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 Grafician PC (DTP designer) 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 

Competenţe generale la locul de muncă Comunicarea la locul de muncă 
 Desfăşurarea activităţii în echipă 
 Perfecţionarea pregătirii profesionale 
 Respectarea NPM şi NPSI 

Planificare Planificarea activităţii proprii 
Producţie Executarea şi adaptarea desenului vectorial 
 Montajul machetei grafice 
 Prelucrarea imaginilor 
 Realizarea machetei grafice 
 Scanarea imaginilor 
 Verificarea produsului final 



 Comunicarea la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Culege şi transmite informaţii 1.1. Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date,  
 pentru transmiterea şi primirea corectă şi rapidă a informaţiilor. 
  
 1.2. Culegerea şi transmiterea informaţiilor se efectuează permanent şi în 
  mod adecvat. 
  
 1.3. Limbajul utilizat este specific locului de muncă, pentru culegerea şi  
 transmiterea corectă a informaţiilor. 
  
 1.4. Modul de adresare utilizat este concis şi politicos. 
  
 1.5. Întrebările utilizate sunt pertinente şi logice, pentru obţinerea de  
 informaţii suplimentare şi clarificări. 
  
 1.6. Informaţiile sunt culese din surse de încredere şi validitatea lor este  
 întotdeauna verificată. 
2. Participă la discuţii profesionale 2.1. Opiniile şi punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis,  
 pentru clarificarea problemelor apărute. 
  
 2.2. Opiniile proprii sunt susţinute cu argumente clare, prin intervenţii  
 prompte şi logice. 
  
 2.3. Participarea la discuţii în grup este efectuată prin sprijinirea şi  
 respectarea opiniilor şi drepturilor celorlalţi colegi. 
  
 2.4. Problemele sunt discutate şi rezolvate – când este posibil – printr–un 
  proces agreat şi acceptat de toţi membrii grupului. 

 Gama de variabile 
  
 Situaţia dată înseamnă contextul (locul şi momentul) în care se desfăşoară activitatea profesională respectivă. 
 Mod adecvat de transmitere / primire a informaţiilor înseamnă: 
 comunicarea DTP-designerului cu colegii şi cu celelalte persoane cu care vine în contact la locul de muncă se  
 realizează astfel încât acestea primesc la timp, corect şi complet, informaţiile de care au nevoie la un moment  
 dat.  
 Persoanele implicate în comunicare sunt: 
 Formele de comunicare: verbal, scris. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 utilizarea corectă a terminologiei de specialitate 
 modul de adresare şi exprimare concisă a ideilor 
 La evaluare se vor urmări: 
 promptitudinea şi oportunitatea cu care transmite informaţii în funcţie de destinaţia acestora 
 capacitatea de sinteză în furnizarea informaţiilor pertinente în raport cu solicitarea colaboratorilor 
 claritatea cu care utilizează limbajul specific domeniului său de activitate 
 operativitatea, profesionalismul, colaborarea inter-colegială manifestate în furnizarea informaţiilor 
 perseverenţa cu care obţine informaţii complete  
 capacitatea de reacţie în situaţii neprevăzute sau de stres (modificări de program, situaţii confuze, situaţii  
 conflictuale) 



 Desfăşurarea activităţii în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică obiectivele pentru care  1.1. Obiectivele sunt identificate în conformitate cu informaţiile despre  
este necesară munca în echipă lucrare. 
  
 1.2. Atribuţiile sunt preluate în funcţie de indicaţiile şefului direct. 
  
 1.3. Sarcinile ce îi revin în cadrul echipei sunt identificate în concordanţă  
 cu activitatea celorlalţi membri ai echipei. 
2. Îşi desfăşoară activitatea împreună  2.1. Munca împreună cu ceilalţi membri ai echipei este efectuată folosind  
cu ceilalţi membri ai echipei formele de comunicare adecvate. 
  
 2.2. Sugestiile şi informaţiile sunt furnizate celorlalţi membri ai echipei cu 
  claritate şi promptitudine. 
  
 2.3. Situaţiile dificile / neprevăzute se rezolvă prin strânsă colaborare cu  
 ceilalţi membri ai echipei 
  
 2.4. Acordarea de asistenţă în cadrul echipei este solicitată atunci când  
 este cazul. 
  
 2.5. Asistenţa în cadrul echipei este acordată cu solicitudine, în funcţie de  
 situaţiile apărute în timpul lucrului. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Membrii echipei: 
 Mărimea echipei: 
 Tipuri de lucrări: 

 Ghid pentru evaluare 
 : 
 Cunoştinţe referitoare la cerinţele lucrării şi la normele de lucru. 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 utilizarea corectă a terminologiei de specialitate 
 modul de adresare: exprimarea concisa 
 capacitatea de a se integra si de a munci într-o echipa 
 adaptabilitatea la situaţii neprevăzute 
 _ 



 Perfecţionarea pregătirii profesionale 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică necesarul de perfecţionare 1.1. Necesarul de perfecţionare se stabileşte pe baza autoevaluării. 
  
 1.2. Necesarul de perfecţionare se determină în funcţie de complexitatea  
 şi exigenţele activităţii curente. 
  
 1.3. Nevoia de perfecţionare se constată prin evaluarea responsabilă a  
 calităţii rezultatelor activităţii. 
2. Alege forma de perfecţionare 2.1. Ofertele de pregătire / perfecţionare sunt investigate cu  
 discernământ. 
  
 2.2. Alegerea modalităţii de perfecţionare se face printr-o analiză atentă  
 a eficienţei acesteia. 
  
 2.3. Modalitatea de perfecţionare se alege în funcţie de necesarul de  
3. Participă la forme organizate de  3.1. Perfecţionarea se realizează prin participare activă, urmărind  
perfecţionare permanent obiectivele propuse. 
  
 3.2 Autoperfecţionarea se realizează continuu, prin receptarea promptă a 
  oricărui gen de informaţie relevantă pentru domeniul de activitate. 
  
 3.3. Participarea la cursuri de specializare / perfecţionare se face periodic  
 sau ori de câte ori este nevoie. 
  
 3.4. Informaţiile dobândite în cadrul diferitelor forme de perfecţionare  
 sunt aplicate concret în activitatea curentă. 

 Gama de variabile 
  
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Tipuri de obiective ale perfecţionării: 
 actualizarea şi completarea cunoştinţelor privind programele specifice de operare pe computer 
 dobândirea sau completarea cunoştinţelor privind tehnologia de producţie şi specificaţiile de producţie 
 Forme de perfecţionare 
 cursuri cu tematică corespunzătoare tipului de obiectiv de perfecţionare 
 studiu individual (autoperfecţionare) 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări: 
 realismul cu care se determină nevoia de perfecţionare 
 capacitatea de analiză a exigenţelor locului de muncă 
 discernământul cu care alege forma de perfecţionare corespunzătoare activităţii proprii 
 conştiinciozitatea cu care participă la perfecţionare sau se autoperfecţionează 
 exigenţa cu care aplică informaţiile dobândite în cadrul perfecţionării 
  
 _ 



 Respectarea NPM şi NPSI 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Aplică normele PM 1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt însuşite în  
 conformitate cu specificul locului de muncă, prin participarea la  
 instructaje periodice. 
  
 1.2. Echipamentul de protecţie din dotare este identificat corect şi rapid. 
  
  
 1.3. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat cu  
 responsabilitate, în conformitate cu procedura specifică locului de muncă. 
  
2. Aplică normele PSI 2.1. Activitatea la locul de muncă este efectuată în condiţii de securitate,  
 în conformitate cu normele PSI. 
  
 2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea la instructaje periodice 
  şi prin aplicaţii practice. 
  
 2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt identificate  
 corect şi rapid. 
  
 2.3. Locul de depozitare, starea tehnică şi modul de utilizare a  
 echipamentelor de stingere a incendiilor sunt cunoscute şi verificate  
 periodic. 
  
 2.4. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu  
 competenţă şi cu rapiditate pentru eliminarea pericolelor ivite. 
3. Sesizează situaţiile critice 3.1. Pericolele sunt identificate rapid şi cu discernământ pe toată  
 perioada desfăşurării activităţii. 
  
 3.2. Pericolele identificate sunt raportate persoanei abilitate conform  
 procedurii specifice locului de muncă. 
  
 3.3. Starea echipamentului de protecţie şi de stingere a incendiilor este  
 raportată persoanei abilitate, conform procedurii specifice locului de  
 muncă. 
  
 3.3. Situaţiile critice sunt analizate cu discernământ, pentru adoptarea  
4. Aplică procedurile de urgenţă şi de  4.1. Intervine cu promptitudine pentru înlăturarea situaţiilor critice. 
evacuare  
 4.2. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite cu corectitudine prin instructaje 
  în scopul acţionării cu competenţă în caz de accident. 
  
 4.3. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a 
  personalului din serviciile abilitate. 
  
 4.4. Măsurile de urgenţă şi evacuare sunt aplicate cu corectitudine,  
 rapiditate şi luciditate, respectând procedurile specifice locului de muncă. 
  
  



 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica în domeniul publicitar, grafic si presa. 
 Echipamente de protecţie specifice locului de munca: 
 Echipamente de stingere a incendiilor: 
 hidranţi 
 extinctoare 
 lopeţi 
 nisip 
 târnăcoape 
 galeţi 
  
 Sisteme de avertizare: 
 sonore 
 luminoase 
  
 Tipuri de accidente: 
 incendii 
 explozii 
 electrocutări 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Evaluarea practica se face în cadrul simulărilor periodice. 
 Cunoştinţe: 
 NPM şi NPSI în vigoare. 
 La evaluare se vor urmări: 
 corectitudinea şi promptitudinea cu care acţionează în caz de accident 
 capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute 
 aplicarea NPM şi NPSI în cadrul activităţii de rutină 
 cunoaşterea caracteristicilor toxice, inflamabile şi explozibile ale materialelor utilizate 
 cunoaşterea sistemelor de siguranţă şi protecţie ale utilajelor deservite 
 cunoaşterea sistemelor de avertizare, de amplasare a hidranţilor şi a punctelor PSI. 
 _ 



 Planificarea activităţii proprii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică obiectivele activităţii  1.1. Sarcinile primite sunt analizate cu atenţie şi responsabilitate, pentru  
proprii evaluarea corectă a condiţiilor şi posibilităţilor de realizare. 
  
 1.2. Etapele de realizare sunt stabilite corect şi realist, în funcţie de  
 complexitatea lucrărilor şi de termenul de finalizare. 
2. Întocmeşte programul propriu de  2.1. Programul este stabilit în mod realist, pe etape şi termene  
activităţi intermediare de desfăşurare a activităţii. 
  
 2.2. Programul este întocmit cu luarea în considerare a unor situaţii  
 neprevăzute. 
  
 2.3. Întocmirea programului se face cu responsabilitate, pentru a fi  
 asigurată respectarea termenelor. 
3. Verifică şi revizuieşte programul 3.1. Programul este verificat cu atenţie, periodic, pentru încadrarea în  
 termenele stabilite. 
  
 3.2. Revizuirea programului se face în cazul intervenţiei unor condiţii  
 speciale. 
  
 3.3. Termenele revizuite sunt corelate permanent cu termenele celorlalte 
  etape de realizare. 
  
 3.4. Termenele revizuite sunt anunţate şi aprobate de şeful ierarhic. 

 Gama de variabile 
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Lucrări: 
 Condiţii speciale ce pot interveni: 
 redistribuirea sarcinilor / responsabilităţilor 
 modificarea termenelor de predare a lucrărilor 
 absenteism 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 noţiuni de planificare şi organizare 
 norme de timp privind execuţia activităţilor / operaţiunilor 
 La evaluare se vor urmări: 
 corecta identificare a obiectivelor din planul de activitate 
 rigurozitatea şi realismul la întocmirea programului de activitate 
 responsabilitatea şi receptivitatea în verificarea şi revizuirea programului 
 capacitatea de analiză şi evaluare a sarcinilor în vederea stabilirii corecte a termenelor de realizare 
 capacitatea de adaptare la lucrul în echipă 
  
 _ 



 Executarea şi adaptarea desenului vectorial 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Execută desenul vectorial 1.1. Desenul vectorial este realizat în funcţie de cerinţele machetei  
 grafice. 
  
 1.2. Imaginea (fişierul digital) este convertită în desen vectorial folosind  
 modalitatea de conversie adecvată, în funcţie de complexitatea imaginii. 
  
  
 1.3. Sunt verificate calitatea şi exactitatea culorilor obţinute din  
2. Adaptează desenul vectorial 2.1. Desenul vectorial se adaptează cerinţelor de producţie în funcţie de  
 macheta grafică. 
  
 2.2. Desenul vectorial este salvat în formatul convenabil realizării  
 machetei grafice. 
  
 2.3. Desenul vectorial este executat şi adaptat folosind minimum de  
 comenzi (calea cea mai scurtă). 
  
 2.4. Desenul vectorial este adaptat ţinând cont de caracteristicile  
 tehnologiei de producţie folosite. 

 Gama de variabile 
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Modalităţi de conversie a fişierului digital în desen vectorial: 
 manual 
 automat 
  
 Caracteristicile tehnologiei de producţie: 
 tipul maşinii de tipărit 
 tipul de hârtie folosită 
 granulaţia hârtiei 
 gradul de alb al hârtiei 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 programe specifice de operare pe computer: Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Corel Draw 
 privind specificaţiile tehnice ale producţiei, culori şi formate de lucru cu culori, dimensiuni, tehnologia de producţie 
  
  
 La evaluare se vor urmări: 
 capacitatea de a realiza desenul vectorial prin conversia imaginii, manual sau automat, în funcţie de cerinţele  
 machetei grafice 
 competenţa de a alege modalitatea cea mai eficientă de realizare a desenului vectorial, folosind un număr minim  
 de comenzi 
 modul în care adaptează desenul vectorial la cerinţele de producţie 



 Montajul machetei grafice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Asamblează elementele în fişierul  1.1. Fişierul reprezentând macheta grafică este realizat conform  
reprezentând macheta grafică concepţiei grafice. 
  
 1.2. Fişierul reprezentând macheta grafică este realizat respectând  
 dimensiunile şi coordonatele stabilite. 
  
 1.3. In macheta grafică sunt introduse toate elementele de imagine şi /  
 sau desen vectorial, la dimensiunile stabilite, conform specificaţiilor de  
 producţie. 
2. Verifică şi corectează eventualele  2.1. Fişierul reprezentând macheta grafică este adaptat în vederea  
erori din fişierul reprezentând macheta  realizării unui print sau a unui proof digital, pentru verificarea  
grafică caracteristicilor lucrării. 
  
 2.2. Sunt identificate şi retuşate toate neconcordanţele din fişierul  
 reprezentând macheta grafică, prin raportare la macheta grafică  
 propriu-zisă (produs final). 

 Gama de variabile 
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Specificaţii de producţie / caracteristici ale lucrării: 
 dimensiune; 
 rezoluţie; 
 claritate; 
 calitate prelucrare imagine; 
 nivel cromatic. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 privind întreg procesul tipografic 
 grafică pe computer 
 culori şi formate de lucru cu culori, dimensiuni 
 tehnologia procesului de producţie 
 programe specifice de operare pe computer (QuarkXpress, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia  
 Freehand, Corel Draw, Corel Photo Paint) 
 specificaţiile tehnice ale producţiei (cunoaşterea culorilor şi formate de lucru cu culori, a importanţei rezoluţiei,  
 tehnologia procesului de producţie) 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 competenţa de a realiza macheta grafică prin asamblarea elementelor componente, respectând întocmai  
 specificaţiile de producţie. 
 capacitatea de a identifica toate neconcordanţele între fişierul reprezentând macheta grafică şi macheta  
 propriu-zisă şi de a opera retuşurile necesare în conformitate cu cerinţele de creaţie 
 _ 



 Prelucrarea imaginilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizează imaginea 1.1. Imaginea este analizată în funcţie de caracteristicile pe care trebuie  
 să le aibă imaginea finală (după prelucrare în macheta grafică). 
  
 1.2. Imaginea este analizată din punct de vedere coloristic, ceea ce va  
 permite aducerea acesteia la nivelul cromatic al imaginii finale. 
2. Retuşează imaginea 2.1. Retuşurile materialului original se execută în funcţie de  
 imperfecţiunile tehnice ce trebuie eliminate. 
  
 2.2. Retuşurile se execută în conformitate cu cerinţele de creaţie. 
  
 2.3. Sunt identificate şi refăcute eventualele zone ale imaginii, pierdute  
 din diferite cauze, (zone ce împiedică folosirea ei în acest stadiu), în  
 funcţie de specificul acestora. 
3. Prelucrează imaginea 3.1. Imaginea este prelucrată cromatic, conform modalităţii de apariţie  
 din macheta grafică. 
  
 3.2. Imaginea este adusă la mărimea şi rezoluţia necesare pentru  
 realizarea machetei grafice. 
  
 3.3. Imaginea este curăţată de eventualele impurităţi, pentru a fi adusă la  
 un nivel cât mai bun de claritate şi acurateţe. 
  
 3.4. Imaginea este salvată în funcţie de calităţile pe care trebuie să le aibă, 
  în formatul cel mai convenabil. 
4. Realizează efecte grafice 4.1. Efectele grafice sunt realizate cu minimum de comenzi, alegând calea 
  cea mai scurtă pentru a obţine macheta cerută. 
  
 4.2. Efectele grafice sunt realizate astfel încât să nu afecteze calitatea  
 imaginii, decât dacă macheta grafică o cere. 



 Gama de variabile 
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Caracteristicile imaginii: 
 mărime; 
 rezoluţie; 
 claritate; 
 acurateţe; 
 nivel cromatic. 
  
 Imperfecţiuni tehnice: 
 zgârieturi 
 praf 
 amprente 
 Cauze care conduc la pierderea unor zone de imagine: 
 prea multă sau prea puţină lumină 
 saturarea sau desaturarea uneia sau mai multor culori pe anumite porţiuni 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 tipografice 
 foto 
 grafică 
 cromatice 
 programe specifice de operare pe computer (Adobe Photoshop, Corel Photo Paint) 
 specificaţiile tehnice ale producţiei (cunoaşterea culorilor şi formate de lucru cu culori, a importanţei rezoluţiei,  
 tehnologia procesului de producţie) 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 competenţa de a analiza imaginile brute primite, raportându-se la aspectele care urmează să fie urmărite la  
 imaginea finală 
 capacitatea de a identifica toate imperfecţiunile materialului original şi de a opera retuşurile necesare în  
 conformitate cu cerinţele de creaţie 
 capacitatea de a prelucra imaginile în funcţie de produsul final 
 modul de utilizare a facilităţilor oferite de programele specifice de operare pentru obţinerea efectelor grafice  
 dorite 



 Realizarea machetei grafice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizează produsul de creaţie ce  1.1. Produsul de creaţie ce trebuie executat este analizat în funcţie de tipul 
trebuie executat  acestuia. 
  
 1.2. Produsul de creaţie ce trebuie executat este analizat urmărindu-se  
 toate caracteristicile sale tehnice. 
  
 1.3. Sunt identificate corect calităţile şi defectele elementelor viitoarei  
 machete, analizând separat fiecare element component al acesteia. 
2. Stabileşte parametrii tehnici necesari 2.1. Formatul brut sau finit al machetei grafice, precum şi modalitatea de  
 tăiere şi numărul de culori sunt stabilite în funcţie de formatul machetei şi 
  de cerinţele acesteia. 
  
 2.2. Modalitatea de prelucrare a imaginilor şi / sau desenelor vectoriale  
 conţinute în macheta grafică sunt stabilite în funcţie de calitatea şi  
 densitatea hârtiei şi de formatul lucrării. 
3. Stabileşte metoda de lucru 3.1. Metoda de lucru este stabilită ţinând cont de specificaţiile de  
 producţie. 
  
 3.2. Metoda de lucru este aleasă în funcţie de caracteristicile tehnice ale  
 produsului de creaţie. 
4. Alege produsul software adecvat 4.1. Produsul sau produsele software necesare realizării machetei grafice  
 sunt alese în funcţie de cerinţele produsului de creaţie. 
  
 4.2. Sunt alese produsele software care să ofere posibilitatea operării  
 rapide şi uşoare a eventualelor modificări ulterioare. 
5. Elaborează macheta grafică 5.1. Macheta grafică primară este realizată ţinând cont de toate  
 informaţiile preliminare primite, referitoare la produsul de creaţie. 
  
 5.2. Macheta grafică finală este elaborată prin operarea tuturor  
 modificărilor solicitate de persoanele cu putere de decizie. 



 Gama de variabile 
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Tipuri de produse de creaţie: 
 pliant 
 afiş 
 revistă 
 leaf-let 
 cutii 
 panou publicitar (banner) 
 Caracteristicile tehnice ale produsului de creaţie: 
 numărul de elemente 
 felul elementelor (poze, desen vectorial, text) 
 Specificaţiile de producţie: 
 format 
 calitate 
 densitate a hârtiei 
 Persoane cu putere de decizie: 
 client 
 grafician 
 tehnician de producţie (cel care merge la tipografie) 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 de utilizare a programelor specifice de operare pe computer: QuarkXpress, Adobe Illustrator, Macromedia  
 Freehand, Corel Draw, Corel Photo Paint 
 privind întregul proces tipografic 
 grafică pe computer 
 culori şi formate de lucru cu culori, dimensiuni 
 tehnologia de producţie 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 capacitatea de a analiza obiectiv şi profesionist produsul de creaţie ce trebuie executat 
 capacitatea de a stabili parametrii tehnici necesari pentru realizarea machetei grafice la standardele de calitate  
 cerute 
 modul în care îşi stabileşte metode de lucru, ţinând cont de toate elementele care pot influenţa elaborarea  
 machetei 



 Scanarea imaginilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizează materialul original 1.1. Materialul original este analizat în funcţie de tipul de suport de pe  
 care provine. 
  
 1.2. Materialul original este analizat ţinând cont de modalitatea sa de  
 imprimare. 
  
 1.3. Analiza materialului original se face urmărind permanent  
 caracteristicile pe care trebuie să le aibă imaginea finală (produsul final). 
2. Alege modalitatea de scanare 2.1. Modalitatea de scanare este aleasă în funcţie de timpul disponibil,  
 pentru a se respecta termenul de predare a lucrării. 
  
 2.2. Modalitatea de scanare este aleasă ţinând cont de rezultatele analizei  
 materialului original. 
  
 2.3. Modalitatea de scanare este aleasă ţinând cont de specificaţiile de  
 producţie. 
  
 2.4. Modalitatea de scanare este aleasă în funcţie de caracteristicile  
 tehnologiei de producţie folosite. 
  
 2.5. În funcţie de rezultatele analizei materialului original sunt alese  
 mărimea, rezoluţia şi diferite efecte de acurateţe cu care se porneşte din  
 scanare pentru obţinerea rezultatului scontat. 
3. Scanează materialul original 3.1. Driverul de scanare se setează astfel încât să se obţină o imagine cât  
 mai apropiată de cea cerută de macheta grafică. 
  
 3.2. Driverul de scanare este setat în funcţie de rezultatele analizei  
 materialului original. 
  
 3.3. Materialul original este scanat folosind corect opţiunile driverului de  
 scanare. 



 Gama de variabile 
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Tipul de suport pe care se află materialul original: 
 hârtie 
 film 
 carton 
 ziar 
 diapozitiv 
  
 Modalităţi de imprimare a materialului original: 
 tipar de diferite calităţi 
 developare (film sau diapozitiv) 
 hârtie foto 
 match-print 
  
 Specificaţiile de producţie: 
 caracteristicile materialului original (suport, modalitate de imprimare) 
 caracteristicile produsului final (dimensiune, nivel de claritate, acurateţe) 
  
 Caracteristicile tehnologiei de producţie: 
 tipul maşinii de tipărit 
 tipul de hârtie folosită 
 granulaţia hârtiei 
 gradul de alb al hârtiei 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 tipografice 
 foto 
 programe specifice de operare pe computer 
 programe de scanare ale diferitelor tipuri de scanere (Umax, Agfa, Linotype) 
 specificaţiile tehnice ale producţiei (cunoaşterea culorilor, a importanţei rezoluţiei, tehnologia procesului de  
 producţie) 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 capacitatea de a analiza materialele primite spre scanare, urmărind toate caracteristicile acestora 
 capacitatea de a selecta modalitatea de scanare cea mai potrivită cu cerinţele produsului final şi de a o utiliza cu  
 maximă eficienţă 
 _ 



 Verificarea produsului final 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Verifică fişierul şi operează  1.1. Fişierul rezultat în urma realizării machetei grafice este verificat cu  
eventualele corecturi atenţie, pentru a identifica corect toate erorile apărute. 
  
 1.2. Eventualele corecturi sunt realizate operativ, respectând termenul de 
  predare al lucrării. 
2. Execută şi verifică proofing-ul  2.1. Se execută proofing-ul digital care corespunde exact cu fişierul  
 rezultat în urma realizării machetei grafice. 
  
 2.2. Se execută proofing-ul digital care reprezintă un model coloristic şi  
 la dimensiuni cât mai apropiate de cerinţele machetei grafice. 
  
 2.3. Proofing-ul digital este verificat prin comparare cu macheta grafică,  
 pentru identificarea şi corectarea eventualelor erori apărute. 
3. Execută şi verifică separaţiile de  3.1. Separaţiile de culoare sunt executate în condiţiile cerute de tipografie. 
culoare  
  
 3.2 Separaţiile de culoare sunt verificate prin comparare cu produsul de  
 creaţie ce trebuie executat. 
  
 3.3 Toate eventualele corecturi sunt operate cu atenţie şi respectând  
4. Adaptează fişierul pentru predarea  4.1. În cazul realizării separaţiilor de culoare de către alte persoane  
către beneficiar (tipografie sau alte centre specializate), lucrarea este pregătită pentru a fi 
  predată, asigurându-se că ea conţine toate elementele necesare. 
  
 4.2. Fişierul este adaptat la formatul hard compatibil cu tipul de format  
 hard de care dispune beneficiarul. 



 Gama de variabile 
  
 Aplicabilitate în domeniul publicitar, grafic şi în presă. 
 Beneficiarii pot fi: 
 tipografie 
 ziare / reviste 
 client 
 Eventuale tipuri de erori posibile: 
 greşeli tehnice 
 greşeli de machetare 
 greşeli de ortografie 
 Elemente necesare pe care trebuie să le conţină o lucrare: 
 imagini 
 desene vectoriale 
 fonturi 
 Tipuri de format hard: 
 zip 
 jazz 
 hard disk 
 CD 
 disketă 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţe: 
 programe specifice de operare pe computer: QuarkXpress, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia  
 Freehand, Corel Draw, Corel PhotoPaint 
 privind desfăşurarea întregului proces tipografic 
 grafică pe computer 
 specificaţiile tehnice ale producţiei, culori şi formate de lucru cu culori, dimensiuni, tehnologia de producţie 
 elemente de hardware 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 capacitatea de a verifica fişierul rezultat în urma realizării machetei grafice şi de a corecta în timp util toate  
 neconcordanţele apărute 
 capacitatea de a executa proofing-ul digital la standardul impus de macheta grafică 
 competenţa de a executa separaţiile de culoare în condiţiile cerute de tipografie 
 modul în care pregăteşte fişierul pentru predarea sa către beneficiar, adaptându-l la formatul hard de care dispune  
 acesta 
 


