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A face un pas înainte în
lumea flexo
Într-o piaþã globalizatã, în care
calitatea ºi productivitatea devin
douã variabile din ce în ce mai
importante, o investiþie într-un
slitter/rewinder trebuie sã fie o
alegere fãcutã cu atenþie, având în
vedere nu numai variabila "preþul"
echipamentului, ci ºi precizia,
fiabilitatea, calitatea componentelor
(sã nu se strice imediat!), capabilitatea maºinii de a fi un utilaj versatil
… flexibil.
Aceste caracteristici fac dintr-un
slitter/rewinder un echipament care
poate, cu adevãrat, sã vã diferenþieze
de competitorii voºtri.
Deja foarte multe firme din
România au fãcut o alegere clarã, au
ales calitatea, ºi azi sunt cele mai
importante firme din þarã, pregãtite
sã intre pe piaþa europeanã ºi, mai
departe, pe piaþa mondialã.
Dar ce înseamnã a face o
investiþie în calitate?
În primul rând, e fundamental
sã ai un utilaj echipat cu motoare
capabile sã garanteze atât precizia cât
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ºi rezistenþa. Deci, este fundamental
sã ai motoare brushless, unica tehnologie capabilã sã garanteze aceste
douã caracteristici. Graþie acestei
tehnologii e posibil a calcula, în mod
exact,
productivitatea
maºinii
(precizia) ºi, în plus, fiind fãrã perii,
nu existã uzurã (acest lucru înseamnã
rezistenþã).
Dacã introduceþi senzori pentru
a controla prezenþa defectelor (lipsã
etichete, de exemplu) e bine ca
maºina sã fie capabilã sã se opreascã
oricând, exact pe masa de conjuncþie
… ºi sã fie capabilã sã garanteze
acelaºi rezultat ºi peste 10 ani. Pentru
aceasta existã o singurã soluþie: o
maºinã echipatã cu frâne cu praf
magnetic.
Evident, un utilaj de acest tip
trebuie sã fie capabil sã foloseascã
fãrã probleme ºi material transparent.
Evident, un slitter/rewinder
trebuie sã permitã folosirea ºi altor
sisteme de inspecþie, ca stroboscopul
sau camera.
Sistemul de tãiere: sunt de
preferat sisteme de tãiere la foarfecã
(cu cuþite ºi contra-cuþite) capabile sã
taie orice fel de material (hârtie dar ºi
3
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carton, film), fãrã a fi necesarã
schimbarea lor în funcþie de acesta
(de exemplu cu cuþite fixe atunci
când schimbãm materialul) - deci, un
sistem de tãiere unic.
Precizia: este necesar un sistem
capabil sã taie ºi rânduri de 13-14 mm,
cu un rebut lateral de maxim 1-2 mm
… asta e precizia.
Când este posibil, mai ales
dacã e vorba de o firmã micã, la
început, ar fi bine ca slitter/rewinderul
sã aibã ºi posibilitatea de a fi echipat
cu un grup de ºtanþat.
Subliniez încã o datã importanþa PRODUCÃTORULUI: e bine
sã luãm informaþii despre producãtor,
sã vedem maºina înainte sã o
cumpãrãm, de preferat sunt acei
producãtori care au vândut deja cu
succes în þarã, adicã cu rezultate
apreciate. Perfect ar fi dacã au un sediu
sau o persoanã de contact la care putem
apela în caz de nevoie: service-ul e
fundamental pentru cã garanteazã
investiþia pe care am fãcut-o.
Un sistem de finisare bine pus la
punct garanteazã calitatea produsului
final. Garanteazã satisfacerea clientului.
Într-o piaþã globalizatã, "a face
un pas înainte" înseamnã a alege
furnizori cu tehnologie de
încredere.
David Benerecetti
Prati Company

Tehnologia tiparului
Efectul optic al luminii
(continuare din numãrul precedent)

Densitatea opticã se exprimã
prin logaritmul zecimal al opacitãþii
I0
I
Din relaþiile anterioare putem
deduce cã opacitatea imaginii va fi cu
atât mai mare cu cât cantitatea de
argint din imagine este mai mare,
ceea ce înseamnã cã
D = K’lgQ’
Rezultã cã:
lgQ’=KlgQ
În practicã se preferã studierea
relaþiei dintre densitatea opticã ºi
cantitatea de luminã determinatã prin
analiza funcþiei
D = f (lgE)
Reprezentarea graficã a acestei
funcþii poartã numele de curbã
caracteristicã sau curbã de
înnegrire a emulsiei fotografice.
Curba caracteristicã se traseazã
într-un sistem rectangular de coordonate: lgE (abscisa) ºi D (ordonata).
Pentru trasarea curbei este necesar sã
se acþioneze cu diferite expuneri asupra
materialului, de fiecare datã fiind
mãsuratã densitatea opticã obþinutã.
Aceste expuneri variabile se pot
obþine modificând unul din termenii ce
D = lgQ = lg
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definesc expunerea E = I . t, fie
iluminarea I, fie timpul de expunere t.
În fotoreproducere, pentru determinãri se obþin rezultate suficient de
precise prin folosirea aºa-numitelor
clinuri sensitometrice.
Clinurile sensitometrice folosite
în procesele de fotoreproducere sunt
de obicei clinuri cu variaþie în trepte a
densitãþii ºi se numesc în mod curent
scale de gri.
Aceste scale sunt fie opace folosite pentru fotografierea prin
reflexie în aparatul de fotoreproducere (pentru originale opace),
fie transparente - folosite la copierea
prin contact.
Pentru trasarea curbei caracteristice sunt necesare valorile densitãþii
optice, care se gãsesc prin mãsurarea
imaginii scalei de gri obþinutã dupã
expunere ºi developare, cu ajutorul
densitometrului. Densitometrele pot
mãsura densitatea prin reflexie sau
prin transparenþã.
Principiul de funcþionare a
densitometrului (prin transparenþã sau
prin reflexie) este acelaºi.
Trasarea curbei caracteristice în
coordonate lg E ºi D presupune:
- mãsurarea iluminãrii sub
fiecare punct al scalei de gri folositã
ca modulator de expunere, cu
ajutorul luxmetrului;
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- expunerea scalei pe material un
timp precis determinat;
- prelucrarea imaginii fotografice
(developare, spãlare, fixare etc.);
- mãsurarea densitãþilor fiecãrui
câmp al imaginii, obþinute pe
materialul expus;
- calculul produsului I . t pentru
fiecare valoare a iluminãrii mãsurate;
- calculul logaritmilor acestor
produse;
- reprezentarea graficã a curbei.
În practicã se preferã înlocuirea
logaritmului densitãþii direct cu
valoarea densitãþii câmpului scalei de
gri copiate, operaþie posibilã din
urmãtoarele motive: atunci când
lumina cu iluminarea I0 cade pe scala
de gri (vezi figura de mai jos), sub
fiecare câmp de scalã se vor obþine
iluminãrile I1, I2, ..... In, materialul
fiind impresionat cu expunerile E1,
E2, .....En .

Variaþia iluminãrii sub scala de gri
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Aceste iluminãri depind însã de
densitãþile câmpurilor de scalã sub
care se obþin.
Deoarece în condiþiile de lucru
date, atât I0 cât ºi t sunt constante
(toate câmpurile scalei primesc
iluminare ºi se expun aceluiaºi timp)
expresia poate fi scrisã:
lgE = K - Q
Pentru a diferenþia densitatea
opticã obþinutã pe imaginea fotograficã de densitatea opticã a
câmpului de scalã sub care se obþine,
aceasta din urmã se va nota cu D0.
Curba caracteristicã poate fi deci
definitã prin funcþia echivalentã
D = f (-D0)
Semnificaþia semnului minus în
faþa câmpului de scalã este urmãtoarea:
în reprezentarea D = f (lgE), axa
absciselor se etaloneazã în mod
obiºnuit cu originea în partea stângã
spre dreapta. Valoarea maximã a
expunerii se va obþine în cazul în
care D0 = 0, iar I devine egal cu I0
(lgEmax = lgI0.t).

Gradarea abscisei

Dar aceasta este tocmai valoarea
lui K. Valoarea zero în etalonarea
abscisei în unitãþi de densitate se va
afla în punctul reprezentativ al valorii
lui K, densitãþile fiind notate în
ordinea lor crescãtoare de la dreapta
la stânga, fenomen simbolizat prin
semnul minus.
Oricare
ar
fi
mãrimile
reprezentate pe abscisã, curba caracteristicã are forma prezentatã în
figura de mai jos:

Reprezentarea curbei caracteristice

Curba prezintã zone cu aspect
distinct:
- zona A-B, numitã zonã de
voal a curbei caracteristice, iar Dv
numitã densitate de voal. În aceastã
zonã densitatea nu variazã cu
expunerea. Deºi expunerea a crescut
de la E1 la E2, densitatea a rãmas
constantã la valoarea Dv (densitate de
voal).
- zona B-C sau zona de
subexpunere a curbei caracteristice.
Începând de la E2 densitatea imaginii
creºte, cu atât mai mult cu cât
expunerea este mai mare;
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- zona C-D sau zona de proporþionalitate a curbei este liniarã, ceea
ce înseamnã cã densitãþile care se
obþin pentru expunerile situate în
intervalul de la E3 la E4 vor fi
proporþionale cu acestea (pentru
intervale de expuneri egale se obþin
intervale de densitãþi egale).
- zona D-E, în care proporþionalitatea dispare din nou, se
numeºte zonã de supraexpunere.
În aceastã zonã creºterile de intensitate sunt cu atât mai mici cu cât
expunerea este mai mare;
- zona E-F, numitã ºi palierul
curbei, în care densitãþile nu mai
depind, din nou, de valoarea expunerii;
- zona F-G, în care, cu cât
expunerile sunt mai mari, cu atât
densitãþile care se obþin sunt mai
mici, este numitã zona de solarizare
a curbei.
Pentru procesul de reproducere
prezintã interes numai zonele de la A
la E.
Mãrimi caracteristice în timpul
developãrii
Curba caracteristicã ne dã
informaþii cu privire la comportarea
materialului fotografic în procesul de
fotografiere. Principalele mãrimi
care caracterizeazã comportarea
emulsiilor ºi care pot fi deduse din
curba caracteristicã sunt:
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- latitudinea de fotografiere;
- coeficientul de contrast;
- sensibilitatea.
Latitudinea de fotografiere. Se
numeºte latitudine de fotografiere, L,
intervalul de expuneri (sau de
densitãþi) care determinã formarea
imaginii fotografice pe porþiunea
rectilinie a curbei caracteristice.

Latitudinea de fotografiere

Se poate spune cã latitudinea de
fotografiere este proiecþia porþiunii
rectilinii a curbei pe abscisã. Cu aceastã
mãrime se poate aprecia gradul de
fidelitate al reproducerii unui original.
În procesul de fotoreproducere se
urmãreºte ca între densitãþile imaginii
obþinute ºi densitãþile originalului
fotografic sã existe o cât mai strictã
proporþionalitate.
În caz contrar, imaginea va
prezenta pierderi de desen faþã de
original, tonurile luminoase ca ºi cele
întunecate apãrând ºterse, îmbâcsite.
Coeficientul de contrast.
Obþinerea unui interval de densitãþi
mai mare sau mai mic al imaginii,
7
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pornind de la acelaºi interval de
densitãþi al originalului, depinde de
gradul de înclinare al porþiunii
rectilinii a curbei caracteristice. Prin
fotografierea unui original cu
intervalul de densitãþi ∆D0 pe un
material cu curba caracteristicã A, se
obþin n intervale de densitãþi D1 mai
mari decât intervalul D2 obþinut pe
materialul cu curba B. Se poate
spune cã prima imagine este mai
contrastã decât cea de a doua sau cã
materialul caracterizat prin curba A
lucreazã mai contrast decât materialul
caracterizat prin curba B.

Curbe caracteristice cu contrast diferit

Contrastul
unui
material
fotografic
se
mãsoarã
prin
coeficientul de contrast γ1 definit
ca tangenta unghiului α de înclinare
a porþiunii rectilinii a curbei faþã de
abscisã sau, cu alte cuvinte, este
panta porþiunii rectilinii a curbei
caracteristice.

Determinarea ceficientului de contrast

Din figurã rezultã cã coeficientul
de contrast se poate mãsura ºi prin
raportul dintre intervalul de densitãþi al
imaginii ∆D ºi intervalul de densitãþi al
originalului ∆D0 între douã puncte
oarecare în zone rectilinii ale curbei.
γ = tg α = ∆ D
∆ D0
Din acest punct de vedere
materialele fotografice se împart în:
- moi - cu γ cuprins între 0,5 ºi 0,8;
- normale - cu γ cuprins între
0,8-1,2;
- contraste - cu γ cuprins între 3-5;
- foarte contraste - cu γ peste 7.
Coeficientul de contrast al unui
material fotografic nu depinde de
structura sa, ci de condiþiile de
developare.
- Sensibilitatea. Emulsia fotograficã este cu atât mai sensibilã la
luminã cu cât efectul fotografic
poate fi obþinut cu o cantitate mai
micã de luminã.
Existã standardizate o serie
întreagã de sisteme de mãsurare a
sensibilitãþii (GOST, ASA etc.) care
pornesc de la analiza curbei
caracteristice.
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Mãrimile caracteristice (latitudinea de fotografiere, coeficientul de
contrast ºi sensibilitatea) se deduc din
curba caracteristicã trasatã dupã
mãsurarea densitãþilor unei imagini
fotografice complet prelucrate. Deci,
aceste mãrimi depind de condiþiile de
prelucrare, în special de condiþiile în
care are loc developarea.
Influenþa duratei developãrii
Developarea
completã
a
imaginii fotografice este un proces
care dureazã un anumit timp. În
momentul intoducerii în revelator a
filmului cu imagini expuse, densitatea acestuia este zero (nu existã
imagine) pentru ca, dupã un anumit
timp, sã atingã valori de densitãþi
care rãmân, în continuare, constante.
D

Modificarea formei curbei caracteristice în
funcþie de timpul de developare

Pentru expunerea Ex, odatã cu
creºterea timpului de developare se
obþin densitãþile D1, D2 etc., din ce în
ce mai mari.
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Aceeaºi variaþie cu timpul de
developare o prezintã ºi coeficientul
de contrast. Din figura de mai sus se
observã cã nu numai densitãþile cresc
odatã cu mãrirea timpului de
developare, ci ºi înclinarea porþiunilor
rectilinii ale curbelor caracteristice,
respectiv coeficientul de contrast.
Acest fapt este ilustrat prin curba
γ = f(t) prezentatã mai jos.

Forma curbei γ = f(t)

Valoarea maximã a lui γ se
noteazã cu γmax, iar timpul corespunzãtor cu tmax.
Rezultã cã odatã cu creºterea
densitãþii imaginii creºte ºi densitatea
de voal, la început mai încet, apoi din
ce în ce mai repede.
Cea de a doua mãrime dedusã
din curba caracteristicã - latitudinea
de fotografiere - variazã de asemenea
cu timpul de developare, fãrã ca
aceastã variaþie sã fie atât de
semnificativã ca în cazul coeficientului de contrast.
Sensibilitatea variazã puþin timp
de la developare, la majoritatea
9
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materialelor fotografice constatându-se o uºoarã creºtere, odatã cu
creºterea acestui timp.

Modificarea latitudinii de fotografie în
funcþie de timpul de developare
(continuare în numãrul urmãtor)

Implementarea sistemului de
management al calitãþii
Avantajele certificãrii sistemului de
management al calitãþii
(continuare din numãrul precedent)

• ajutã firmele care au implementat
un sistem de management al calitãþii
la mãrirea probabilitãþii de creºtere a
satisfacþiei clienþilor prin analiza
cerinþelor acestora ºi definirea
proceselor care contribuie la realizarea de produse/servicii acceptabile
pentru clienþi;
• furnizeazã încredere firmei ºi
clienþilor sãi cã este capabilã sã
realizeze produse/servicii care îndeplinesc în mod consecvent cerinþele;
• conduce la mãrirea competitivitãþii.

În cadrul procesului de identificare, în conformitate cu cerinþele
standardului, se stabilesc:
• identificarea proceselor desfãºurate, a modului de desfãºurare ºi a
legãturilor dintre ele (procese de
management, de asigurare a
resurselor, de realizare a serviciilor ºi
de monitorizare);
• documentarea Sistemului de
Management al Calitãþii prin
Manualul Calitãþii, proceduri de
sistem, proceduri ºi instrucþiuni de
lucru;
• modul de elaborare, verificare,
aprobare a documentelor ºi nivelele
de responsabilitate implicate, precum
ºi a regulilor de difuzare ºi retragere
a documentelor;
• regulile de efectuare a modificãrilor în documente ºi date;
• regulile privind documentele
externe;
• cerinþele referitoare la identificarea,
pãstrarea, protecþia, retragerea ºi
arhivarea înregistrãrilor calitãþii, a
cãror menþinere demonstreazã funcþionarea Sistemului de Management
al Calitãþii.
În procesul de certificare,
responsabilitatea managementului
are în vedere:
• definirea politicii conducerii privind
calitatea, obiectivele de atins;
• orientarea politicii organizaþiei
cãtre client, în scopul satisfacerii
cerinþelor acestuia;
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• organizarea funcþionalã cu
responsabilitãþi pe nivele ierarhice
bine definite;
• definirea funcþiilor specifice de
supraveghere a Sistemului de
Management al Calitãþii;
• definirea proceselor de comunicare
în interiorul organizaþiei ºi analiza
periodicã a funcþionãrii Sistemului de
Management al Calitãþii.
În contextul economic actual,
creºterea concurenþei reprezintã de
fapt confruntarea firmelor în
încercarea de a atrage clienþii prin
preþuri mai mici, o calitate mai
bunã a produselor/serviciilor ºi prin
termene de livrare cât mai scurte,
convergenþa acestor factori ducând în
final ºi la obþinerea unei eficienþe
ridicate a afacerii.
Într-un astfel de cadru, preocuparea fiecãrei firme este de a fi
permanent competitivã. Aceasta se
traduce în capacitatea acesteia ca, în
condiþii de concurenþã, sã se menþinã
ºi sã câºtige noi poziþii pe piaþã, sã
ofere produse sau servicii de o
calitate superioarã la costuri mai mici
decât competitorii sãi. Una dintre
modalitaþile prin care se pot atinge
astfel de obiective este proiectarea,
implementarea ºi certificarea unui
sistem de management al calitãþii
prin care sã se realizeze þinerea sub
control a tuturor proceselor din firmã
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în vederea furnizãrii de produse sau
servicii superioare calitativ.
Pentru ca o firmã sã funcþioneze
cât mai bine, trebuie sã-ºi identifice
ºi administreze totalitatea proceselor
interne ºi externe intercorelate:
• identificarea ºi satisfacerea
cerinþelor;
• nevoia de a evalua procesele în
funcþie de valoarea adãugatã;
• obþinerea de rezultate în ceea ce
priveºte performanþa ºi eficacitatea
fiecãrui proces;
• îmbunãtãþirea continuã a proceselor
pe baza unor evaluãri obiective.
Succesul poate rezulta din
implementarea ºi menþinerea unui
sistem de management care este
proiectat în vederea îmbunãtãþirii
continue a performanþei luând în
considerare nevoile tuturor pãrþilor
interesate.
Avantajele
principale
ale
implementãrii unui sistem al calitãþii
sunt: de naturã externã, prin
transmiterea unui nivel sporit de
încredere clienþilor ºi de naturã
internã prin optimizarea operaþiunilor interne.
Credibilitatea sistemului calitãþii
ºi a nivelului de încredere transmisã
clienþilor sporeºte prin certificarea
sistemului
calitãþii.
Conform
declaraþiilor ISO, la sfârºitul anului
1999, în lume erau emise 343.643
11
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certificate în 150 de þãri, iar în 2004,
numãrul acestora trecea de 600.000.
În aceste condiþii implementarea
ºi certificarea unui sistem al calitaþii în
baza standardului ISO 9001 a devenit
un imperativ pentru orice organizaþie
de succes, indiferent cã aparþine
domeniului fabricaþie, prestaþie de
servicii, servicii publice etc.
Pãtrunderea pe Piaþa Europeanã
În Uniunea Europeanã comerþul
este liber, dar practicarea sa în cadrul
unei pieþe globale unice a fost un
demers complex, având în vedere cã
multe þãri îºi protejau propriile
interese prin standardele tehnice
interne. Depãºirea acestor probleme
s-a soluþionat în mare parte prin
armonizarea standardelor ºi a
legislaþiei în interiorul Uniunii
Europene. Rezultatul este acela cã,
pentru orice firmã care doreºte sã
exporte produse cãtre UE, marcarea
CE este obligatorie.
Certificarea care dã dreptul la
marcarea CE poate fi acordatã pentru
un produs dacã producãtorul poate sã
demonstreze cã acesta îndeplineºte
cerinþele tehnice stabilite în
standardul corespunzãtor ºi cã poate
fi fabricat în mod constant la acel
nivel. În consecinþã, produsele

trebuie fabricate în conformitate cu
procedurile interne specifice ale
firmei astfel încât nivelele calitãþii
finale sã poatã fi garantate. În cea
mai mare parte a cazurilor acesta
implicã implementarea de cãtre
producãtor a unui program de
asigurare a calitãþii, iar sistemul de
asigurare a calitãþii unanim acceptat
în prezent în UE este ISO 9001.
Pentru a supravieþui în cadrul
UE, firmele româneºti trebuie sã
cunoascã standardele armonizate UE,
cerinþele esenþiale ale CE pentru
certificare ºi sã aibã un sistem al
calitãþii pentru a se asigura, ºi a
asigura clienþii cã produsele
corespund cerinþelor.
Marcajul CE
Marcajul CE este o menþiune
emisã de producãtor care certificã
faptul cã produsul satisface cerinþele
europene esenþiale cu privire la
calitate, sãnãtate sau siguranþã publicã
ºi protecþia mediului. Aceastã
menþiune este aplicatã în mod vizibil
pe produs prin simbolul CE.
Atunci când un produs este
proiectat ºi apoi fabricat în
conformitate cu cerinþele de bazã ale
unei directive a CE, pentru a
demonstra ºi a-i asigura de acest
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lucru pe toþi utilizatorii din þãrile
europene ºi pentru a fi comercializat
în mod legal, produsul trebuie sã
poarte marcajul CE. Marcajul CE nu
reprezintã o certificare a calitãþii, ci
este o condiþie prealabilã obligatorie
de liberã circulaþie a produselor,
vizând calitatea, sãnãtatea sau siguranþa publicã. Marcajul CE aratã cã
un produs, indiferent unde este
fabricat, este conform unei reglementãri CE.
În funcþie de riscurile posibile,
se stabileºte pe grupe de produse
dacã menþiunea emisã trebuie sau nu
sã fie certificatã prin testare de cãtre
o terþã parte independentã sau de un
„organism acreditat”. În cazul în care
produsul este conform cu toate
criteriile aplicabile stipulate în
standardele europene, atunci existã o
prezumpþie legalã de conformitate cu
cerinþele ce derivã din directiva
aplicabilã acelui produs. O terþã parte
independentã efectueazã verificarea
pe baza standardelor europene care
atestã ºi confirmã prezumpþia de
conformitate a produsului respectiv.
În cazul în care produsul este ºi
subiectul altor directive, acoperind
alte aspecte care prevãd ºi ele
marcajul CE, acesta din urmã va
indica faptul cã produsul este

5.06.2007

considerat a fi conform ºi cu acele
directive. Atunci când una sau mai
multe din aceste directive permit
producãtorului, în perioada de
tranziþie, sã aleagã variantele pe care
le va aplica, marcajul CE va adeveri
conformitatea cu directivele aplicate
de producator. În acest caz, particularitãþile directivelor aplicate trebuie
sã fie prezentate în documentele,
notificãrile sau instrucþiunile impuse de
directive ºi care însoþesc acest produs.
Cerinþele marcajului CE pentru
anumite produse vizeazã demonstrarea capacitãþii producãtorului de a
realiza o producþie constantã, iar cea
mai bunã cale pentru a dovedi acest
lucru este conducerea sistemului de
producþie utilizând un sistem de
management al calitãþii. În condiþii
normale, acest tip de sistem poate fi
facultativ, dar pentru marcajul CE el
devine obligatoriu.
Adoptarea ºi implementarea
standardelor UE în România reprezintã una din condiþiile accesului pe
Piaþa Unicã, deoarece România, dupã
aderare, a devenit un membru cu
drepturi depline, complet integrat în
Piaþa Unicã. Este în consecinþã
important pentru întreprinderile din
România sã conºtientizeze rolul
standardizãrii europene ºi folosirea
eficientã a standardelor.
13
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Înainte de lansarea pe piaþã,
produsele care sunt acoperite de
directivele de standardizare trebuie
sã fie supuse unei proceduri de
evaluare a conformitãþii. Evaluarea
priveºte: etapa de proiectare a
produsului, etapa de producþie sau
ambele etape. Aceastã procedurã este
obligatorie pentru a permite aplicarea
marcajului CE.
Fiecare directivã descrie gama
ºi conþinutul posibilelor proceduri
de evaluare a conformitãþii care au
fost împãrþite într-un set de opt
module de bazã. ªapte dintre
acestea se bazeazã pe intervenþia
unei terþe pãrþi independente, iar
unul pe cea a producãtorului. Mai
multe directive acordã flexibilitate în
ceea ce priveºte evaluarea conformitãþii prin folosirea operaþiunilor
sau a modulelor alternative, pentru a
permite adaptarea conform nevoilor
fiecãrui producãtor. În funcþie de
directive, producãtorul poate selecta
una dintre procedurile disponibile.
Elementele standard ale directivelor sunt:
• armonizarea este limitatã la
cerinþele de bazã;
• numai produsele care îndeplinesc
cerinþele de bazã pot intra pe piaþã ºi
pot fi date în folosinþã;
• standardele armonizate ale cãror
numere de referinþã au fost transpuse
în standarde naþionale sunt considerate conforme cu cerinþele
esenþiale corespunzãtoare;

• aplicarea standardelor armonizate
sau a altor specificaþii tehnice
rãmâne voluntarã, iar producãtorii
sunt liberi sã aleagã orice soluþie
tehnicã care asigurã conformitatea cu
cerinþele de bazã ;
• atunci când producãtorul aplicã
standardul, acesta beneficiazã de
prezumpþia de conformitate, adicã nu
trebuie sã demonstreze conformitatea;
• producãtorii trebuie sã evalueze
conformitatea
produselor
cu
cerinþele esenþiale ale directivei sau
directivelor în cauzã;
• producãtorii pot alege între diferite
proceduri de evaluare a conformitãþii
prevãzute în Directiva aplicabilã;
• înainte de plasarea pe piaþã, dar
numai dupã încheierea întregii
proceduri, producãtorii trebuie sã
aplice pe produs marcajul CE.
Directivele Noii Abordãri
ºi ale Abordãrii Globale
Noile directive UE care privesc
calitatea ºi securitatea produselor,
aparþinând grupei Directivelor Noii
Abordãri au fost elaborate þinând
cont de elementele Directivei
Abordãrii globale. Elementele
definitorii ale acestor Directive sunt:
1. specificã „cerinþele esenþiale”
necesare ºi suficiente pentru a
rãspunde domeniilor de interes
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public, precum sãnãtatea ºi
securitatea.
• Ele nu vor descrie specificaþiile
pentru proiectare, dar vor specifica
obiectivele privind securitatea, din
punct de vedere al performanþelor
produsului, într-un mod suficient de
precis pentru a stabili cerinþele care
trebuie sã fie aplicate în mod
uniform.
• Acestea impun realizarea de cãtre
producãtor a unei analize a riscurilor
ºi elaborarea specificaþiilor privind
proiectarea care satisfac cerinþele de
bazã privind calitatea.

4. specificã faptul cã organismele
europene de standardizare vor fi
delegate de Comisia Europeanã sã
stabileascã standarde cu soluþiile
tehnice care pot fi aplicate de
producãtori pentru a se conforma
respectivelor cerinþe esenþiale.

2. definesc procedurile de evaluare
a conformitãþii pe care producãtorii
trebuie sã le aplice pentru a
demonstra conformitatea:
• În paralel cu procedurile tradiþionale de certificare a produselor,
conformitatea poate fi asiguratã de
producãtor ºi pe baza aplicãrii unui
Sistem de Asigurare a Calitãþii
certificat.
• Producãtorii pot alege între
procedurile specificate.

Directiva privind securitatea
generalã a produsului.
Rãspunderea asupra produsului

3. indicã faptul cã conformitatea
cu cerinþele esenþiale va trebui sã
fie declaratã de producãtor pe
rãspunderea sa prin aplicarea
marcajului CE ºi prin emiterea
unei declaraþii de conformitate.

5. standardele pot fi aplicate în mod
voluntar. Totuºi atunci când
producãtorul aplicã standardul,
acesta beneficiazã de prezumpþia de
conformitate, adicã nu este obligat
sã demonstreze conformitatea.

Directiva privind securitatea
generalã a produselor (92/59/CEE)
se aplicã bunurilor de consum
distribuite prin activitãþi comerciale,
atunci când produsul nu este acoperit
de alte directive sau de altã legislaþie
a UE, sau atunci când nu toate
aspectele privind securitatea sau
categoriile de riscuri sunt acoperite
de directivele sau legislaþia UE (de
exemplu: produsele folosite ºi la
mâna a doua, plasate pe piaþa
Comunitãþii înainte de intrarea în
vigoare a Directivei, precum ºi
produsele reparate).
15
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Directiva privind rãspunderea
asupra produsului (85/374/CEE)
acoperã orice produs fabricat sau
importat în Comunitate care poate
cauza daune unei persoane sau unei
proprietãþi private. Directiva se
aplicã, de asemenea, tuturor
produselor care cad sub incidenþa
Directivei „noii abordãri”. Directiva
vizeazã responsabilitatea producãtorului de a plãti daune, atunci când
un produs este declarat ca fiind
nesigur. Astfel, ea reprezintã un motiv
puternic de a garanta securitatea
produselor, în vederea evitãrii
costurilor - determinate de aceastã
rãspundere - pentru producãtori,
importatori sau distribuitori, în cazul
produselor defecte care cauzeazã
daune persoanelor sau proprietãþii.
Aplicabilitatea sistemului de
management al calitãþii.
Lansarea pe piaþã ºi darea în
folosinþã.
Lansarea pe piaþã este acþiunea
iniþialã de a scoate un produs pentru
prima oarã pe piaþa Comunitãþii, în
scopul distribuirii sau utilizãrii
acestuia, contra cost sau gratuit.
Darea în folosinþã are loc în
momentul primei utilizãri de cãtre
utilizatorul final. Responsabilitãþile
privind produsele marcate CE
implicã urmãtoarele:
• Producãtorul are responsabilitatea
unicã ºi finalã de a garanta cã un

produs care se intenþioneazã a fi
lansat pe piaþa Comunitãþii este
proiectat, fabricat ºi conformitatea sa
este evaluatã în acord cu cerinþele de
bazã ale Directivei/Directivelor
corespunzãtoare. Rãspunderea producãtorului se aplicã, de asemenea,
asupra oricãrei persoane fizice sau
juridice care asambleazã, împacheteazã, prelucreazã sau eticheteazã
produsele finite, în scopul introducerii
acestora pe piaþa Comunitãþii;
• Producãtorul poate folosi produse
finite, piese ºi componente sau poate
sub-contracta diferite activitãþi. Cu
toate acestea, el trebuie sã pãstreze
întotdeauna controlul general ºi sã
aibã competenþa necesarã pentru a-ºi
asuma responsabilitatea asupra
produsului integral;
• Rãspunderea producãtorului conform directivelor este aceeaºi,
indiferent dacã acesta este stabilit în
afara Comunitãþii sau într-un stat
membru;
• Rãspunderea producãtorului poate
fi preluatã în spaþiul economic al UE
de cãtre un reprezentant autorizat
(RA) al producãtorului, numit ºi
desemnat în mod oficial de acesta.
Reprezentantul autorizat trebuie sã
fie stabilit pe teritoriul Comunitãþii
ºi sã acþioneze în numele producãtorului. Atribuþiile care pot fi
delegate reprezentantului autorizat
conform directivei sunt de naturã
administrativã. RA poate, de
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asemenea, sã participe la proiectarea
ºi fabricarea produselor, în calitate de
subcontractant, cu condiþia ca
producãtorul sã pãstreze întotdeauna
controlul general asupra produsului,
pentru a-ºi îndeplini responsabilitatea
în ceea ce priveºte conformitatea cu
prevederile directivelor aplicabile;
• Un produs poate fi pus în funcþiune,
fãrã a fi plasat în prealabil pe piaþã;
este cazul unui produs fabricat pentru
uzul propriu. Într-un astfel de caz,
persoana care dã produsul în
folosinþã trebuie sã-ºi asume
rãspunderea producãtorului;
• Orice persoanã care schimbã
destinaþia unui produs, astfel încât
devine necesarã aplicarea altor
cerinþe esenþiale, modificã în mod
semnificativ sau reface un produs în
vederea lansãrii acestuia pe piaþa
Comunitãþii, devine responsabil
pentru produsul respectiv.
• Importatorul/persoana responsabilã
pentru lansarea unui produs dintr-o
þarã din afara UE pe piaþa UE trebuie
sã se asigure cã poate furniza
autoritãþii de supraveghere a pieþei
toate informaþiile necesare privind
produsul, în cazul în care producãtorul nu este stabilit în Comunitate
ºi nu are în Comunitate un reprezentant autorizat. În consecinþã,
importatorul poate sã-ºi asume în
anumite situaþii rãspunderile ce revin
producãtorului.
continuare în numãrul urmãtor
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Conferinþa PrintPromotion
„Soluþii inovative pentru
domeniul tiparului ºi
ambalajelor”
Avanpremiera drupa 2008
Düsseldorf
Peste 100 de persoane - oameni
de afaceri ºi experþi din domeniile
tiparului ºi ambalajelor, jurnaliºti ºi
cadre didactice din învãþãmântul
preuniversitar ºi universitar de
specialitate - au participat, la sfârºitul
lunii aprilie, la Conferinþa „Soluþii
inovative pentru domeniul tiparului
ºi ambalajelor”, organizatã la
Bucureºti
de
Reprezentanþa
Messe Düsseldorf în România
(Camera de Comerþ ºi Industrie
Româno-Germanã) ºi compania
PRINTPROMOTION a Asociaþiei
constructorilor germani de maºini
(VDMA).
Cele 10 prezentãri, grupate în
secþiunile <Ambalaje> ºi <Accidenþã
ºi producþie de carte>, au fost
susþinute de conferenþiãri din
Germania ºi România, reprezentanþi
ai unor companii germane de renume
mondial în domeniile lor de
activitate: Bielomatik (tehnologie
pentru tipar, prelucrarea hârtiei ºi a
maselor plastice, RFID-Transponder),
Billhöfer (înnobilarea hârtiei),
Heidelberger Druckmaschinen, ISTMetz (tehnologie UV), Koenig &
Bauer (maºini de tipar de toate
tipurile), Kolbus (producþie de carte),
17
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MAN Roland, Planatol (adezivi
industriali pentru tipãrituri, ambalaje
ºi produse din hârtie ºi carton) ºi
POLAR-Mohr (sisteme industriale
de tãiere).
PRINTPROMOTION - compania
reprezentativã
non-profit
de
promovare a industriei tipografice
din Germania, a industriei hârtiei ºi a
altor ramuri economice conexe
acestora - este dispusã sã se implice,
ºi în România, în proiecte de
pregãtire ºi perfecþionare a cadrelor
didactice, a persoanelor cu funcþii
de conducere ºi a personalului
specializat pentru industria tiparului.
Evenimentul face parte din
seria de conferinþe PrintPromotion
Printmedia Management 2007,
organizate în întreaga lume în
perioada premergãtoare celui mai
mare târg în domeniul industriei
tipografice, prelucrãrii hârtiei ºi
media tipãrite - drupa 2008
Düsseldorf (www.drupa.de) a cãrei
urmãtoare ediþii va depãºi toate
recordurile: cu o suprafaþã netã de
expunere de 170.000 de metri pãtraþi
(echivalentã cu cea însumatã a 40 de
terenuri de fotbal), peste 1.800 de
expozanþi ºi mai mult de 400.000 de
vizitatori de pe toate continentele,
drupa 2008, ce urmeazã sã se
desfãºoare în perioada 29 mai - 11
iunie, va fi cea mai mare din istoria
sa de 50 de ani.

ALGERNON desfãºoarã o
promoþie pentru toate
produsele Siser
În cadrul promoþiei „Am trimis
preþurile în vacanþã”, Algernon
oferã tuturor clienþilor, în perioada
15 mai - 15 septembrie 2007, o
reducere de 10% pentru toate
produsele Siser: folii ºi hârtii
pentru inscripþionat materiale
textile, prese de transfer termic,
platan mic, accesoriu pentru ºepci,
instrument pentru decolat folie ºi
catalog-mostrar.
Prin aceastã promoþie urmãrim
sã convingem clienþii de calitatea
produselor
Siser,
oferindu-le
posibilitatea ca, pe timpul perioadei
promoþionale, sã le cumpere la un
preþ redus.
Mai multe detalii gãsiþi pe www.foliiadezive.ro
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