1. Tipurile de aptitudini

cognitive (de a dobîndi cunoştinţe şi a opera cu ele)
fizice (capacităţi ce presupun rezistenţă fizică)
artistice (reuşite în activităţi de pictură, sculptură)

Aptitudini
muzicale (sensibilitate în domeniul muzical)
sociale (de comunicare, de stabilire a contactelor sociale)
de lucru manual (artizanat: sculptură în lemn, ţesut, croşetare)

Un factor important în alegerea profesiei îl reprezintă interesele, preferinţele, deoarece o persoană se implică în activităţile care îi sînt interesante.
Dar nu este suficient doar să-ţi placă o activitate, trebuie să te convingi că
poţi îndeplini o atare activitate, adică e nevoie de o bună autocunoaștere.

Lucru individual
1. Realizează etapa proiectului „Eu şi profesia mea” în scopul autocunoaşterii, în
conformitate cu algoritmul dat:
Calităţi

Interese pentru
domeniu

Aptitudini
dezvoltate

Aptitudini pe care
doresc să le dezvolt

2. Discută acest proiect cu părinţii, solicită opinia lor.

Lucru în grup
1. Realizaţi un colaj la tema: „Personalităţi care s-au remarcat prin vocaţie”.
2. Discutaţi şi lansaţi un mesaj public cu tema: „Talentul numai a spus că mă
ajută, iar munca chiar m-a ajutat” (Grigore Vieru).

Imaginea sinelui într-un domeniu profesional
Perioada alegerii profesiei și devenirii profesionale cuprinde vîrsta între
14 și 25 de ani, cînd persoana își încearcă puterile în diferite roluri, pentru
a se orienta spre posibilităţile profesionale reale. Adesea în alegerea meseriei există riscul de a-ţi crea o falsă imagine profesională, din cauză că nu
există o cunoaștere de sine care are la bază dorinţe, interese, aptitudini, dar
și temperament, caracter, valori.
Valorile pe care vi le formaţi fiind elevi vă vor ajuta să identificaţi mai ușor
profesia ce vi se potrivește, să vă stabiliţi scopuri, să luaţi decizii importante
pentru viitorul vostru. În evoluţia sa, omenirea a creat valori moral-spirituale
(binele, adevărul, credinţa, munca, pacea, limba etc.) și valori materiale (bunăstare, bani). Depinde de voi pe care le veţi lua ca prioritare pentru viitor,
de aceea vă îndemnăm să vă faceţi o autoevaluare în scopul autocunoașterii
și autoaprecierii. Este important să vă formaţi o părere corectă despre sine,
să vă apreciaţi obiectiv aptitudinile, trăsăturile de caracter, valorile ș.a. Toate
trăsăturile care se manifestă în comportamentul omului faţă de sine, faţă de
cei din jur, faţă de muncă formează caracterul. Ţineţi minte: caracterul se
formează, nu este înnăscut precum temperamentul.

Reţineţi!
Imaginea de sine –
totalitatea de caracteristici pe care şi le
atribuie o persoană.
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Reţineţi!
Conştientizarea potenţialului
propriu,
dezvoltarea aptitudinilor,
abilităţilor,
stabilirea valorilor,
obiectivelor constituie paşi decisivi în formarea imaginii sinelui într-un domeniu.

Temperamentul reprezintă trăsături neurofiziologice și psihoenergetice
care determină caracteristicile psihice, capacitatea de lucru ridicată sau scăzută; stăpînirea de sine sau impulsivitatea etc. Sînt cunoscute patru tipuri
de temperamente:
sangvinic (foarte energic, impulsiv);
coleric (impulsiv, foarte activ, deseori nestăpînit);
flegmatic (echilibrat, stăpînit);
melancolic (pasiv, apatic, gînditor).
O persoană posedă caracteristici a 2 sau 3 tipuri de temperamente, care
se manifestă, de regulă, în funcţie de situaţiile create în viaţă. Este cunoscut
faptul că orice profesie înaintează faţă de psihicul persoanei anumite cerinţe,
de aceea, cînd iei o decizie privind lansarea într-un domeniu, trebuie să-ţi
determini capacităţile de a te acomoda la profesia aleasă conform temperamentului personal.

Fig. 16.10. Profesii care solicită diferite temperamente

Un alt element al imaginii sinelui într-un domeniu este gîndirea pozitivă, adică încrederea în sine. Evoluţia personală îi oferă omului încredere în
forţele proprii. Adolescenţii cu o imagine de sine favorabilă se remarcă prin
inteligenţă, ingeniozitate, interes faţă de tot ce este nou, sînt responsabili,
afectivi, capabili să ia decizii corecte în proiectarea carierei profesionale.
Calităţile care garantează succesul într-un domeniu sînt:
 cunoașterea potenţialului propriu
 acceptarea valorilor general-umane
 puterea de convingere prin activităţi practice
 încrederea în forţele proprii
 atitudinea pozitivă, gîndirea pozitivă
 cunoașterea particularităţilor profesiei rîvnite.

Lucru individual
1. Realizează etapa proiectului „Eu şi profesia mea”: notează pe frunzele unui arbore valorile care te vor
ajuta să-ţi construieşti o carieră în domeniul ales.
2. Determină profesiile care se potrivesc tipului tău de temperament (consultă psihologul).

Lucru în grup
1. Colaboraţi şi alcătuiţi o listă a caracteristicilor pentru profesia preferată din domeniul tehnologic. Spre
exemplu: designer vestimentar.
2. Discutaţi şi demonstraţi dependenţa dintre: interese – aptitudini – valori – vocaţie – caracter – temperament şi adoptarea deciziei de alegere a profesiei.
3. Comentaţi cugetarea filosofului Socrate: „Nu poţi cunoaşte lumea, dacă nu te cunoşti pe tine însuţi”.

Meditaţi şi argumentaţi
Care este rolul disciplinelor şcolare în alegerea viitoarei profesii. Identificaţi interdependenţa unor discipline
şcolare cu anumite profesii, meserii.
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16. 4. Calităţi și condiţii profesionale

Reţineţi!

Drepturi şi responsabilităţi
Constituţia Republicii Moldova garantează drepturile cetăţenilor, inclusiv
dreptul la muncă, la libera alegere a profesiei (Art. 43, alineatul 1). Drepturile îţi asigură posibilitatea să crești, să te dezvolţi într-o societate sigură și
sănătoasă, în care poţi să-ţi realizezi potenţialul, să activezi într-un domeniu.
Astăzi, cînd ești în prag de maturitate, bucurîndu-te de drepturile acordate
de legislaţia ţării și actele normative în vigoare: Codul muncii, Legea privind
utilizarea forţei de muncă, ai șansa de a te lansa în activităţi, domenii, afaceri
după bunul plac și conform pregătirii corespunzătoare.
În condiţiile economiei de piaţă, munca prestată este o „marfă”, iar forţa
de muncă o constituie persoanele apte de muncă, cu vîrsta cuprinsă între
16-18 ani și 57 (femeile), 62 (bărbaţii) de ani, care își vînd capacitatea de
muncă fizică și intelectuală, adică își caută un loc de muncă (cererea). Totodată, patronii propun locuri de muncă la care pot aspira persoanele apte
de muncă (oferta). Interdependenţa dintre cererea pentru muncă și oferta
de muncă constituie piaţa forţei de muncă.
Comisia Europeană a elaborat Clasificarea europeană a aptitudinilor/
competenţelor, calificărilor și ocupaţiilor (ESCO). ESCO este o clasificare
multilingvă, disponibilă tuturor instituţiilor/părţilor interesate din domeniile pieţei muncii și educaţiei, pentru a fi utilizată în scopul coordonării
cererii și ofertei de muncă, reducerii decalajelor de aptitudini/competenţe
și armonizării diverselor pieţe ale muncii și sisteme de educaţie din statelemembre ale Uniunii Europene. Astfel, va fi mai ușor pentru solicitanţi să
găsească locuri de muncă în alte state-membre ale UE, iar pentru angajatori
– să atragă persoane talentate din străinătate.
Absolvind studiile într-un domeniu și dorind să obţineţi un loc de
muncă, vă veţi lansa pe această piaţă. Ce trebuie să întreprindeţi pentru a
obţine postul la care aspiraţi? Pentru realizarea acestui pas, există anumite
instrumente acceptate în sistemul economiei de piaţă, care vă vor ajuta:
CV-ul (Curriculum vitae), interviul de performanţă, scrisoarea de intenţie,
recomandarea.
Curriculum vitae înseamnă parcursul vieţii, este documentul care conţine date personale, informaţii referitoare la studii, experienţă profesională,
abilităţi, cunoașterea limbilor străine și a calculatorului. CV-ul va fi insoţit,
la necesitate, de o scrisoare de intenţie.
Interviul de angajare la un post de muncă este cea mai reușită posibilitate de a prezenta pe piaţa muncii propria ta imagine – cel mai valoros
produs.
Atît patronul, cît și angajatul trebuie să ţină cont de prevederile Codului
muncii, articolul 17, care conţine următoarele stipulaţii: nu se admite nicio
limitare a drepturilor sau stabilirea unor avantaje la angajarea în serviciu în
temeiul sexului, rasei, naţionalităţii, limbii, originii sociale, stării materiale,
domiciliului, confesiei religioase, convingerilor care nu ţin de calităţile de
lucru ale angajaţilor.

Drepturile sînt posibilităţi, libertăţi
acordate persoanelor pentru a asigura necesităţile cele
mai importante ale
acestora.

16

Fig. 16.11. Piaţa forţei de muncă
solicită profesii diverse

Fig. 16.12. Ţinuta la un
interviu de angajare
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Fig. 16.13. Primul pas în
viitoarea carieră

Se cer întreprinși cîţiva pași pentru a susţine cu succes interviul de performanţă și a obţine postul de muncă rîvnit:
1. Autoevaluează-ţi aptitudinile, abilităţile (cunoaște-te pe tine).
2. Alcătuiește o listă de întrebări pe care ţi le-ar putea adresa patronul
în cadrul interviului.
3. Informează-te despre situaţia economică, profilul, produsul, perspectiva întreprinderii/organizaţiei la care dorești să te angajezi.
4. Întocmește o listă de întrebări pe care ai dori să le adresezi angajatorului.
5. Prezintă-te la interviu la ora fixată, ţine cont de aspectul vestimentaţiei,
pieptănăturii, încălţămintei.
6. În timpul interviului fii amabil, ascultă atent, formulează logic și concis
răspunsurile, zîmbește.
Ai reușit să susţii cu succes interviul de angajare, creînd o impresie bună
despre personalitatea ta; urmează să fii angajat în serviciu. În momentul
angajării la serviciu, patronul este obligat să încheie cu tine un contract de
muncă, care conţine anumite prevederi: drepturi și obligaţii ale angajatului
și ale angajatorului. Fiind în rol de angajat, conform contractului de muncă
ai dreptul la un loc de muncă corespunzător unor condiţii prevăzute de
standardele de stat, ai dreptul la odihnă, concedii, remunerarea muncii, la
formarea profesională. Concomitent cu drepturile vei avea și responsabilităţi:
să respecţi regimul de muncă (8 ore pe zi, 40 ore săptămînal), să respecţi
regulamentul intern al organizaţiei, disciplina de muncă. Drepturile nu pot
exista ca o entitate aparte, existenţa lor presupune și existenţa responsabilităţilor. De aceea, numai respectînd drepturile și obligaţiile poţi deveni nu
numai un cetăţean bun, dar și un profesionist de succes.

Lucru individual
1. Întocmeşte CV-ul propriu în scopul promovării imaginii personale şi a unei
eventuale angajări în serviciu.
2. Alcătuieşte o listă a întrebărilor ce ai dori să le adresezi angajatorului, demonstrînd interes pentru ocuparea locului de muncă solicitat.

Lucru în grup
1. Joc de rol. Simulaţi angajarea la serviciu. Repartizaţi-vă în grupuri a cîte 3
(angajator, angajat, observator). Susţineţi interviul de angajare cu prezentarea
CV-ului, scrisorii de intenţie.
2. Discutaţi şi lansaţi un mesaj despre efectele creşterii numărului de femei angajate la muncă pentru societate, economie, familie.

Meditaţi şi argumentaţi
„Nu contează ce meserie ai, contează să fii cel mai bun” (Abraham Lincoln).
Argumentaţi maxima prin exemple cunoscute de voi.

Factori ce influenţează alegerea profesiei
Alegerea profesiei nu este un fenomen momentan, ci un proces care durează
mai mulţi ani. Bazele viitoarei cariere se pun începînd din copilărie. Mulţi factori
intervin în anii de școală, jucînd un rol important în viitoarea voastră viaţă.
Informaţiile pe care le dobîndiţi, competenţele pe care vi le formaţi în școală,
mediul în care vă dezvoltaţi sînt factori decisivi pentru viitorul vostru.
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Schema 16.2. Factorii care influenţează alegerea viitoarei profesii

Factorii care
influenţează
cariera

externi (familia, şcoala, grupul de prieteni, „moda” profesiilor,
mass-media, organizaţiile de copii şi tineret, unităţile economice locale)
interni (aptitudinile, interesele, valorile, vocaţia, nivelul intelectual, caracterul, temperamentul)

Familia asigură buna creștere, te ajută să-ţi conturezi propria identitate și
modul de relaţionare socială. Deprinderile de muncă, atitudinile și spiritul de
echipă pe care le înveţi acasă se reflectă în responsabilităţile asumate în luarea
deciziei asupra profesiei. Părinţii îţi sînt ghizi în învăţare și te îndrumează în
luarea multor decizii, încurajîndu-te, dar în același timp îti acordă libertate în
luarea deciziilor profesionale. Părinţii sînt cei care te sprijină în parcurgerea
traseului profesional, asigurîndu-ţi un sentiment de încredere în sine.

Fig. 16.14. Factori ce influenţează alegerea profesiei

Un rol important îl are școala, căreia îi revine sarcina de formare la elevi
a unor motivaţii pozitive (interese, atitudini) și a unor trăsături de caracter (perseverenţă, fermitate, putere de muncă) care-și vor pune amprenta
asupra exercitării profesiei. Școala este un adevărat „laborator” în care
experimentezi diferite comportamente sociale, formîndu-ţi valori, norme,
spirit de cooperare și de competiţie. Școala te sprijină în a te autocunoaște
mai bine, îţi oferă o prezentare reală a opurtunităţilor de ocupare a unui
loc de muncă în ţară sau peste hotarele ei, te ajută să dobîndești abilităţile,
competenţele care îţi vor permite să ei decizii realiste, luînd în consideraţie
nevoile și năzuinţele personale, spesificul profesiei alese, dar și cererea pieţei
forţei de muncă.
Grupul de prieteni este o sursă importantă de sprijin emoţional și putere
în luarea deciziilor privind profesia. Prietenii te ajută să te autodescoperi și
să evoluezi ca persoană.
Organizaţiile de copii și tineret facilitează orientarea profesională prin
antrenarea tinerilor în diferite activităţi organizate în școli, centre de agrement, de voluntariat etc.
Unităţile economice și sociale din localitate pot avea un rol activ în
orientarea profesională a tinerilor, organizînd excursii la întreprinderi, în
cadrul cărora aceștia iau cunoștinţă de procesul tehnologic, echipamentele
și condiţiile în care muncesc angajaţii, organizează întîlniri cu specialiștii
întreprinderilor.

Fig. 16.15. Excursie la o
fabrică de cofetărie

DOMENII
PROFESIONALE

141

CMYK P142

Fig. 16.16. Mass-media
are rol de informare

Mass-media are rolul de informare a tinerilor, părinţilor, profesorilor
asupra profesiilor, instituţiilor de învăţămînt care ar putea constitui obiectul
opţiunilor lor (TV, radio, ziare, reviste, diverse ghiduri).
Ponderea factorilor care influenţează alegerea profesiei unei persoane
este următoarea:
 64% – familia
 53% – piaţa forţei de muncă
 39% – mediul socioeconomic
 8,3% – grupul de prieteni.
Toţi acești factori, atît interni, cît și externi, au menirea să vă ajute să vă
autocunoașteţi, autoevaluaţi, să vă informaţi, pentru a vă construi o carieră
de succes. Profesiile viitorului vor necesita un nivel mai înalt de specializare
și vor cere de la voi mai multe domenii de calificare și tehnici de comunicare
eficientă. Transformările social-economice bazate pe cererea și oferta forţei
de muncă cer de la voi, ca viitori specialiști în diferite domenii, noi orientări
valorice, anumite calităţi de personalitate și vă sugerează să vă elaboraţi
programe individuale ale viitoarei cariere profesionale.

Lucru individual
1. Realizează proiectul „Eu şi profesia mea”. Înscrie în rubricile tabelului cum
factorii externi te influenţează şi te pregătesc pentru profesia solicitată:
Familia

Şcoala

Grupul de
prieteni

Mass-media

Organizaţiile
pentru tineret

Unităţile economice
din localitate

2. Scrie reţeta succesului într-o profesie.

Lucru în grup
1. Elaboraţi un chestionar pe care sa-l propuneţi rudelor, profesorilor, părinţilor,
cunoscuţilor din localitate pentru a determina cum au fost influenţaţi în alegerea
profesiei, ce atitudine au faţă de domeniul ales. Puteţi folosi unele întrebări din
lista propusă:
 Ce profesie aveţi, în ce domeniu activaţi?
 Cine v-a influenţat în alegerea profesiei?
 Ce importanţă are autocunoaşterea în alegerea corectă a profesiei?
 Ce calităţi trebuie să posede o persoană, ca să poată activa în domeniul
dat?
 Dacă astăzi aţi fi în situaţia de a alege, pentru care profesie aţi opta? De ce?
2. Discutaţi cu persoanele intervievate, pentru a înţelege mai bine particularităţile diferitelor profesii şi care au fost factorii ce i-au influenţat mai mult.
3. Identificaţi sursele de informare care vă pot ajuta în alegerea profesiei rîvnite.
Numiţi beneficiile unei informări corecte.

Meditaţi şi argumentaţi
Cum vă pot influenţa profesiile părinţilor. Argumentaţi prin exemple concrete.
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TEST

Oră de sinteză și de evaluare finală

I. Evaluarea proiectului individual „Eu şi profesia mea”. Susţinerea publică a
proiectului.
II. Test
1. Numiţi sursele de informaţie care vă pot ajuta în alegerea profesiei.
2. Completaţi „păianjenul” cu factorii care influenţează alegerea profesiei.

Profesia mea

3. Compuneţi o listă a aptitudinilor, intereselor, valorilor, calităţilor personale în raport
cu profesia rîvnită.
4. Redactaţi o scrisoare de intenţie în scopul promovării personale şi obţinerii unui
loc de muncă.
5. Identificaţi avantajele şi posibilele dezavantaje ale profesiilor din domeniul în care
doriţi să activaţi în viitor.
6. Este performanţa şcolară factorul cel mai important în alegerea parcursului vostru
profesional? Argumentaţi răspunsul.
7. Ce drepturi şi obligaţiuni veţi avea, angajîndu-vă în cîmpul muncii?
8. Descifraţi mesajul maximei: „Cariera nu înseamnă nimic, dacă nu este parte a
unei vocaţii” (Ilie Bădescu).
9. Scrieţi un eseu pe tema: „Orice muncă-i o comoară dacă-o punem în valoare”.
10. Întreţineţi un discurs: „Aptitudinile şi talentul sînt înnăscute, însă ele trebuie
dezvoltate în pemanenţă”.
11. Elaboraţi proiectul „Eu în profesia mea peste 20 de ani”.
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Școala / Liceul .............................................................................................................................
Manualul nr. .....................................................................................................................
Anul
de folosire
1
2
3
4
5

Numele și prenumele elevului

Anul școlar

Aspectul manualului
la primire
la returnare

• Dirigintele clasei trebuie să controleze dacă numele elevului este scris corect.
• Elevul nu va face niciun fel de însemnări în manual.
• Aspectul manualului (la primire şi la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Educaţia tehnologică : Manual pentru clasa a 9-a / Rodica Croitoru,
Ion Şaragov, Ana Tverdohleb [et al.] ; comisia de evaluare: Teodora Hubenco
[et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Epigraf, 2014 (Tipogr.
“Balacron”). – 144 p
36500 ex.
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