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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt#rii analizei ocupa2ionale pentru ocupa2ia.
CORECTOR grup# COR4143.
Ocupa2iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa2ionale sunt:
CORECTOR – 347120
CORECTOR STUDII SUPERIOARE - 245103
CORECTOR EDITUR; – PRES; – 4302
CORECTOR – REVIZOR POLIGRAFIE - 4303

Prezentul standard descrie munca CORECTORULUI, angajat al unei institu2ii de pres# sau
tipografie, fie publica2ie, editur#, public# sau privat#. El descrie activitatea în compartimentul de
redactare i corectare a materialului tip#rit. Corectorul este cel care corecteaz#, codific#, verific# i
urm#re te feedback-ul în munca editorial#. Mai concret realizeaz# codificarea informa2iilor i
clasarea dup# codurile atribuite în vederea prelucr#rii datelor; compar# probele de tipar cu
manuscrisul, corecteaz# erorile i scriu pe textul destinat tiparului semnele conven2ionale codurilor
tipografice; triaz# formulare i aplic# numere de ordine; triaz# documente în vederea clas#rii lor
sau asambleaz# paginile documentelor copiate. Aceasta presupune desf# urarea tuturor activit#2ilor
în interiorul institu2iei. Un corector trebuie s# aib# cuno tin2e solide de limba român#, actualizate
conform Academiei, dar i de cel pu2in o limb# str#in#, s# fie cititor de carte literar# i s# aib# o
minim# cultur# general#. În plus trebuie s# tie s# foloseasc# programe de editare, precum Word i
de editare de pagini web, Html, s# cunoasc# lucrul cu macrouri i coduri pentru opera2iuni simple
tip boldare, italice, etc precum i lucrul cu Formattings. Un avantaj îl reprezint# utilizarea unui
program de grafic# prin care corectorul trebuie s# prelucreze, simplu, o imagine (mic orare,
ajustare). Disponibilitatea, capacitatea de comunicare, lucrul în echip#, vigilen2a i
profesionalismul trebuie s# caracterizeze un corector la locul s#u de munc#. I se mai cere vitez#
bun# de lucru la calculator i promptitudine, minim# experien2#.
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Lista unit&)ilor de competen)&
Unit&)i de competen)& cheie

Titlul unit&)ii 1: Comunicare în limba oficial#
Titlul unit&)ii 2: Comunicare în limbi str#ine
Titlul unit&)ii 3: Competen2e de baz# în matematic#, tiin2#, tehnologie
Titlul unit&)ii 4: Competen2e informatice
Titlul unit&)ii 5: Competen2a de a înv#2a
Titlul unit&)ii 6: Competen2e sociale i civic#
Titlul unit&)ii 7: Competen2e antreprenoriale
Titlul unit&)ii 8: Competen2a de exprimare cultural#
Unit&)i de competen)& generale
Titlul unit&)ii 1 Aplicarea normelor de s#n#tate i securitate în munc#
Titlul unit&)ii 2 Aplicarea normelor de protec2ie a mediului
Titlul unit&)ii 3 Men2inerea unor rela2ii de munc# eficace
Titlul unit&)ii 4 Organizarea activit#2ii proprii
Unit&)i de competen)& specifice

Titlul unit&)ii 1: Corectarea materialelor tip#rite
Titlul unit&)ii 2: Preg#tirea materialului corectat pentru tipar
Titlul unit&)ii 3: Reverificarea materialului tip#rit
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1. APLICAREA NORMELOR DE S N TATE I
SECURITATE ÎN MUNC
(Unitate de competen)& general&)
Elemente de
competen)&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&)ii descrise de
elementul de competen)&

1. Identific# riscurile
specifice activit#2ii

1.1. Riscurile specifice activit#2ii sunt
identificate în corela2ie cu situa2iile cu
poten2ial de risc
1.2. Riscurile specifice activit#2ii sunt
identificate având în vedere toate
aspectele relevante pentru securitatea la
locul de munc#.
1.3.Riscurile sunt identificate prin
analizarea mijloacelor de semnalizare
i avertizare existente

2. Aplic# normele de
s#n#tate i securitate
în munc#

2.1. Normele de s#n#tate i securitate în
munc# sunt aplicate în corela2ie cu
particularit#2ile locului de desf# urare a
activit#2ii.
2.2. Normele de s#n#tate i securitate în
munc# i m#surile de prim ajutor sunt
aplicate în func2ie de tipul accidentului
2.3. Normele de s#n#tate i securitate în
munc# sunt aplicate pe tot timpul
serviciului pentru asigurarea securit#2ii
personale i a colaboratorilor.

3.1. Procedurile de urgen2# i evacuare
3.Respect#
procedurile de urgen2# sunt respectate având în vedere toate
cerin2ele de implementare a acestora
corespunz#tor situa2iei concrete
3.2. Procedurile de urgen2# i evacuare
sunt respectate evitându-se agravarea
situa2iei deja create
3.3. Procedurile de urgen2# i evacuare
sunt respectate f#r# accidentarea altor
persoane
3.4. Procedurile de urgen2# i evacuare

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit&)ii descris& de
elementul de competen)&
Identificarea riscurilor
specifice activit#2ii se face cu
aten2ie, promptitudine i
responsabilitate

Aplicarea normelor de
securitate i s#n#tate în munc#
se face cu operativitate,
promptitudine i eficien2#
maxim#.

Respectarea procedurile de
urgen2# i evacuare se face cu
aten2ie, luciditate i st#pânire
de sine
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sunt respectate conform planului de
evacuare, dup# caz.
3.5. Procedurile de urgen2# sunt
respectate conform indica2iilor
persoanelor abilitate.
Contexte:
La locul de munc# practican2ii ocupa2iei sunt supu i riscurilor de accidentare i îmboln#vire
datorit# contextelor foarte variate în care de desf# oar# activit#2ile: loca2ii interioare, exterioare,
cu amplasare i configura2ie extrem de divers#, condi2ii de mediu extreme, stres, presiunea
timpului.
Gama de variabile:
Riscuri specifice activit#2ii: violen2a verbal# - insulte, amenin2#ri, violen2a fizic# - lovituri, r#niri,
înc#rc#tura fizic#-deplasarea dintr-o loca2ie în alta, munca în ture i noaptea, la sfâr it de
s#pt#mân#, în zilele de s#rb#tori, expunere în situa2ii de pericol etc.
Riscuri privind securitatea muncii: c#dere, alunecare, împiedicare, coliziune, lovire sau strivire,
accidente rutiere, electrocutare etc.
Riscuri privind mediul de munc#: fizice - zgomotul, nivele necorespunz#toare de ventila2ie,
umiditate i temperatur#, biologice, chimice, temperaturi extreme etc.
Persoane abilitate: ef ierarhic, coordonatori SSM i responsabili situa2ii de urgen2# i de mediu,
medici, pompieri, salvatori, la locul de munc#, etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulan2#, pompieri, securitate civil#, etc.
Modalit#2i de interven2ie: îndep#rtarea persoanelor din zona periculoas#, degajarea frontului
pentru eliberarea accidenta2ilor, anun2area operativ# a persoanelor abilitate, etc.
Prevederi legale:
- Norme medodologice privind ap#rarea împotriva incendiilor;
- Norme metodologice de aplicarea a legii securit#2ii i s#n#t#2ii în munc#.
Situa2ii de urgen2#: incendii, cutremure, inunda2ii, explozii, alunec#ri de p#mânt, etc.
Accidente posibile: traum# sonor#, v#t#m#ri ale membrelor, intoxic#ri cauzate de mediul în care
se desf# oar# activit#2ile, electrocutare, r#niri în urma unor agresiuni în situa2ii tensionate etc.
Cuno<tin)e:
Factori de risc specifici domeniului de activitate
Mijloace de avertizare i semnifica2ia simbolurilor utilizate
Tipuri de activit#2i de desf# urat i riscurile presupuse de acestea
Norme specifice de protec2ie i securitate în munc# i PSI
Tipuri de accidente posibile i modalit#2i de interven2ie
Persoane i servicii abilitate s# intervin# în caz de accident la locul de munc#
Situa2iile de urgen2#
M#suri de interven2ie
Amplasarea punctelor pentru prevenirea i stingere a incendiilor în cazul incintelor închise
M#suri de prim ajutor.

Sector Mass media, edituri i tipografii, SO Corector editur - pres , MET 12, Pagina 5 din 22

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

2.APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IA MEDIULUI
(Unitate de competen)& general&)

Elemente de
competen)&

1.Identific# problemele
de mediu

2.Ac2ioneaz# pentru
diminuarea riscurilor de
mediu

3.Semnaleaz# pericolele
de poluare a mediului
identificate

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&)ii descrise de
elementul de competen)&

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
2

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit&)ii descris& de
elementul de competen)&

1.1.Problemele de mediu specifice
locului în care se desf# oar#
activit#2ile sunt identificate în
func2ie de factorii de mediu
1.2. Problemele de mediu specifice
sunt identificate în corela2ie cu
factorii de risc
1.3. Problemele de mediu specifice
locului în care se desf# oar#
activit#2ile sunt identificate prin
metode specifice
2.1.Ac2iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se realizeaz# în
conformitate cu legisla2ia în vigoare
i cu procedurile de urgen2#
specifice.
2.2. Ac2iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se desf# oar#
evitând agravarea situa2iei deja
create
2.3. Ac2iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se face adecvat
specificului situa2iei create.

Identificarea problemelor de
mediu se realizeaz# cu
promptitudine i aten2ie,
adaptate fiec#rei situa2ii în parte

3.1. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt
semnalate cu toate detaliile
relevante.
3.2. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt
semnalate în urma evalu#rii
gravit#2ii acestora.
3.3. Pericolele de poluare a
mediului sunt semnalate
persoanelor abilitate, prin mijloace

Semnalarea pericolelor de
poluare a mediului identificate
se face cu promptitudine i
corectitudine

Ac2ionarea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se face cu
responsabilitate i operativitate

Sector Mass media, edituri i tipografii, SO Corector editur - pres , MET 12, Pagina 6 din 22

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

specifice, conform reglement#rilor
interne
Contexte:
Activit#2ile se desf# oar# în medii, loca2ii i situa2ii de munc# foarte variate în care factorii de risc
privind protec2ia mediului sunt imprevizibili din punct de vedere al apari2iei i manifest#rii.
Gama de variabile:
Factori de mediu: apa, aerul, sol i subsolul, habitatul natural, etc.
Factori de risc: chimici-substan2e toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibra2ii excesive ,
mi c#ri func2ionale echipamente, deplas#ri echipamente sub efectul gravita2iei-alunec#ri,
rostogolire, r#sturnare; termici;electrici; biologici; radia2ii; gaze inflamabile sau explozive etc.;
Metode specifice: observare direct#, aten2ionare din partea altor persoane implicate în
activit#2i/ efului ierarhic, sesiz#ri din partea cet#2enilor, etc.
Riscuri de poluare: ap#, aer, sol, degradare biodiversitate.
Factori de risc ai mediului: lucr#ri ce implic# aglomerarea de de euri în natur#, producere de
zgomot peste limitele acceptate etc.
Poluan2i: orice substan2# solid#, lichid# sau sub form# gazoas#/vapori sau energie-termic#, fonic#,
vibra2ii etc.-care modific# mediu i aduce daune organismelor vii i bunurilor material;
Persoane abilitate: responsabilul de mediu, eful ierarhic, etc.
Servicii de urgen2#: pompierii, ambulan2a;
Mijloace specifice de raportare: telefon, sta2ie radio, voce, etc.
Cuno<tin)e:
Reglement#ri interne;
Proceduri stabilite;
Norme de protec2ia mediului.
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3.

MEN INEREA UNOR RELA II DE MUNC EFICACE
(Unitate de competen)& general&)

Elemente de
competen)&
1.Previne declan area
conflictelor în cadrul
colectivului

2.Colaboreaz# cu
organele abilitate

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&)ii descrise de
elementul de competen)&
1.1. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit# prin
corelarea activit#2ii cu a celorlal2i colegi
de munc#
1.2. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit# prin
utilizarea unui limbaj corespunz#tor i
acordarea respectului reciproc între
colegi
1.3. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit# prin
adaptarea la rela2iile sociale i mediul
de munc#
1.4. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit# prin
respectarea rela2iilor de munc#
1.5. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit# prin
respectarea cerin2elor procedurale
stabilite
2.1. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz# conform legisla2iei în
vigoare.
2.2. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz# in func2ie de cerin2ele
situa2iei concrete i în conformitate cu
reglement#rile interne.
2.3. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz# in limita atribu2iilor specifice
ale fiec#ruia.

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
2

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&)ii
descris& de elementul de
competen)&
Prevenirea declan #rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten2ie, discern#mânt,
polite2e i hot#râre
Prevenirea declan #rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face prin
între2inerea unei atmosfere de
încredere/de lucru favorabile
îndeplinirii sarcinilor de
serviciu

Colaborarea cu organele
abilitate se face cu
operativitate, profesionalism
i discern#mânt.

Contexte:
Men2inerea unor rela2ii de munc# eficace se asigur# sub coordonarea sefului ierarhic, cu o
autonomie relativ# din partea practican2ilor ocupa2iei.
Gama de variabile:
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Rela2ii de munc#: cu publicul, cu colegii, cu reprezentan2ii administra2iei locale, cu reprezentan2ii
altor institu2ii abilitate – poli2ia pompierii, etc.;
Cerin2e procedurale stabilite: informarea pe cale ierarhic#, în tiin2area/sesizarea/informarea
organelor abilitate;
Organe abilitate: poli2ia, jandarmeria, pompierii, serviciile de ambulan2#, etc.
Cuno<tin)e:
Reglement#ri interne;
Regulamentului de organizare i func2ionare;
Legisla2ia specific# în vigoare.
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4. ORGANIZAREA ACTIVIT

II PROPRII

(Unitate de competen)& general&)

Elemente de
competen)&
1. Stabile te priorit#2ile

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
2

Criterii de realizare
Criterii de realizare asociate
asociate modului de
rezultatului activit&)ii descrise de
îndeplinire a activit&)ii
elementul de competen)&
descris& de elementul de
competen)&
1.1. Priorit#2ile individuale sunt stabilite Stabilirea priorit#2ilor
în func2ie de activit#2ile profesionale de individuale se face cu cu
realizat.
aten2ie i discern#mânt.
1.2. Priorit#2ile sunt stabilite
asigurându-se o estimare realist# a
timpului necesar pentru derularea
fiec#rei activit#2i în parte.
1.3. Priorit#2ile individuale sunt stabilite
avându-se în vedere disponibilitatea
celorlal2i speciali ti implica2i în
rezolvarea problemelor.

2. Planific# etapele
activit#2ilor

1.4. Priorit#2ile sunt stabilite în mod
coerent pentru asigurarea fluen2ei în
activitate i evitarea
disfunc2ionalit#2ilor.
2.1. Etapele sunt planificate în func2ie
de complexitatea i specificul
activit#2ilor.

Planificarea etapelor de
realizare a activit#2ilor se
face cu seriozitate i realism.

2.2. Etapele activit#2ilor sunt planificate
având în vedere încadrarea în termenele
finale necesare

3.Aloc# resursele

2.3. Etapele activit#2ilor sunt
planificate, dup# caz, de comun acord
cu ceilal2i membri ai echipei.
3.1. Necesarul de resurse este alocat în
func2ie de tipul i complexitatea

Alocarea resurselor se face
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necesare

activit#2ilor desf# urate.

cu aten2ie i profesionalism.

3.2.Resursele sunt alocate e alonat,
pentru fiecare etap# în parte, în func2ie
de necesit#2i.

4. Revizuie te
planificarea activit#2ilor

3.3. Resursele sunt alocate având în
vedere solicit#rile persoanelor abilitate
i contextul derul#rii activit#2ii
4.1. Activit#2ile nerealizate sunt
revizuite în timp util pentru încadrarea
în termenele prestabilite.

Revizuirea activit#2ilor se
face dovedind preocupare i
interes profesional.

4.2. Durata activit#2ilor este revizuita în
func2ie de timpul disponibil i de
priorit#2i.
4.3. Activit#2ile replanificate sunt
revizuite prin corelarea in permanenta
cu cele aflate în derulare, pentru
evitarea unor suprapuneri generatoare
de disfunc2ionalit#2i
Contexte:
Men2inerea unor rela2ii de munc# eficace se asigur# în func2ie de situa2ie i tipul colaboratorilor,
atât sub coordonarea sefului ierarhic, cât i cu o autonomie relativ# din partea practican2ilor
ocupa2iei.
Gama de variabile:
Priorit#2i: culegerea de informa2ii privind subiectul abordat, înregistrarea informa2iilor, asigurarea
condi2iilor de sunet i lumin#, prelucrarea materialului brut de pres# etc.
Resurse: umane, materiale, timp etc.
Speciali ti implica2i în rezolvarea problemelor: reporteri, redactori, suneti ti, lumini ti, regizori,
produc#tori, efi ierarhici etc.
Membrii echipei: suneti ti, lumini ti, tehnicieni etc.
Cuno<tin)e:
- priorit#2ile în activitatea proprie
- tipuri de activit#2i specifice ocupa2iei
- tipuri de resurse necesare pentru derularea activit#2ilor
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- care sunt categoriile de colaboratori necesari pentru derularea activit#2ilor
- no2iuni de planificare i organizare
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CORECTURA MATERIALULUI TIP RIT
unitate de competen)& specific&
Elemente de competen)&

Nivelul de
responsabilitatea
<i autonomie
3

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&)ii
descrise de elementul de
competen)&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit&)ii descris& de
elementul de competen)&

1.1. Materialul tip#rit este
corectat conform regulilor de
gramatic# i compozi2ie
specifice limbii de tip#rire

Corectura materialului se
realizeaz# cu responsabilitate,
exigen2# i profesionalism

1.2. Materialul este corectat
plecând de la cerin2elor
tehnice care decurg din
originalul materialului
f#cându-se conform cu acesta
1. Corecteaz# materialul

1.3. Materialul este corectat
conform unor lucr#ri de
specialitate folosite ca
referen2iale
1.4. Materialul tip#rit este
corectat prin utilizarea
mijloacelor tehnice disponibile
i a softului necesar pe baza
foilor tip#rite sau direct pe
varianta electronic#

2. Înregistreaz#
neconformit#2ile de scriere

2.1. Neconformit#2ile sunt
înregistrate electronic i datate
în totalitate precizându-se data
constat#rii

Înregistrarea neconformit#2ilor
se face cu vigilen2# i
promptitudine

2.2.Neconformit#2ile sunt
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înregistrate în func2ie de modul
de derulare a corecturilor
2.3. Neconformit#2ile sunt
înregistrate conform cerin2elor
de organizare i planificare a
documentelor cât i conform
procedurilor interne ale
organiza2iei
3. Organizeaz# materialele de
lucru

3.1. Materialele de lucru sunt
organizate, alocînd coduri, în
func2ie de tipul lor

Organizarea materialelor se
face cu rigurozitate i
preocupare

3.2. Materialele sunt organizate
în func2ie de cerin2ele ce
decurg pentru corectur# i
conform cerin2elor de
planificare a muncii
3.3. Materialele sunt
organizate în forme specifice
conform criteriilor de
transmitere c#tre tipar
3.4. Materialele sunt organizate
în formele necesare pentru
utilizarea ulterioar# a acestora
conform procedurilor interne
ale organiza2iei
Contexte:
Activit#2ile se desf# oar# numai în cadrul institu2iei i se realizeaz# în situa2ii de timp diferite,
autonom, pe baza propriilor decizii, sub directa coordonare a Departamentului editorial,
Departamentului de Design Proiectare Prepress, independent sau al#turi de o echip# complet# de
lucru.
Gama de variabile:
Tipuri de materiale tip#rite: publica2ii – reviste, ziare, anuare, c#r2i (beletristic#, de psecialitate).
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Mijloace tehnice: PC, obiecte de birotic#, imprimante, scanere, etc.
Programe software speciale: softuri de editare(ex. Wordpad, Office), softuri de tehnoredactare.
Cerin2e de organizare a materialelor pentru corectur#: dup# con2inut, dup# tipul de tip#ritur#, dup#
modul de scriere (pe hârtie sau suport electronic: PC, memorystick, CD, DVD, etc.)
Cerin2e de organizare ce decurg din corectur#: materiale cu design i grafice, beletristic#, de
specialitate mixte (texte combinate cu grafice sau alte tipuri de desene)
Cerin2e tehnice care decurg din originalul materialului: eliminarea inadverten2elor de aspect, stil i
compozi2ie a textului, etc.
Lucr#ri de specialitate referen2iale: dic2ionare, c#r2i de specialitate, enciclopedii, etc.
Tipuri de neconformit#2i: omisiuni, erori, gre eli de compozi2ie, neîn2elegeri de no2iuni i
semnifica2ii, etc.
Forme de organizare a materialelor: directoare, foldere, fi iere, etc.
Cuno<tin)e:
- no2iuni de limba i literatura limbii în care se lucreaz# materialul(gramatic# i compozi2ie)
- no2iuni de limba i literatura român# (gramatic# i compozi2ie)
- reguli de corectare
- tipuri de materiale
- programe de editare(softuri de editare)
- no2iuni de comunicare
- no2iuni de utilizare a calculatorului
- no2iuni de birotic# i organizare a documentelor
- no2iuni de comunicare
- no2iuni de tip#rire
- no2iuni despre terminologia materialelor tip#rite
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PREG TIREA MATERIALULUI CORECTAT PENTRU TIPAR
unitate de competen)& specific&
Elemente de competen)&

1. Verific# corectura

Nivelul de
responsabilitatea
<i autonomie
3

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&)ii
descrise de elementul de
competen)&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit&)ii descris& de
elementul de competen)&

1.1. Corectura este verificat#
pentru a se asigura c# au fost
f#cute toate corec2iile, conform
regulilor de corectur#

Verificarea corecturii se face
cu responsabilitate i vigilen2#

1.2.Corectura este verificat# în
func2ie de cerin2elor de tip#rire
i a cerin2elor de editare
1.3. Corectura verificat#
asigur# calitatea fi ierelor
trimise pentru validare
1.4. Corectura este verificat#
în conformitate cu lucr#rile de
specialitate utilizate ca
referen2ial

2. Editeaz# materialul corectat

2.1. Corectura este editat#
conform cerin2elor de editare i
tip#rire specifice

Editarea materialului corectat
se face cu rigurozitate i
exigen2#

2.2. Materialul editat este
corectat utilizeazându-se
instrumente de lucru necesar
2.3. Materialul corectat este
editat pe baza cerin2elor
tehnice de editare i a
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referin2elor de tip#rire conform
tipului de material
3. Semnaleaz# detaliile pentru
retip#rire

3.1. Detaliile pentru tip#rire
sunt semnalate la timp c#tre
personalul de specialitate
pentru corec2iile finale

Semnalarea detaliilor pentru
retip#rire se face cu precizie,
con tiinciozitate i comunicare

3.2. Detaliile pentru retip#rire
sunt semnalate conform
standardelor de tip#rire i
corectur#
3.3. Detaliile sunt semnalate
pe baza cerin2elor tehnice de
editare i a referin2elor de
tip#rire
3.4. Sunt semnalate detaliile
care sunt considerate necesare
execut#rii corecte a lucr#rii
4. Trimite corectura la tipar

4.1. Corectura este trimis# la
tipar conform regulamentelor
interne de trimitere la tipar
4.2. Corectura este trimis# la
tipar dup# ce au fost f#cute i
ultimele corec2ii conforme cu
originalul de c#tre persoanele
de specialitate

Trimiterea corecturii la tipar se
face cu seriozitate,
comunicativitate, dinamism i
promptitudine

4.3. Corectura este trimis# la
tipar numai dup# ce s-au
analizat toate informa2iile i sau evaluat rezultatele de c#tre
supervizori
4.4. Corectura este trimis# dup#
derularea activit#2ilor editoriale
Contexte:Activit#2ile se desf# oar# numai în cadrul institu2iei i se realizeaz# în situa2ii de timp
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diferite, autonom, pe baza propriilor decizii, sub directa coordonare a Departamentului editorial,
Departamentului de Design Proiectare Prepress, independent sau al#turi de o echip# complet# de
lucru.
Gama de variabile:
Tipuri de materiale: publica2ii – reviste, ziare, anuare, c#r2i (beletristic#, de psecialitate).
Instrumente de lucru: PC, softuri de editare(ex. Wordpad, Office), softuri de tehnoredactare,
obiecte de birotic#, imprimante.
Lucr#ri de specialitate de referen2#: dic2ionare, c#r2i de specialitate.
Personal de specialitate: autori, redactori, editori, tipografi, tehnoredactori, designeri, graficieni,
consultan2i tiin2ifici(de specialitate), etc.
Detalii: modific#ri de text, de con2inut, de editare, omiterea / ad#ugarea unor elemente de design,
etc.
Rezultate evaluate: dispunerea textului în pagin#, dispunerea desenelor, graficelor, aspectul general
al tip#riturii, etc.
Supervizori: Departamentul editorial, Departamentul de Design Proiectare Prepress, etc.
Cerin2e tehnice de editare: m#soar# dimensiunile, spa2iile, pozi2iile, toate elementele de pagina2ie i
de grafic#, etc.
Referin2e de tip#rire: încadrare în pagin# a textului, a desenelor sau tipuri de grafic#, linie
cromatic#, estetica paginii, literelor, etc.
Activit#2i editoriale: stabilirea modului i tipului de tipar, a designului i graficii etc.
Cuno<tin)e:
- no2iuni de limba i literatura limbii în care se lucreaz# materialul(gramatic# i compozi2ie)
- no2iuni de limba i literatura român# (gramatic# i compozi2ie)
- despre regulile de corectare
- despre tipuri de materiale
- de programe de editare(softuri de editare)
- despre tipuri de materiale
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- no2iuni de comunicare
- no2iuni de utilizare a calculatorului
- no2iuni despre tipurile de tipar
- no2iuni despre grafic# i design de carte
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REVERIFICAREA MATERIALULUI TIPARIT
unitate de competen)& specific&

Nivelul de
responsabilitatea
<i autonomie
3

Elemente de competen)&

1. Verific# Bunul de Tipar

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&)ii
descrise de elementul de
competen)&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit&)ii descris& de
elementul de competen)&

1.1. Bunul de tipar este
verificat pentru a se asigura c#
au fost f#cute toate corec2iile
utilizându-se instrumente de
lucru necesare

Verificarea bunului de tipar se
face cu profesionalism i
vigilen2#

1.2. Bunul de tipar este
verificat pentru a se vedea dac#
designul, editarea, sunt identice
cu cele pentru care s-a acordat
Bunul de Tipar
1.3. Bunul de tipar este
verificat pe baza lucr#rilor de
specialitate, urm#rindu-se
elementele legate de referin2ele
de tip#rire
1.4. Bunul de tipar este
verificat conform regulilor de
corectur#, pe baza cerin2elor de
tip#rire i a celor tehnice de
editare

2. Semnaleaz# neconformit#2ile 2.1. Neconformit#2i de tip#rire
de tip#rire
sunt semnalate conform
cerin2elor de editare i tip#rire

Semnalarea neconformit#2ilor
se face cu exigen2#,
promptitudine i preocupare

2.2. Neconformit#2ile de
tip#rire sunt semnalate conform
cerin2elor tehnice de editare i
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a referin2elor de tip#rire
2.3. Neconformit#2ile sunt
semnalate pentru a se urm#ri
concordan2ele Bunului de Tipar
cu corectura ini2ial# i
executarea corect# a lucr#rii
3. Verific# modific#rile la
Bunul de Tipar

3.1. Modific#rile Bunului de
tipar sunt verificate conform
standardelor de tip#rire i
corectur#

Reverificarea modific#rilor
aduse bunului de tipar se face
cu profesionalism

3.2. Noile modific#ri la bunul
de tipar sunt verificate pentru a
se vedea dac# acestea au fost
efectuate integral
3.3. Noile modific#ri aduse
bunului de tipar sunt verificate
urm#rindu-se elementele legate
de referin2ele de tip#rire
Contexte:
Activit#2ile se desf# oar# numai în cadrul institu2iei i se realizeaz# în situa2ii de timp diferite,
autonom, pe baza propriilor decizii, sub directa coordonare a Departamentului editorial,
Departamentului de Design Proiectare Prepress, independent sau al#turi de o echip# complet# de
lucru.
Gama de variabile:
Tipuri de materiale: publica2ii – reviste, ziare, anuare, c#r2i (beletristic#, de specialitate).
Instrumente de lucru: PC, softuri de editare(ex. Wordpad, Office), softuri de tehnoredactare,
obiecte de birotic#, imprimante.
Lucr#ri de specialitate referen2iale: dic2ionare, c#r2i de specialitate, enciclopedii.
Cerin2e tehnice de editare: m#soar# dimensiunile, spa2iile, pozi2iile, toate elementele de pagina2ie i
de grafic#, etc.
Referin2e de tip#rire: încadrare în pagin# a textului, a desenelor sau tipuri de grafic#, linie
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cromatic#, estetica paginii, literelor, etc.
Neconformit#2i de tip#rire: încadrare incorect# în pagin#, omisiuni de texte, semne grafice, tabele,
erori diverse, etc.
Cuno<tin)e:
- no2iuni de limba i literatura limbii în care se lucreaz# materialul(gramatic# i compozi2ie)
- no2iuni de limba i literatura român# (gramatic# i compozi2ie)
- despre regulile de corectare
- despre tipuri de materiale
- caracteristicile procesului de tip#rire
- no2iuni de comunicare
- no2iuni de utilizare a calculatorului
- despre tipuri de materiale
- despre Bunul de Tipar

Sector Mass media, edituri i tipografii, SO Corector editur - pres , MET 12, Pagina 22 din 22

