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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt"rii analizei ocupa#ionale pentru ocupa#ia
tipograf print digital $i offset, grup" COR 825109.
Tipograf print digital $i offset
Poligrafia este o ramur" a industriei care realizeaz" multiplicarea textelor $i a ilustra#iilor sub
form" de c"r#i, ziare, reviste, pliante, h"r#i, prospecte, ambalaje, dic#ionare, atlase, afi$e, precum $i
alte produse tip"rite. Etimologia cuvântului poligrafie este grecescul- ‘’poli’’- multe, $i
‘’grapho’’- scriere.
Prin tehnica poligrafic" se în#elege ansamblul procedeelor tehnice aplicate în vederea producerii
tip"riturilor de orice fel.
Activitatea poligrafic" se caracterizeaz" de fapt prin multiplicare - multiplicarea textelor sau a
imaginilor prin procedeul numit imprimare.
Tipograful Print Digital $i Offset este specialistul competent, eficient, sigur care asigura calitatea
si ob#inerea produc#iei tipografice pe sistemele de imprimare digital".
Tipograful Print Digital $i Offset ob#ine produse pe echipamentele de imprimare digital"
cunoscând fluxul de produc#ie pe aceste echipamente de imprimare digital" $i se ocup" în principal
cu preg"tirea ma$inii pentru opera#ia de tip"rire, preg"tirea materiilor prime si a materialelor
pentru opera#ia de tip"rire, realizarea tiparului, stocarea si ambalarea tip"riturilor, manipularea $i
depozitarea materiilor prime $i a materialelor.
Tipograful Print Digital $i Offset lucreaz" în echip" $i diferen#iaz" procedeele de imprimare
digital" de celelalte procedee de imprimare cunoscând rolul func#ional al elementelor constructive
pentru echipamentele de imprimare digital".
Deasemeni determin" avantajele $i dezavantajele tehnicii de imprimare digital"/offset,
metodologia opera#iilor a proceselor tehnologice efectutate corelate cu elementele constructive $i
interpretarea func#iilor.
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Lista unit,1ilor de competen1,
Unit,1i de competen1, cheie
Titlul unit,1ii 1: Comunicare în limba oficial,
Titlul unit,1ii 2: Comunicare în limbi str,ine
Titlul unit,1ii 3: Competen1e de baz, în matematic,, $tiin1,, tehnologie
Titlul unit,1ii 4: Competen1e informatice
Titlul unit,1ii 5: Competen1a de a înv,1a
Titlul unit,1ii 6: Competen1e sociale $i civice
Titlul unit,1ii 7: Competen1e antreprenoriale
Titlul unit,1ii 8: Competen1a de exprimare cultural,
Unit,1i de competen1, generale
Titlul unit,1ii 1: Monitorizarea calit,1ii execu1iei
Titlul unit,1ii 2: Aplicarea normelor de s,n,tate $i securitate în munc,
$i în domeniul situa1iilor de urgen1,
Unit,1i de competen1, specifice
Titlul unit,1ii 1: Prepararea nuan1elor cernelurilor pentru tipar
Titlul unit,1ii 2: Preg,tirea suportului de imprimare
Titlul unit,1ii 3: Preg,tirea ma$inilor de tipar pentru imprimare
Titlul unit,1ii 4: Montarea formelor de imprimare
Titlul unit,1ii 5: Realizarea tiparului lucr,rii
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Monitorizarea calit,1ii execu1iei

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie 3

( unitate de competen1, general, )
Elemente de competen1,

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit,1ii
descrise de elementul de
competen1,

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit,1ii descris, de
elementul de competen1,

1. Identific" cerin#ele de
calitate a lucr"rilor

1.1 Cerin#ele de calitate sunt
identificate conform
prevederilor din fi$a
tehnologic".

1.1 Identificarea cerin#elor se
realizeaz" cu aten#ie $i
preocupare.

1.2 Normele tehnice de
execu#ie a lucr"rilor $i de
control al calit"#ii sunt
identificate în func#ie de
specificul activit"#ii
poligrafice.
1.3 Cerin#ele de calitate sunt
identificate conform normelor
privind abaterile $i toleran#ele
admisibile la lucr"rile
executate.
2. Asigur" calitatea lucr"rilor
$i a produselor

2.1 Asigurarea calit"#ii
produselor se realizeaz" prin
aplicarea $i respectarea
procedurilor tehnice de calitate
prev"zute de tehnologia de
execu#ie a produselor
poligrafice.
2.2 Caracteristicile tehnice ale
lucr"rilor executate sunt
verificate prin compararea
execu#iei cu cerin#ele de
calitate impuse de tehnologia
de execu#ie $i normele de
calitate specifice poligrafiei

2.1 Calitatea produselor se
efectueaz" cu profesionalism.

2.2 Asigurarea calit"#ii
lucr"rilor se efectueaz" cu
flexibilitate $i creativitate în
concordan#" cu cerin#ele de
calitate impuse de tehnologia
de execu#ie.

2.3 Încadrarea în prevederile
standardelor na#ionale/
interna#ionale de produse $i de
calitate este permanent
supravegheat".
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2.4 Controlul privind
respectarea procedurile tehnice
de calitate se face periodic
respectând preciz"rile din
documenta#ia tehnic" specific".
2.5 Verificarea se realizeaz"
prin aplicarea metodelor
adecvate tipului de lucrare
executat" $i caracteristicilor
tehnice urm"rite utilizând
instrumentele $i dispozitivele
de verificare specific".
3.1 Ac#iunile corective sunt
stabilite în func#ie de cauzele
care au condus la apari#ia
neconformit"#ilor.
3. Stabile$te ac#iuni corective
pentru eliminarea eventualelor
neconformit"#i

2.3 Verificarea calit"#ii
execu#iei se realizeaz" cu
exigen#".

3.1 Aplicarea ac#iunilor
corective se face prompt $i cu
profesionalism.

3.2 Stabilirea ac#iunilor
corective se realizeaz" în
vederea prevenirii $i elimin"rii
cauzelor apari#iei eventualelor
neconformit"#i.
3.3 Ac#iunile corective sunt
aplicate permanent, pe
parcursul derul"rii lucr"rilor.

Contexte:
Activitatea se desf"$oar" în tipografii cu activitate permanent". Tipografiile pot fi de mic",
medie dimensiune ( ateliere, tipografii mici ) sau de mare dimensiune ( combinate poligrafice ),
situate atât în mediul urban cât $i rural.
Activitatea este efectuat" de c"tre tipograf ajutat de ajutorul de tipograf. Opera#iile sunt efectuate
în echip" ace$tia dând dovad" de adaptare $i flexibilitate.
Gama de variabile:
Documenta#ii tehnice specifice: norme de calitate, instruc#iuni de lucru, fi$e tehnologice, caiete de
sarcini, norme interne, criterii $i reglement"ri interne, criterii $i reglement"ri na#ionale, standarde
tehnice de produs ,standarde de calitate etc
Proceduri de asigurarea calit"#ii : proceduri de sistem întocmite pentru fiecare activitate, proceduri
de lucru întocmite pentru fiecare opera#ie, etc
Metode de verificare a calit"#ii lucr"rilor/produselor : vizual, analitic utilizând instrumente
specifice etc.
Ac#iuni corective: remedierea deficien#elor , refacerea lucr"rilor/produselor, eliminarea cauzelor
etc.
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Cuno$tin1e:
- no#iuni despre procedurile de asigurare a calit"#ii, specifice poligrafiei
- cerin#ele impuse de normele de calitate
- prevederi tipuri de lucr"ri
- no#iuni legate de standarde de calitate na#ionale /interna#ionale specifice domeniului.
- prevederile standardelor de produs
- posibile cauze de neconformitate
- cerin#ele documenta#iei tehnice privind toleran#e $i abateri admisibile.
- ac#iuni corective
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Aplicarea normelor de s,n,tate $i securitate în munc, $i în domeniul
situa1iilor de urgen1,
( unitate de competen1, general, )

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie
3

Elemente de competen1,

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit,1ii
descrise de elementul de
competen1,

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit,1ii descris, de
elementul de competen1,

1. Identific" riscurile în munc"
/situa#iile de urgen#"

1.1 Riscurile în munc" sunt
identificate în corela#ie cu
specificul lucr"rilor de
executat $i particularit"#ile
locului de munc".

1.1 Identificarea riscurilor se
face cu aten#ie $i discern"mânt.

1.2 Identificarea riscurilor se
realizeaz" prin observarea
atent" a sistemelor de
avertizare.

1.2 Observarea sistemelor de
averitizare se face cu
rigurozitate.

1.3 Identificarea riscurilor se
face în conformitate cu
prevederile legale specifice
activit"#ilor desf"$urate.
1.4 Situa#iile de urgen#"
identificate sunt raportate
persoanelor abilitate.
2. Asigur" securitatea $i
s"n"tatea la locul de munc"

2.1 Securitatea la locul de
munc" este asigurat" prin
respectarea permanent" a
normelor de securitate $i
s"n"tate în munc" $i a
normelor privind situa#iile de
urgen#".
2.2 Asigurarea securit"#ii
personale $i a celorlal#i
participan#i la procesul de
munc" pe întreaga derulare a
activit"#ilor, se face prin
aplicarea instruc#iunilor
specifice.

2.1 Securitatea la locul de
munc" este asigurat" cu
responsabilitate $i exigen#".
2.2 Interven#ia în caz de
accident se face cu luciditate
$i rapiditate.

2.3 Securitatea $i s"n"tatea la
locul de munc" este asigurat"
prin participare la instructajele
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periodice.
3. Utilizeaz" echipamentul din
dotare

3.1 Echipamentul de protec#ie
este între#inut $i p"strat în
condi#ii de siguran#" conform
normelor în vigoare.
3.2 Echipamentele $i
materialele de stingere a
incendiilor din dotare sunt
utilizate în conformitate cu
instruc#iunile specifice.

3.1 Acordarea primului ajutor
se face cu calm $i st"pânire de
sine.
3.2 Echipmentul de protec#ie
din dotare este utilizat $i
între#inut cu corectitudine.

3.3 Echipamentele din dotare
sunt utilizate pe tot parcursul
activit"#ii conform prevederilor
legislative în vigoare.
Contexte:
Activitatea se desf"$oar" în tipografii cu activitate permanent". Tipografiile pot fi de mic",
medie dimensiune ( ateliere, tipografii mici ) sau de mare dimensiune ( combinatele poligrafice ),
situate atât în mediul urban cât $i rural.
Activitatea este efectuat" de c"tre tipograf ajutat de ajutorul de tipograf. Opera#iile sunt efectuate
în echip" ace$tia dând dovad" de adaptare $i flexibilitate.
Gama de variabile
Prevederi legale:
- norme medodologice privind ap"rarea împotriva incendiilor;
- norme metodologice de aplicarea a legii securit"#ii $i s"n"t"#ii în munc"
Factori de risc : referitori la sarcina de munc", executant, mediul de munc", procesul tehnologic,
temperatur", zgomote, etc.
Situa#ii de urgen#": incendii, cutremure, inunda#ii, explozii, alunec"ri de p"mânt, etc.
Sisteme de avertizare: sonor, luminos etc.
Accidente posibile: intoxica#ii respiratorii, traum" sonor", v"t"m"ri ale membrelor, intoxic"ri
cauzate de produsele chimice folosite, electrocutare , t"ieri, etc.
Echipamentul de protec#ie: halat, ochelari $i m"nu$i de protec#ie, masc" de praf, antifoane, c"$ti de
protec#ie, etc.
Echipamente $i materiale de stingere a incendiilor: hidran#i, extinctoare, lope#i, nisip, g"le#i.

Cuno$tin1e:
- cerin#e despre prevederile legale specifice activit"#ii.
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- no#iuni despre factorii de risc
- condi#iile situa#iilor de urgen#"
- no#iuni despre accidentele specifice activit"#ii desf"$urate
- cerin#e legate de sistemele de avertizare
- condi#ii referitoare la m"suri de interven#ie
- cunoa$terea persoanelor abilitate
- no#iuni despre tipuri de accidente posibile
- no#iuni despre echipamentul de protec#i, modul de utilizare $i între#inere al acestuia
- cerin#e privind lista obiectelor interzise în locul desf"$ur"rii activit"#ii
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Prepararea nuan1elor cernelurilor pentru tipar

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie
3

(unitate de competen1, specific,)
Elemente de competen1,

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit,1ii
descrise de elementul de
competen1,

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit,1ii descris, de
elementul de competen1,

1.Identific" cerin#ele privind
culorile

1.1 Cerin#ele sunt identificate
având în vedere mostrele de
culori prezentate de client.

1.1 Identificarea cerin#elor se
realizeaz" cu profesionalism.

1.2 Identificarea se face #inând
seama de indica#iile
tehnoredactorului.
1.3 Cerin#ele privind culorile
respect" machetele lucr"rii în
func#ie de tipul acesteia.
2. Alege cernelurile

2.1 Cernelurile sunt alese în
conformitate cu fi$a
tehnologic".

2.1 Alegerea cernelurilor se
efectueaz" cu profesionalism $i
cu aten#ie.

2.2 Alegerea lor se face în
func#ie de suportul de
imprimare $i în func#ie de tipul
utilajului de imprimare.
2.3 În alegerea cernelurilor se
are în vedere instruc#iunile
produc"torului $i gama de
cerneluri.
3. Prepar" culorile speciale

3.1 Culorile speciale sunt
realizate prin mixarea
cernelurilor standard în
condi#iile normei tehnice.
3.2 Prepararea acestora se
realizeaz" prin încerc"ri
repetate avându-se în vedere
nuan#ele prezentate de client.

3.1 Amestecarea cernelurilor
se realizeaz" cu
con$tiinciozitate $i exigen#".
3.2 Culorile speciale sunt
ob#inute datorit" aten#iei
deosebite la detalii $i încrederii
în sine.

3.3 Cernelurile sunt preparate
în func#ie de gama de cerneluri
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pe baza mostrelor standard,
în func#ie de instruc#iunile
produc"torului.
3.4 Acestea sunt preparate pe
baza fi$ei tehnologice $i în
concordan#" cu procedurile
interne având în vedere
respectarea normelor de
consum $i minimizarea
costurilor de produc#ie.
3.5 Aceasta opera#ie se
efectueaz" utilizând toate
materialele auxiliare necesare.
Contexte:
Activitatea se desf"$oar" în tipografii cu activitate permanent". Tipografiile pot fi de mic", medie
dimensiune ( ateliere, tipografii mici ) sau de mare dimensiune ( combinatele poligrafice ), situate
atât în mediul urban cât $i rural.
Activitatea este efectuat" de c"tre tipograf ajutat de ajutorul de tipograf. Opera#iile sunt efectuate
în echip" ace$tia dând dovad" de adaptare $i flexibilitate.
Gama de variabile:
Tipuri de lucr"ri- lucr"ri policrome offset /digital care cuprind text, text cu ilustra#ii sau numai
ilustra#ii
Tipuri de cerneluri:cu luciu, normale, pentru carton, pentru suport neabsorbant
Tipuri de suporturi de imprimare : hârtie pentru tipar offset, hârtie cretat", carton velin, carton
duplex- diferite sorturi de hârtie $i carton corespunz"toare genului de tipar offset/digital
Tipuri de utilaje de tipar: rotative offset cu hârtia în coli, rotative offset cu hârtia în bobin",ma$ini
offset în func#ie de format , ma$ini offset în func#ie de de num"rul de culori, rotative de ziare
offset-web), rotative de reviste( offset- commercial, tiparul digital
Tipuri de cerneluri:-în func#ie de genul de tipar folosit (CMYK), în func#ie de scopul $i felul
imprimatelor (pentru ziare, afi$e, ilustra#ii), în func#ie de viteza de tip"rire $i construc#ia ma$inilor
(pentru ma$ini offset, digitale), în func#ie de capacitatea de acoperire(transparente, acoperitoare),
în func#ie de rezisten#a la ac#iunea diferi#ilor agen#i(rezistente la acizi, rezistente la c"ldur",
lumin")
Game de cerneluri: pantone
Materii prime: pigmen#i, lian#i, sicativi
Cuno$tin1e:
- tipuri de materii prime $i modul de utilizare a acestora
- tipuri de cerneluri, caracteristici tehnice ale acestora
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- cuno$tin#e despre managementul culorii
- cunoa$terea terminologiei de specialitate
- cerin#e de mixarea cernelurilor pentru ob#inerea nuan#elor speciale
- cerin#e tehnice de prepararea amestecurile cernelurilor cu lian#i
- caracteristici despre calitatea cernelurilor

Sector: Mass-media, Edituri si Tipografii
SO Tipograf print digital si offset , MET 8, Pagina 12 din 23

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Preg,tirea suportului de imprimare

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie
3

( unitate de competen1, specific, )
Elemente de competen1,

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit,1ii
descrise de elementul de
competen1,

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit,1ii descris, de
elementul de competen1,

1. Selecteaz" suportul de
imprimare

1.1 Suportul de imprimare este
ales conform caietului de
sarcini $i în func#ie de tipul
lucr"rii.

1.1 Selectarea suportului de
imprimare se realizeaz" cu
aten#ie $i preocupare.

1.2 Selectarea se efectueaz"
asigurând toate sortimentele
necesare pentru realizarea
comenzii.
2. Aclimatizeaz" suportul de
imprimare

2.1 Suportul de imprimare este
aclimatizat în func#ie de tipul
acestuia $i gradul de umiditate
specificat.
2.2 Aclimatizarea acestuia se
realizeaz" utilizând mijloacele
auxiliare necesare $i
respectând succesiunea
opera#iilor conform
procedurilor tehnice.

2.1 Aclimatizarea suportului de
imprimare este realizat" cu
promptitudine.
2.2 Asigurarea condi#iilor de
microclimat corespunz"tor se
efectueaz" cu profesionalism.

2.3 Suportul de imprimare este
aclimatizat prin depozitarea în
înc"peri special amenajate
pentru asigurarea condi#iilor de
microclimat corespunz"tor.
3. Taie hârtia

3.1 Hârtia este t"iat" în func#ie
de formatul ma$inii de
imprimare.

3.1 T"ierea hârtie se realizeaz"
cu aten#ie $i responsabilitate.

3.2 T"ierea hârtiei se
efectueaz" conform
standardelor tehnice.
3.3 Aceasta opera#ie se
efectueaz" utilizând corect
utilajele specifice $i auxiliare
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necesare.
Contexte:
Activitatea se desf"$oar" în tipografii cu activitate permanent". Tipografiile pot fi de mic",
medie dimensiune ( ateliere, tipografii mici ) sau de mare dimensiune ( combinatele poligrafice ),
situate atât în mediul urban cât $i rural.
Activitatea este efectuat" de c"tre tipograf ajutat de ajutorul de tipograf. Opera#iile sunt efectuate
în echip" ace$tia dând dovad" de adaptare $i flexibilitate.
Gama de variabile:
Tipuri de lucr"ri- lucr"ri policrome offset /digital care cuprind text, text cu ilustra#ii sau numai
ilustra#ii
Tipuri de suporturi de imprimare : hârtie pentru tipar offset, hârtie cretat", carton velin, carton
duplex- diferite sorturi de hârtie $i carton corespunz"toare genului de tipar offset/digital
Mijloace auxiliare:pale#i, s"nii, c"rucioare, motostivuitoare, mobilier
Opera#ii specifice:transportul, manipularea, baterea colilor, a$ezarea
Condi#ii de microclimat: temperatur", umiditate, indice electrostatic
Tipuri de formate de ma$ini de imprimare: format mic(sub 30x42 cm)
format mijlociu( 50x70 cm, 61x 86 cm, 70x100 cm), format mare
( 84x119 cm), format foarte mare
( 110x 160 cm )
Tipuri de utilaje pentru t"iere: ma$ini de t"iat cu un cu#it, ma$ini de t"iat cu trei cu#ite, ma$ini
computerizate
Materiale auxiliare pentru ma$ina de t"iat: vinclu fix, vinclu mobil
Cuno$tin1e:
- tipuri de materii prime $i modul de utilizare a acestora
- cunoa$terea terminologiei de specialitate
- cerin#e tehnice despre hârtie, condi#ii tehnice de aclimatizare a acesteia( mase gramaje $i
dimensiuni)
- reguli pentru verificarea calit"#ii $i metode de verificare
- condi#iile specifice fluxului tehnologic al lucr"rilor
- cerin#e tehnice despre fiecare gen de tipar , despre termenii principali comuni procedeelor de
tipar
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Preg,tirea ma$inilor de tipar pentru imprimare

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie
3

( unitate de competen1, specific, )
Elemente de competen1,

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit,1ii
descrise de elementul de
competen1,

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit,1ii descris, de
elementul de competen1,

1. Regleaz" aparatele ma$inii

1.1 Aparatele ma$inii sunt
reglate conform normelor
tehnice în vigoare.

1.1 Reglarea aparatelor ma$inii
se efectueaz" cu
responsabilitate $i seriozitate.

1.2 Reglarea se face în func#ie
de tipul acestora $i rolul în
cadrul procesului de
imprimare.

1.2 Prin realizarea corect" a
acestei opera#ii se dovede$te
capacitatea de concentrare $i
profesionalism.

1.3 Opera#ia se efectueaz"
având în vedere structura
constructiv" a acestora $i tipul
de elemente component.
1.4 Reglarea aparatelor ma$inii
se realizeaz" prin proceduri
specifice urm"rind înl"turarea
oric"ror defec#iuni.

2. Verific" presiunea între
cilindrii

2.1 Presiunea este verificat"
având în vedere cuplarea
armonioas" a suprafe#elor
pentru evitarea alunec"rii
acestora.

2.1 Verificarea presiunii se
efectueaz" cu maxim"
vigilen#" $i con$tiinciozitate.

2.2 Presiunea între cilindrii
este verificat" cu
2.2 Verificarea se efectueaz" în responsabilitate $i rigurozitate
func#ie de tipul tiparului
conform procedurilor
specifice.
2.3 Prin verificare se urm"re$te
distan#a între cilindrii
aparatului de imprimare.
2.4 Aceast" opera#ie este
efectuat" conform procedurilor
specifice $i utilizând toate
echipamentele $i dispozitivele
necesare.
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3. Preg"te$te a$ternuturile

3.1 Preg"tirea a$ternuturilor se
realizeaz" prin intermediul
unor opera#ii specific.
3.2 Grosimea acestora este
aleas" în func#ie de distan#a
dintre cilindrul offset $i
cilindrul portform".
3.3 Schimbarea acestora se
face având în vedere gradul de
uzur" $i normele de utilizare.

3.1 Preg"tirea a$ternuturilor se
efectueaz" cu profesionalism.
3.2 Alegerea acestora se
realizeaz" cu aten#ie la detalii
$i con$tiinciozitate în
concordan#" cu tipul ma$inii de
imprimare asigurînd cerin#ele
calit"#ii imprim"rii.

3.4 A$ternuturile sunt alese în
func#ie de tipul ma$inii de
imprimare, având în vedere
asigurarea cerin#elor de calitate
a imprim"rii.
4. Alimenteaz" ma$ina cu
materii prime

4.1 Alimentarea se realizeaz"
prin tehnici specifice în func#ie
de materia prim".
4.2 Materiile prime sunt alese
conform tipului de lucrare $i a
tirajului ce trebuie realizat.
4.3 Ma$ina este alimentat"
corespunz"tor asigurând
manipularea $i transportul
corect al materialelor.

4.1 Alimentarea ma$inii cu
materii prime se realizeaz" cu
flexibilitate în raport cu
opera#iile efectuate dând
dovad" de profesionalism la
manipularea $i transportul
corect al acestora.

Contexte:
Activitatea se desf"$oar" în tipografii cu activitate permanent". Tipografiile pot fi de mic", medie
dimensiune ( ateliere, tipografii mici ) sau de mare dimensiune ( combinatele poligrafice ), situate
atât în mediul urban cât $i rural.
Activitatea este efectuat" de c"tre tipograf ajutat de ajutorul de tipograf. Opera#iile sunt efectuate
în echip" ace$tia dând dovad" de adaptare $i flexibilitate.
Gama de variabile:
Tipuri de aparate:sistemul de alimentare cu hârtie, aparatul de imprimare, aparatul de cerneal",
aparatul de umezire, aparatul de strâns coli
Rolul aparatelor:preluarea, antrenarea hârtiei, imprimarea hârtiei, distribuirea cernelii pe valuri,
umezirea formei de tipar, strângerea colilor
Elemente componente ale aparatelor:
- pentru aparatul de alimentare cu hârtie- sorburi, $ireturi, ventuze transportoare, perii, benzi,
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dispozitiv pneumatic, forgraif"r
- pentru aparatul de imprimare:
cilindrul offset, cilindrul portform", cilindrul de presiune
- pentru aparatul de cerneal":grupuri de alimentare cu jgheab de cerneal", valuri frec"toare,
valuri ung"toare
- aparatul de umezire:cel cu val oscilant(val ductor)
- aparatul de strâns coli: semne opritoare frontale, palete laterale, sistem de frânarea colilor
Tipuri de defec#iuni pe aparate:
- sistemul de alimentare cu hârtie(colile ridicate de sorburi apar $ifonate $i alimentarea se
face cu întreruperi, pe toba ma$inii intr" mai multe coli dublate,coala nu este preluatp" la timp de
clapele forgraif"rului)
- aparatul de imprimare (se imprim" imaginea dubl", imaginea imprimat" apare înc"rcat" cu
cerneal", apari#ia unor regiuni de intensitate neuniform" a stratului de cerneal" ),
- aparatul de umezire (imagine tip"rit" apare cenu$ie, pe suprafa#a formei apar diferite
impurit"#i, stratul de ap" pe plac" este neuniform )
Tipul tiparului: offset, digital
Echipamente $i dispozitive: micrometru, imbusuri de diferite m"rimi, echipamente electrice,
dispositive de comand", chei tubulare
Opera#ii specifice: m"surare, t"iere, coasere
Tipuri de a$ternuturi:a$ternuturi moi ( compus din plac" de cauciuc, pâsl", hârtie ), a$ternuturi dure
( compus din plac" de cauciuc, carton, hârtie )
Cerin#e de calitate a imprim"rii: respectarea registrului, suprapunerea corect" a culorilor,
claritatea ilustra#iilor $i a textului, intensitatea culorilor la tot tirajul
Tipuri de ma$ini de imprimare: rotative offset cu hârtia în coli, rotative offset cu hârtia în
bobin",ma$ini offset în func#ie de format , ma$ini offset în func#ie de de num"rul de culori, rotative
de ziare ( offset-web ), rotative de reviste ( offset- commercial ), tiparul digital
Tipuri de materii prime- suporturi de imprimare ( hârtie pentru tipar offset, hârtie cretat", carton
velin, carton duplex ), diferite sorturi de hârtie $i carton corespunz"toare genului de tipar
offset/digital), cerneluri ( cu luciu, normale, pentru carton, pentru suport neabsorbant )
Cuno$tin1e:
- condi#ii privind alimentarea corect" cu hârtie a aparatului
- cerin#e tehnice despre reglarea diferitelor piese
- date tehnice despre înlocuirea anumitor piese
- no#iuni privind evitarea anumitor defec#iuni precum $i reglarea acestora
- cerin#ele tehnice despre func#ionarea aparatului de cerneal" $i despre componen#a acestuia
- condi#ii privind despre reglarea componentelor(valuri ung"toare, frec"toare, cilindru de cerneal")
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aparatului de cerneal"
- no#iuni privind alimentarea aparatului cu cerneal"
- cerin#e tehnice privind despre necesitatea, componen#a, clasificarea $i caracteristicilor
a$ternuturilor
- condi#iile modului de fixare a acestora pe cilindrul intermediar offset
- alimentarea corect" cu materii prime
- cuno$tin#e despre manipularea diferitelor materiale

Sector: Mass-media, Edituri si Tipografii
SO Tipograf print digital si offset , MET 8, Pagina 18 din 23

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Montarea formelor de imprimare

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie
3

( unitate de competen1, specific, )
Elemente de competen1,

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit,1ii
descrise de elementul de
competen1,

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit,1ii descris, de
elementul de competen1,

1.1 Formele sunt verificate
înainte de introducerea în
ma$ina de imprimare.

1.1 Verificarea formelor de
imprimare se efectueaz" cu
seriozitate $i profesionalism.

1.2 Verificarea se face având
în vedere toate caracteristicile
relevante pentru realizarea
unui tipar de calitate.
1.3 Prin opera#ia de verificare
se urm"re$te în ansamblu
elementele tehnice necesare
pentru utilizarea procesului de
imprimare.

1. Verific" formele de
imprimare

1.2 Aceast" opera#ie este
realizat" cu mare aten#ie la
detalii $i in acela$i timp cu o
implicare activ" din partea
tipografului.

1.4 Verificarea formelor de
imprimare se realizeaz"
conform standardelor $i
normelor tehnice specifice
activit"#ii poligrafice.
2.1 Formele de imprimare se
fixeaz" în func#ie de tipul
ma$inii de imprimare $i de
num"rul grupurilor de culoare
de#inute.
2.2 Fixarea se realizeaz"
pornind de la culorile deschise
2. Fixeaz" forma de imprimare
spre cele închise, evitându-se
murd"rirea nuan#elor prin
juxtapunere.

2.1 Fixarea formelor de
imprimare se realizeaz" cu
mare profesionalism $i
vigilen#".
2.2 Aceast" activitate se
efectueaz" cu promptitudine $i
mult" încredere în sine din
partea angajatului.

2.3 Prin fixarea formelor de
imprimare se urm"re$te
reglarea potrivelii corecte
conform normelor tehnice.
3. Regleaz" defec#iunile

3.1 Reglarea defec#iunii se
realizeaz" în func#ie de tipul $i

3.1 Defec#iunile datorate
formelor de imprimare sunt
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datorate formelor de imprimare gravitatea acesteia.
3.2 Aceast" opera#ie se
efectueaz" în colaborare cu
persoanele abilitate.

reglate în limita posibilului cu
mult" vigilen#" $i o atitudine
calm".

3.3 Dac" forma de imprimare
este compromis" se solicit"
dup" caz refacerea acesteia.
Contexte:
Activitatea se desf"$oar" în tipografii cu activitate permanent". Tipografiile pot fi de mic", medie
dimensiune ( ateliere, tipografii mici ) sau de mare dimensiune ( combinatele poligrafice ), situate
atât în mediul urban cât $i rural.
Activitatea este efectuat" de c"tre tipograf ajutat de ajutorul de tipograf. Opera#iile sunt efectuate
în echip" ace$tia dând dovad" de adaptare $i flexibilitate.
Gama de variabile:
Tipuri de forme de imprimare: pl"ci presensibilizate
Tipuri de ma$ini de imprimare: rotative offset cu hârtia în coli, rotative offset cu hârtia în
bobin",ma$ini offset în func#ie de format , ma$ini offset în func#ie de de num"rul de culori,
rotative de ziare ( offset-web ), rotative de reviste ( offset- commercial ), tiparul digital
Elemente tehnice: elementele copiate, spa#iul necesar în clap",semne pentru controlul calit"#ii
tiparului $i finis"rii produselor ( semn pentru opritorul lateral, semn pentru f"l#uit, semn col#ar,
semn de mijloc, semn pentru t"iat, codul lucr"rii, scala sinoptic" ), crucile de reperaj cu dubl"
precizie, scala de control pentru copiat- imprimare
Tipuri de ma$ini de imprimare din punct de vedere al grupurilor de culori: într-o culoare ( lucr"ri
monocrome ), în mai multe culori ( lucr"ri policrome )
Tipuri de defec#iuni: apari#ia de ton, mic$orarea afinit"#ii elementelor imprimabile, dispari#ia unor
elemente imprimabile
Tipuri de corect"ri: hidrofilizarea elementelor neutre, oleofizarea elementelor active, elimin"ri de
adaos de elemente imprimabile
Persoane abilitate: ajutor ma$inist, maistru, speciali$ti montaj, director tehnic

Cuno$tin1e:
- no#iuni despre preg"tirea formelor de imprimare
- cerin#e tehnice despre semnele suprapunerii ce trebuie sa existe pe forma de imprimare $i ce rol
au acestea
- tipuri de format al pl"cilor presensibilizate
- cerin#e legate de execu#ia montajului formelor de imprimare
- no#iuni tehnice despre prevenirea $i reglarea unor defec#iuni
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Realizarea tiparului lucr,rii

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie
3

( unitate de competen1, specific, )

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit,1ii descris, de
elementul de competen1,

Elemente de competen1,

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit,1ii
descrise de elementul de
competen1,

1. Execut" tiparul etalon

1.1 Tiparul etalon este executat 1.1 Executarea tiparului etalon
în conformitate cu eticheta
se efectueaz" cu aten#ie $i
prototip.
profesionalism.
1.2 Prin realizarea tiparului
etalon se urm"re$te cu aten#ie
modul de suprapunere a
culorilor.
1.3 La realizarea acestuia se
are în vedere îndeplinirea
tuturor cerin#elor de calitate a
execu#iei.
1.4 Eventualele deficien#e sunt
eliminate prin efectuarea
reglajelor necesare.

1.2 Pentru realizarea corect" a
tiparului etalon sunt
îndep"rtate eventualele
deficien#e cu rapiditate de
reac#ii precise dând dovad" de
discriminare vizual" în
perceperea detaliilor.

1.5 Tiparul etalon reflect" întru
totul con#inutul corect al
lucr"rii executate conform
cerin#elor clientului.
2. Supravegheaz" imprimarea
tirajului

2.1 Imprimarea tirajului trebuie 2.1 Supravegherea în totalitate
sa fie conform cu tiparul
a tirajului se realizeaz" cu
etalon.
vigilen#" $i totodat" cu o
dexteritate
manual" din partea
2.2 Tirajul este supravegheat
tipografului $i a ajutorului
pe întreaga durat" a
acestuia.
imprim"rii.
2.3 Supravegherea se face
verificând periodic calitatea
imprim"rii.
2.4 Aceast" opera#ie se
efectueaz" în colaborare cu
persoanele autorizate.

3. Remediaz" abaterile de

3.1 Abaterile de imprimare
sunt remediate cu operativitate

3.1 Identificarea $i remedierea
abaterilor de imprimare se
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imprimare

pentru minimizarea
consumurilor de resurse.
3.2 Remedierea abaterilor de
imprimare se realizeaz"
asigurând reglajele necesare în
func#ie de tipul abaterii
constatate.

efectueaz" cu con$tiinciozitate,
promptitudine $i
profesionalism.

3.3 Aceast" opera#ie se execut"
oprind ma$ina de imprimare
atunci când este cazul.
3.4 Se solicit" interven#ia
personalului tehnic specializat
în func#ie de gravitatea
defec#iunilor constatate.
4. Degajeaz" aparatul de
eliminare

4.1 Degajarea aparatului de
eliminare se efectueaz" ritmic,
pe parcursul imprim"rii.
4.2 Aparatul de eliminare este
degajat manipulând cu aten#ie
suporturile imprimate pentru
men#inerea calit"#ii tiparului.

4.1 Aparatul de eliminare este
degajat ritmic pe parcursul
imprim"rii cu dexteritate,
reac#ie precis".

4.3 Opera#ia de degajare se
efectueaz" $i în func#ie de
capacitatea de stocare $i
mijloacele auxiliare utilizate.
4.4 Degajarea aparatului de
alimentare se execut" urm"rind
îndeplinirea cerin#elor de
securitate în munc" pentru
evitarea accidentelor.
Contexte:
Activitatea se desf"$oar" în tipografii cu activitate permanent". Tipografiile pot fi de mic",
medie dimensiune. ( ateliere, tipografii mici ) sau de mare dimensiune ( combinatele poligrafice ),
situate atât în mediul urban cât $i rural.
Activitatea este efectuat" de c"tre tipograf ajutat de ajutorul de tipograf. Opera#iile sunt efectuate
în echip" ace$tia dând dovad" de adaptare $i flexibilitate.
Gama de variabile:
Con#inutul etichetei prototip: standarde $i norma tehnic" de specialitate
Cerin#e de calitate: respectarea registrului, suprapunerea corect" a culorilor, claritatea ilustra#iilor
$i a textului, intensitatea culorilor la tot tirajul
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Tipuri de deficien#e: lucrare tonat", suprapunerea incorect" a culorilor, juxtapunerea incorect" a
culorilor, denaturarea ilustra#iilor, intensitatea culorilor
Tipuri de reglaje: pentru cerneal", ap", presiune
Persoane autorizate: ajutor ma$inist, maistru, speciali$ti montaj, director tehnic
Resurse: materii prime(hârtie, carton, cerneal"), timp
Personal tehnic specializat: electricieni, mecanici poligrafi
Suporturi imprimate: coli de hârtie imprimate, coperte imprimate
Mijloace auxiliare: pale#i, s"nii, c"rucioare, motostivuitoare, mobilier
Accidente: t"ieturi (provocate de hârtie, pl"ci), prinderea degetelor în mecanismele aparatelor
Cuno$tin1e:
- no#iuni de teoria culorilor
- no#iuni tehnice de teoria tiparului
- cerim#e despre func#ionarea $i deservirea ma$inilor de tipar digital/offset
- cuno$tin#e despre managementul culorilor
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