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Tehnologia tiparului

Fotoreproducerea

Originalele monocrome liniare
sunt în cea mai mare parte realizate
pe suporturi opace (hârtii sau
cartoane), în alb-negru. Caracteristic
pentru aceste originale este faptul cã
ele conþin numai douã valori de
densitãþi opace: o densitate minimã
corespunzãtoare albului hârtiei ºi o
densitate maximã, corespunzãtoare
desenului negru. Aceste valori
variazã în general între 0,2 ºi 0,4
pentru alb ºi între 1,4 ºi 1,8 pentru
negru. În reproducerea acestor
originale se urmãreºte obþinerea unei
diferenþe cât mai mari de densitãþi pe
imaginea obþinutã.

Procesele de fotoreproducere
cuprind douã grupe de operaþii:

- operaþii de pregãtire în vederea
fotografierii;

(continuare din numãrul precedent)

- operaþii de fotografiere propriu-
zisã.

Pregãtirea originalelor pentru
fotoreproducere constã din urmã-
toarele operaþii:

- verificarea calitãtivã a origi-
nalelor;

- calculul raportului de repro-
ducere;

- mãsurarea densitãþii minime ºi
maxime;

- gruparea originalelor de acelaºi
fel.

Pregãtirea aparatului de foto-
reproducere cuprinde urmãtoarele
operaþii principale:

- verificarea generalã a apara-
tului ºi îndepãrtarea prafului de pe
toate piesele optice (obiective,
prisme, oglinzi);

- montarea originalelor pe
planºeta port-original, centrat faþã de
axa opticã;

- reglarea poziþiei surselor de
luminã, în aºa fel încât sã nu formeze
reflexe;

- alegerea obiectivului cores-
punzãtor ºi punerea la punct a
aparatului.

Realizarea negativelor liniare.
Negativele liniare servesc la copierea
directã pe placa sensibilizatã (la
zincografie sau la offset, când
copierea se face pe plãci negative)
sau ca intermediar în obþinerea
pozitivelor necesare la offset ºi la
tipar adânc. Indiferent de destinaþie,
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fotografierea trebuie fãcutã în aºa fel
încât sã se obþinã o diferenþã maximã
de densitãþi optice ale imaginii.

Pentru a obþine aceastã diferenþã
de densitãþi optice e necesar sã se
respecte urmãtoarele:

- folosirea filmelor cu contrast
mare, preferabil ortocromatice, pentru
a folosi timpi de expunere scurþi. 
Se pot folosi filme nesensibilizate
cromatic, având ºi o sensibilitate
generalã mai scãzutã, însã aceasta
impune mãrirea timpului de expunere;

- developarea în revelator de
mare contrast (timpul de developare
ales trebuie sã asigure obþinerea unui
contrast maxim);

- expunerea printr-o diafragmã
mai micã, pentru a obþine o imagine
cât mai clarã;

- realizarea pozitivelor liniare 
(la tiparul offset ºi la tiparul adânc).

Obþinerea pozitivelor liniare se
realizeazã în rama de copiat, prin
copierea negativelor liniare pe
materiale fotosensibile cu contrast
ridicat, developate la contrast maxim. 
Este indicatã folosirea unor filme
nesensibilizate cromatic.

Pentru pregãtirea formelor de
imprimare cu originale monocromatice
în semitonuri, imaginile care se copiazã
pe placa sensibilizatã sunt diferite în
funcþie de genul de imprimare: la tipar

înalt (zincografie) se folosesc negative
cu raster, la offset, pozitive cu raster, iar
la tipar adânc, pozitive în semitonuri.

În zincografie, negativele cu raster
pot fi obþinute conform schemei:

original negativ cu raster.
Pentru tiparul plan (offset)

pozitivele cu raster necesare la
pregãtirea formelor se pot obþine
conform schemelor tehnologice:

original negativ cu raster 
pozitiv cu raster

sau
original negativ în
semitonuri pozitiv cu raster.
În procesul de fotoreproducere

este necesar sã se obþinã puncte cu
dimensiuni minime ºi maxime pentru
densitãþile minime ºi maxime ale
originalului. Aceastã condiþie poate
fi asiguratã astfel:

- la fotografiere se obþin
negative în semitonuri cu interval de
densitãþi strict constant, indiferent de
valorile efective ale intervalului de
densitãþi al originalului. Pozitivul se
obþine în condiþii standard;

- fotografierea se executã în
condiþii standardizate, obþinându-se
negative cu intervale de densitãþi
diferite, proporþionale cu intervalele
de densitãþi ale originalelor.
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Aceste negative vor fi copiate
prin rastere în condiþii diferite, pentru
a se obþine întotdeauna pozitive cu
valori constante de punct pentru
limitele de densitãþi ale originalului.

La tiparul adânc pozitivele în
semitonuri folosite se pot realiza prin
douã metode:

- fotografierea se face în condiþii
constante care obligã la o copiere
diferenþiatã a negativelor;

- fotografierea originalelor se
face în mod diferenþiat obþinându-se
negative cu limitele de densitãþi
constante care permit copierea
invariabilã a negativelor.

În procesul de imprimare,
reproducerea diferitelor densitãþi ale
unui original în semitonuri necesitã
transferarea de pe forma de tipar pe
hârtie a unor cantitãþi diferite de
cernealã, mai mici în tonuri luminoase
ºi mai mari în tonuri întunecate 
ale originalului. Acest deziderat este
posibil la tiparul adânc.

La tiparul înalt ºi la tiparul plan,
cantitatea de cernealã transferatã pe
unitatea de suprafaþã a formei este
constantã ºi din aceastã cauzã este
necesar sã se recurgã la un artificiu
pentru a crea „semitonuri false”.

În procesul de fotoreproducere,
imaginea continuã a originalului este
transformatã într-o imagine discon-
tinuã. Aceastã imagine discontinuã

este formatã din puncte imprimabile 
cu suprafeþe variabile. Imaginea
cunoscutã în practicã sub numele de
autotipie este formatã din aceste
puncte, ce au o densitate micã în
tonurile luminoase ºi mare în tonuri
întunecate. Pe unitatea de suprafaþã a
imaginii densitatea opticã perceputã
de ochi va corespunde gradului de
acoperire al hârtiei cu cernealã
transferatã de aceste puncte
imprimabile.

Gradul de acoperire cu cernealã
al suprafeþei imprimate este exprimat
prin procentul suprafeþei punctului
de raster. El poate varia între 0% alb
ºi 100% negru.

O mãrime ce caracterizeazã
diferenþierea rasterelor între ele este
liniatura rasterului.

Posibilitãþile tehnologice de
reproducere pe cale tipograficã sunt
limitate. Dacã vom examina prin
lupã o imagine tipãritã, vom observa
cã întreaga suprafaþã a ilustraþiei este
acoperitã cu puncte de culoare de
diferite dimensiuni, dacã imaginea
este policromã, sau negre pentru
imagini alb-negru, numite puncte de
raster. Acest artificiu de a descompune
imaginea în puncte de raster a fãcut
posibilã imprimarea ilustraþiilor 
(alb-negru sau color). Artificiul constã
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în realizarea unor suprafeþe
discontinue acoperite uniform cu
cernealã. Deºi se tipãresc grosimi
egale ale stratului de cernealã depus,
acoperirea hârtiei va fi diferitã în
funcþie de suprafaþa punctului de
raster, care poate fi 0% (lipsa totalã a
punctului de raster) pânã la 100%
(strat continuu de cernealã).

Tehnica punctelor de raster
asigurã efectul de continuitate prin
proprietatea ochiului uman de a
distinge însumarea culorilor - alb (a
hârtiei) cu negru (a cernelii), la
imagini alb-negru. Deci reproducerea
tipograficã apeleazã la semitonuri
false.

Pentru reproducerea originalelor
în semitonuri sunt folosite douã 
feluri de raster: raster de proiecþie,
din sticlã ºi raster de contact.

Rasterul de proiecþie este un
instrument optic care conþine o reþea
de linii perpendiculare opace, având
între ele deschideri transparente. El
este alcãtuit din douã plãci de sticlã
opticã, având o grosime uniformã ºi
suprafeþe perfect ºlefuite, pe fiecare
placã fiind gravat un sistem de linii
optice paralele ºi echidistante. Cele
douã plãci sunt apoi lipite, astfel
încât liniile lor sã fie perpendiculare,
pentru a forma o reþea opticã cu
ochiuri în formã de pãtrat.

Mãrimea caracteristicã a tuturor
rasterelor (de proiecþie sau de
contact) ce le diferenþiazã între ele
este liniatura rasterului, care se
exprimã prin numãrul de linii trans-
parente (respectiv opace) gravate pe
unitatea de lungime (linii/cm).

Cele mai folosite liniaturi de
raster sunt: 24, 30, 36, 48, 54, 60
linii/cm.

În practicã se mai folosesc ºi
rastere cu punct eliptic. Aceste
rastere formeazã puncte asimetrice în
raport cu centrul lor, trecerea între
tonalitãþi fãcându-se prin legarea
punctelor mai intâi pe o direcþie ºi
apoi pe cea de a doua.

Aspectul punctelor de raster

Puncte de 50%
a - raster cu punct pãtrat;
b - raster cu punct eliptic.
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Rasterul de contact se prezintã
sub forma unor pelicule fotografice,
pe suport de poliester, subþiri, care
conþin o imagine formatã din puncte
opace ºi transparente aºezate în
formã de ºah. Un astfel de raster se
foloseºte în aparatul de mãrit sau
rama de contact.

Rasterele de contact sunt de
douã feluri: rastere cenuºii sau
argentice ºi rastere magenta (colorate
în purpuriu).

La aceste rastere de contact
formarea punctelor se face astfel:
pentru ca pe un film sã se formeze o
imagine fotograficã este necesarã o
expunere mai mare decât expunerea
criticã. Pentru iluminarea filmului se
scade din iluminarea incidentã pe
negativ o cantitate mai mare sau mai
micã, dupã cum densitatea
negativului în punctul geometric
considerat este mai mare sau mai
micã.

Rasterele de contact magenta
reprezintã o mai mare flexibilitate în
lucru. Domeniul densitãþii de bazã al
acestor rastere se poate extinde sau
micºora folosind filtre colorate în
magenta ºi albastru, ce reduc
domeniul densitãþii în timp ºi filtrele
galbene ce îi mãresc domeniul de
densitãþi.

Domeniul densitãþii de bazã al
rasterelor de contact este influenþat
de diferiþi factori cum sunt: tipul
filmului, revelatorul, temperatura,
volumul ºi agitarea revelatorului.

Pentru a determina domeniul
densitãþii de bazã al unui raster de
contact magenta pozitiv, se foloseºte
lumina albã ºi o scalã în trepte în
semitonuri.

Rasterele de contact mai diferã
între ele ºi prin structura punctului de
raster, care poate fi: pãtrat, rotund
sau sub formã de elipsã. În funcþie de
structura punctului, rasterele de
contact pot fi pozitive sau negative.

Am dat câteva noþiuni elemen-
tare ºi generale despre raster. Modul
de lucru ºi teoria formãrii punctelor
de raster sunt mult mai laborioase.

Obþinerea negativelor cu raster.
Negativele cu raster se obþin prin
fotografierea directã a originalelor
prin raster de proiecþie ºi servesc
pentru copierea pe placã sensibilizatã
la zincografie sau (mai rar) pentru
obþinerea pozitivelor cu raster
necesare la offset.Formarea punctelor de raster prin raster de contact.
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Alegerea liniaturii optime de
raster pentru fotografiere trebuie
fãcutã în funcþie de anumite condiþii.
Aspectul de continuitate al unui tipar
cu raster va fi cu atât mai bun cu cât
rasterul va avea o liniaturã mai mare,
deoarece cu cât distanþa dintre puncte
este mai micã, cu atât vor fi
percepute mai greu separat.

În al doilea rând, aspectul
punctului de raster depinde de gradul
de netezime al hârtiei pe care este
tipãrit. Cu cât hârtia este mai puþin
netedã, punctul de raster apare mai
deformat. Pentru fiecare sort de
hârtie existã ºi liniaturã de raster
optimã, ca un compromis între aceste
douã condiþii.

Filmele pe care se executã
negativele cu raster trebuie sã fie
filme cu contrast foarte mare. Pentru
aceasta se folosesc în mod exclusiv
filmele „lith” ortocromatice.

Expunerea originalului prin
raster. Asigurarea condiþiei de a
obþine mãrimi de punct ale origi-
nalului bine determinate pentru
densitãþi minime, respectiv pentru
cele maxime, trebuie realizatã printr-o
alegere corespunzãtoare a timpilor de
expunere de bazã ºi suplimentari.

Timpul pentru expunerea supli-
mentarã se determinã ca o fracþiune
din timpul de expunere de bazã, în
funcþie de intervalul de densitãþi al
originalului.

Mãrimea punctelor de raster,
care trebuie obþinutã corespunzãtor
densitãþilor minime ale originalelor,
este diferitã în funcþie de densitãþile
negativului. Negativele cu raster
trebuie astfel developate în confor-
mitate cu principiile teoretice ale
mecanismului de formare a punctelor
de raster.

În cazul filmelor developate în
revelatori de tip obiºnuit, develo-
parea va fi fãcutã la contrast maxim,
prin alegerea timpului corespunzãtor.

În cazul filmelor „lith” contrastul
maxim este asigurat prin însuºi
specificul developãrii dar, în acest
caz, modificarea timpului duce la
modificarea mãrimii punctului de
raster.

O metodã de lucru corectã
presupune developarea filmelor
„lith” în condiþii invariabile, 
pentru a nu se modifica dimensiunea
punctelor realizatã prin expunere.

Developarea negativelor cu
raster se poate realiza în tase, în
bazine de developare sau în maºini
de developare.

Developarea în tase nu este
indicatã, deoarece în aceste condiþii
nu se pãstreazã constante tempe-
ratura ºi condiþiile de agitare ale
revelatorului, parametri care
influenþeazã puternic valoarea
coeficientului de contrast ºi fac ca
rezultatele sã devinã necontrolabile.
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Developarea în bazine termo-
state asigurã condiþii constante de
temperaturã ºi agitare normalã.

Maºina de developat asigurã cele
mai bune rezultate în developarea
filmelor fotografice. Maºinile de
developat sunt construite din o serie
de cuve din material anticoroziv care
conþin soluþiile de prelucrare.

Timpul de prelucrare într-o
soluþie este determinat de viteza
transportorului, drumul parcurs în
soluþie fiind întotdeauna acelaºi.

Obþinerea negativelor în
semitonuri. Negativele în semitonuri
servesc pentru obþinerea pozitivelor
cu raster necesare la offset sau la
obþinerea pozitivelor în semitonuri
folosite la tipar adânc. Ele se obþin
prin fotografierea originalului, în
aparatele de fotoreproducere, pe filme
ortocromatice cu contrast normal.

Acestea se pot realiza:
- în condiþii standardizate, în

care densitãþile minime ºi maxime au
valori diferite;

- în condiþii de lucru diferenþiate
în funcþie de intervalul de densitãþi al
originalelor, în care densitãþile
maxime ºi minime au aceleaºi valori,
indiferent de valoarea originalului.

Conform primei metode,
developarea va fi întotdeauna
constantã (pentru a realiza acelaºi
contrast), putându-se folosi maºini de
developat, iar expunerea se poate
calcula.

Obþinerea pozitivelor cu raster.
Pozitivele cu raster se pot obþine prin
copierea directã a unur negative cu
raster sau prin copierea prin raster de
contact magenta a negativelor în
tonuri. Copierea prin raster de
contact oferã o serie de avantaje,
printre care:

- un control mai precis al
procesului tehnologic;

- obþinerea unor puncte de raster
cu formã mai corectã;

- o mai bunã gradare a
tonalitãþilor de tipar;

- posibilitãþi mai mari de
corectare prin retuº pe negative.

La reproducerea fotograficã a
unui original prin metoda clasicã
apar, în mod inevitabil, o serie de
defecte ori imperfecþiuni ale negati-
velor sau pozitivelor obþinute. Acestea
pot avea cauze subiective, cum ar fi:
nerespectarea condiþiilor de lucru,
insuficienta pregãtire profesionalã a
lucrãtorului etc. sau cauze obiective,
ca: neîncadrarea intervalului de

Maºina de developat - schema generalã
1 - cuvã cu soluþie de developare; 2 - cuvã cu soluþie de

stopare; 3 - cuvã cu soluþie de fixare; 4 - bazin de spãlare; 
5 - tunel de uscare; 6 - transportor.
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densitãþi al originalului în latitudinea
de fotografiere a filmului, imposi-
bilitatea obþinerii unui desen satisfã-
cãtor în umbre sau imposibilitatea
obþinerii pe filme de selecþie (la
reproducerea originalelor policrome)
a unor densitãþi corecte pentru toate
culorile.

Corectarea defectelor imaginilor
fotografice se realizeazã printr-o serie
de operaþii, în general ulterioare
fotografierii, denumite retuº.

Operaþiile de retuº pot fi
împãrþite în douã grupe distincte:

- operaþii de retuº fotomecanic,
la care corecþia se realizeazã cu
ajutorul unor imagini fotografice
suplimentare, obþinute în anumite
condiþii ºi cu anumite materiale;

- operaþii de retuº manual,
executate chiar pe filmul care trebuie
corectat.

Retuºul fotomecanic cuprinde
metodele de corecþie a imaginilor
fotografice cu ajutorul unor imagini
suplimentare numite mãºti, care se
suprapun peste imaginea de bazã,
ansamblul constituind o imagine
corectatã. Dupã destinaþie, se numesc
mãºti corectoare de gradaþie ºi mãºti
corectoare de culoare.

Retuºul fotomecanic de gradaþie
urmãreºte sã corecteze defectele de
gradaþie (de contrast) ale imaginii
fotografice obþinute. Defectele pot fi
de gradaþie generalã (atunci când, în
totalitate, imaginea obþinutã este prea

contrastã) sau defecte de gradaþie
localã (atunci când numai anumite
zone ale imaginii prezintã un contrast
necorespunzãtor).

Prin retuº manual se pot corecta,
în principiu, toate defectele de
gradaþie ale imaginii fotografice.
Aceasta presupune însã un volum
mare de muncã, o calificare ºi o
experienþã ridicate ale executantului.

Important de menþionat este
faptul cã orice intervenþie manualã
pentru corectarea gradaþiei atrage
dupã sine o scãdere a acurateþei
desenului imaginii.

La corectarea selecþiilor de
culoare prin mascare, nu se poate
asigura corecþia tuturor defectelor
imaginii, astfel cã retuºul manual nu
poate fi eliminat în totalitate.

Defectele care apar sunt datorate
fie manipulãrii necorespunzãtoare a
materialelor, fie insuficientei acurateþi
în timpul lucrului, fie prezenþei unor
zgârieturi, pete, amprente, puncte
transparente în zonele întunecate ale
imaginii datorate prafului depus pe
planºetele port-original, nisipului din
apa de spãlare etc.

În atelierul de retuº trebuie sã
existe un bazin prevãzut cu instalaþii
de apã caldã ºi apã rece ºi o instalaþie
de iluminat prin transparenþã,
necesarã prelucrãrii întregii
suprafeþea filmelor.
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Sculele de retuº sunt: ºabãre de
diferite forme ºi mãrimi, pensule de
retuº de diferite grosimi, peniþe
tipografice, rigle gradate, echere,
trãgãtor, compas, lupã pliantã,
foarfece, bureþi, piele de cãprioarã.

Retuºul manual se poate executa
pe cale mecanicã, pe cale chimicã sau,
cel mai frecvent, pe cale combinatã.

Pe cale mecanicã, densitãþile se
pot mãri cu ajutorul unui colorant
semitransparent (keilitz) care pãtrunde
în stratul de gelatinã al filmului ºi
produce o înnegrire proporþionalã cu
cantitatea depusã.

O densitate maximã se obþine cu
un colorant opac (abdeck), pastã
roºie de retuº, depus pe suprafeþele
ce trebuie corectate.

Reducerea densitãþilor pe cale
mecanicã se realizeazã prin rãzuirea,
cu ajutorul ºabãrelor sau a altor
instrumente ascuþite, a stratului de
gelatinã înnegritã.

Pe cale chimicã se face cu
ajutorul soluþiilor de slãbire sau
întãrire a imaginii fotografice ºi este
metoda cea mai folositã.

De regulã, reducerea densitãþilor
se realizeazã prin slãbire chimicã, iar
mãrirea acestora pe cale mecanicã,
prin acoperirea cu keilitz sau abdeck.

Reproducerea culorilor prin tiparul
policrom

Se cunoaºte cã lumina este
formatã dintr-un amestec complex de
radiaþii monocromatice, cu lungimi
de undã diferite. Dacã fasciculul de
luminã naturalã (albã) este dispersat
printr-o prismã de sticlã, se obþine
spectrul luminii albe, adicã o
suprafaþã coloratã continuu în culori
luminoase, saturate, variind de la
violet spre roºu (violet, indigo,
albastru, verde, galben, portocaliu ºi
roºu).

Reproducerea culorilor unui
original înseamnã obþinerea unui
amestec de radiaþii luminoase care sã
acþioneze asupra ochiului în acelaºi
fel în care acþioneazã radiaþiile
reflectate de original.

Pentru aceasta este necesar:
- sã se stabileascã în ce proporþii

punctul colorat al originalului
reflectã radiaþiile indigo, verzi ºi roºii
din lumina albã care cade pe
suprafaþa lui;

- sã se obþinã, prin imprimarea
succesivã a unor cantitãþi cores-
punzãtoare de cerneluri colorate, o
reflectare în aceleaºi proporþii a
radiaþiilor fundamentale din lumina
albã.

Prima operaþie, de analizã a
culorilor originalului, se realizeazã cu
ajutorul aºa-numitelor filtre de
selecþie, prin fotografiere în procesul
de selecþie a culorii.
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Filtrele de selecþie sunt medii
transparente, colorate în culori
primare, care transmit într-un singur
domeniu spectral ºi absorb radiaþiile
din celelalte douã.

Schematic, procesul de repro-
ducere a culorilor prin imprimare
policromã este prezentat în figura de
mai jos.

în culori secundare, adicã purpuriu,
azuriu ºi galben, aceste culori fiind
denumite în mod obiºnuit: magenta
(purpuriu), cian (azuriu) ºi yellow
(galben). Aceste culori sunt culori
fundamentale pentru imprimarea
policromã.

Imaginile parþiale sunt compuse
dintr-o multitudine de puncte între
care se aflã spaþii albe determinate de
fragmentarea suprafeþei formei de
tipar în elemente imprimabile ºi
neimprimabile, suprapunerea lor
fiind parþialã. Astfel, pe tiparul
policrom, unele puncte ale imaginii
vor fi suprapuse unele pe altele, iar
altele vor fi alãturate (juxtapuse).

Când punctele sunt suprapuse,
imaginea se formeazã prin sintezã
substractivã, iar când punctele sunt
juxtapuse, imaginea se formeazã prin
sintezã aditivã.

La punctele parþial suprapuse,
sinteza se realizeazã atât prin sintezã
substractivã cât ºi aditivã.

Teoretic, în sinteza substractivã,
negrul se realizeazã prin suprapu-
nerea în cantiãþi egale a trei straturi
colorate, prin care vor trece radiaþiile
luminii. Acestea vor fi absorbite,
neajungând nici una dintre ele la
ochiul observatorului. În practicã,
însã, rezultatul nu va putea fi optim,
negrul obþinut prin tiparul policrom
nefiind suficient de saturat.

Schema de principiu a selecþiei culorilor
a - originalul policrom; b - filtre de selecþie; c - negative de

selecþie; d - pozitive de selecþie; e - sinteza culorilor prin
imprimare.

Deoarece reproducerea culorilor
originalului a fost realizatã prin
suprapunerea celor trei imagini
parþiale, se poate spune cã repro-
ducerea poligraficã a culorilor se
realizeazã prin sintezã substractivã.

Cernelurile folosite pentru
tiparul policrom vor fi deci colorate
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La aceasta contribuie în principal
douã cauze:

- caracteristicile spectrale
imperfecte ale cernelurilor ºi modul
în care este realizatã sinteza;

- modul complex în care se
realizeazã sinteza culorilor.

Ca urmare, pentru obþinerea de
tonuri de negru s-a impus folosirea,
la imprimarea policromã, a unui tipar
suplimentar cu cernealã neagrã.

Forma de imprimare pentru
negru conþine elemente imprimabile
numai în zonele de negru ºi griuri
întunecate ale imaginii ºi nu
influenþeazã celelalte culori.

Efectul folosirii coloranþilor reali la sinteza culorilor.

El este un tipar de completare,
obþinut prin metode asemãnãtoare
selecþiei culorilor. Sinteza culorilor
în tiparul policrom obiºnuit nu este
deci o sintezã tricromaticã a
culorilor, ci o sintezã tetracromaticã,
sintezã caracteristicã pentru repro-
ducerea culorilor pe cale poligraficã.

Defectele selecþiilor de culoare
constau în apariþia pe negativele de
selecþie a unor densitãþi mai mari sau
mai mici decât cele teoretic necesare
ºi sunt determinate de imperfecþiunile
de transmisie spectralã ale filtrelor de
selecþie ºi ale coloranþilor cu care sunt
realizate originalele policrome.

Efectele imperfecþiunii coloran-
þilor originalelor sunt mai rãspândite
decât efectele imperfecþiunii filtrelor,
filtre ce vor fi considerate, în mod
ipotetic, ca fiind ideale.

Din schema de principiu a
selecþiei culorilor, prezentatã anterior,
s-a observat cã, pe un negativ de
selecþie, anumite câmpuri colorate ale
originalului apar având aceeaºi
densitate opticã cu câmpul alb, pe când
alte câmpuri colorate apar cu aceeaºi
densitate cu câmpul negru.

De aceea, culorile apar pe
imagine la aceeaºi densitate ca ºi albul
ºi se numesc culori albe, iar culorile
care apar la aceeaºi densitate cu negrul
se numesc culori negre.

(continuare în numãrul urmãtor)
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lucru, însã existã mai multe moduri
de îndeplinire a acestei cerinþe.
Abordarea cel mai des folositã este
documentaþia dublã – un manual
privind calitatea ºi altul privind
producþia – dar pentru o firmã micã,
cu un proces de producþie simplu, se
poate utiliza un singur manual. 

Multe firme folosesc metoda
celor douã documentaþii pentru a
putea astfel descrie modul de
respectare a condiþiilor standardului
într-un document de dimensiuni mici,
iar toate metodele ºi procedurile de
producþie folosite, le deþin într-un
document separat. În acest mod, pot
arãta clienþilor cum sã foloseascã
SMC fãrã sã-ºi dezvaluie procesele
de producþie. 

Indiferent de document, dacã
este folosit ca parte a SMC, acesta
trebuie supus unei revizuiri, aprobat
de o persoanã desemnatã, iar
distribuirea lui trebuie controlatã
astfel încât, dacã apar modificãri ale
procedurilor scrise, toate documen-
tele vechi sã poatã fi depistate ºi
înlocuite. Verificarea documentelor
poate fi efectuatã uºor prin aplicarea
pe fiecare document a unei ºtampile
conþinând stadiul în care se aflã
revizuirea ºi data la care respectivul
document intrã în vigoare. 

Existenþa unui SMC certificat
conform cerinþelor standardului ISO
9001 va determina o îmbunãtãþire
semnificativã a competitivitãþii

Implementarea sistemului de
management al calitãþii 

Obþinerea certificãrii

Este necesar ca orice firmã care
vrea sã adopte ISO 9001 sã
stabileascã urmãtoarele: 

• procesele necesare pentru
adoptarea Standardului de
Management al Calitãþii (SMC) ºi
aplicarea acestora în cadrul firmei; 

• ordinea în care se succed
aceste procese ºi interacþiunea dintre
ele;

• criteriile ºi modurile de
controlare ºi de punere în aplicare a
proceselor;

• existã informaþii ºi resurse
disponibile privind punerea în
aplicare ºi monitorizarea proceselor?

• în vederea obþinerii rezulta-
telor planificate, ce face firma pentru
a mãsura, monitoriza ºi analiza
procesele referitoare la SMC? 

• ce face firma pentru a se
asigura cã se obþin rezultatele
planificate ºi cã SMC este
îmbunãtãþit în permanenþã?

ISO 9001 cere ca, imediat dupã
ce au fost stabilite toate procesele
referitoare la Sistemul de
Management al Calitãþii, acestea sã
fie transformate în documente,
controlate ºi distribuite personalului
competent. Nu existã nici o abordare
ISO recomandatã cu privire la acest

(continuare din numãrul precedent)
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companiilor din perspectiva unei
oferte serioase pentru garantarea
CALITÃÞII produselor ºi serviciilor
realizate. Aceasta se va baza în
special pe urmãtoarele 9 principii ale
Managementului Calitãþii:

• orientarea cãtre client;
• leadership;
• implicarea ºi motivarea perso-

nalului;
• abordarea de tip proces;
• abordarea de tip sistemic pentru

management;
• îmbunãtãþirea continuã;
• eficacitatea în luarea deciziilor;
• parteneriat cu furnizorii ºi alte

organizaþii;
• desfãºurarea întregii activitaþi

a companiei în contextul abordãrii
sistemice a proceselor concretizatã
prin dezvoltarea HÃRÞII PROCE-
SELOR ca instrument de bazã pentru
monitorizarea indicatorilor de
performanþã a proceselor cheie ºi
pentru conducerea operativã ºi
performanþa companiei.

Impactul transpunerii sistemului
calitãþii din Uniunea Europeanã în
România poate fi identificat prin
analiza instituþiilor create în acest
domeniu, a cadrului legislativ ºi a
principalelor acþiuni întreprinse în
perioada de implementare, precum ºi
a celor care vor urma.

Principiile pe baza cãrora sunt
organizate activitãþile de stan-

dardizare, acreditare, metrologie ºi
evaluare a conformitãþii contureazã
necesitatea:

a) creºterii competitivitãþii com-
paniilor româneºti prin creºterea
încrederii în performanþele companiei
generate de aplicarea ºi certificarea
sistemelor specifice de management,
precum:

• sisteme de management al
mediului conform cerinþelor standar-
dului ISO 14001;

• sisteme de management al
securitãþii alimentare (HACCP);

• sisteme de management al
securitãþii ocupaþionale (OHSAS
18001);

• sisteme de management al
securitãþii informatice (ISO 17799).

În prezent, în România, numãrul
companiilor care au astfel de sisteme
de management al securitãþii
certificat este redus. Implementarea
ºi certificarea acestor sisteme de
management vor duce la creºterea
performanþelor profesionale ºi
manageriale ale companiilor
româneºti ºi le va permite sã ocupe o
poziþie competitivã în condiþiile
apartenenþei României la UE.

b) Creºterea competitivitãþii
companiilor româneºti prin imple-
mentarea TQM ºi a Modelului de
EXCELENÞÃ (ISO 9004, IQNet
9004, TQM, Modele de Business
Excelenþã).
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tehnic ºi sunt clasificate în trei
categorii:

- care se aplicã unei game largi
de produse ºi definesc principiile cele
mai importante privind siguranþa
produsului, fiind denumite standarde
de tip A; 

- care vizeazã grupuri de pro-
duse cu probleme de securitate
similare sau cu probleme de securitate
specifice; acestea sunt numite stan-
darde de tip B;

- care vizeazã un produs specific
sau o familie de produse specifice. 

Redactarea specificaþiilor teh-
nice detaliate necesare în vederea
implementãrii directivelor UE cade
în sarcina organizaþiilor europene
voluntare care se ocupã de
standardizare (CEN - Comitetul
European pentru Standardizare;
CENELEC - Comitetul European de
Standardizare pentru Electrotehnicã;
ETSI – Institutul European de
Standardizare pentru Telecomunicaþii).

La nivelul fiecãrei þãri existã
organisme naþionale de standar-
dizare: ASRO în România, BS în
Regatul Unit, UNI în Italia, DIN în
Germania, AFNOR în Franþa. În
Uniunea Europeanã standardele BS,
DIN, UNI etc. devin standarde „EN”
odatã ce acestea sunt armonizate în
cadrul UE ºi publicate de Orga-
nizaþiile UE de Standardizare în
Jurnalul Oficial al Comunitãþii
Europene, iar membrii sunt obligaþi
sã le recunoascã alãturi de propriile
lor standarde naþionale. 

Despre standarde

Un standard este un document
realizat cu acordul tuturor pãrþilor
interesate ºi aprobat de un organism
recunoscut. Acesta prevede reguli,
linii directoare ºi caracteristici cu
privire la anumite activitãþi sau la
rezultatele acestora, în scopul obþi-
nerii celor mai bune soluþii într-un
context dat. Standardele nu sunt
obligatorii, ci se aplicã voluntar,
aplicarea fiind doar recomandatã. Pe
de altã parte, existã reglementãri
tehnice emise de organe legislative
care au putere de lege ºi, în consecinþã,
sunt obligatorii. Standardele sunt
documente de referinþã utilizate în
relaþiile comerciale ºi jurisprudenþã.
Ele sunt utilizate atât în procedura de
verificare a conformitãþii cât ºi în
certificarea calitãþii. 

Standardele au douã funcþii de
bazã: sã reglementeze relaþiile
comerciale (funcþie privatã) ºi sã
defineascã corect din punct de vedere
tehnic regulile de fabricaþie (funcþie
publicã). Tipurile de standarde
operaþionale sau ce pot fi elaborate
sunt:

• standarde comportamentale,
care vizeazã în principal organizarea
activitãþilor umane (de ex.:
standardele SMC, precum ISO
9000).

• standarde ale produselor, care
stabilesc modul corect de proiectare
ºi de fabricare din punct de vedere
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ASRO - Asociaþia de Standar-
dizare din România este persoana
juridicã românã de drept privat, de
interes public, fãrã scop lucrativ,
neguvernamentalã, apoliticã ºi care,
în condiþiile legislaþiei privind
standardizarea naþionalã, este
organismul naþional de standardizare.
Asociaþia de Standardizare din
România funcþioneazã în baza OG
39/1998.

Principalele obiective ale ASRO
sunt:

• Coordonarea ºi aprobarea
standardelor naþionale SR;

• Stabilirea principiilor ºi
metodologiilor pentru standardele
naþionale

• Coordonarea programelor de
standardizare româneºti ºi armo-
nizarea cu cele internaþionale ISO,
IEC ºi îndeosebi cu standardele
europene EN, ENV, HD, ETS;

• Participarea ºi reprezentarea
în organizarea standardelor naþionale,
regionale ºi internaþionale;

Certificarea conformitãþii produ-
selor ºi serviciilor cu standardele
româneºti ºi atribuirea mãrcii de
standard românesc.

Legislaþia privind calitatea
produselor ºi serviciilor

a. în domeniul acreditãrii ºi
domenii conexe

L245/2002 – Lege pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 38/1998

privind acreditarea ºi infrastructura
pentru evaluarea conformitãþii;
Ordonanþa de guvern 38/1998;
L608/2001 – Lege privind evaluarea
conformitãþii produselor;
Hotãrârea de guvern nr. 487/2003 –
pentru aprobarea Normelor metodo-
logice privind desemnarea ºi
notificarea naþionalã a labora-
toarelor de încercãri, precum ºi a
organismelor de certificare ºi
inspecþie care realizeazã evaluarea
conformitãþii produselor din
domeniile reglementate prevãzute în
Legea 608/2001 privind evaluarea
conformitãþii produselor;
Hotãrârea de guvern nr. 71/2003 –
pentru aprobarea Normelor metodo-
logice privind stabilirea procedurilor
ce se utilizeazã în procesul de evaluare
a conformitãþii produselor din
domeniile reglementate, prevãzute în
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformitãþii produselor, ºi a regulilor
de aplicare ºi utilizare a marcajului
naþional de conformitate CS.
Ordinul MIR nr. 342/2002 – privind
aprobarea Cãrþii Albe a Infrastructurii
Calitãþii ºi Evaluãrii Conformitãþii
Produselor.

b. în domeniul standardizãrii
OG39/1998 - ordonanþa privind
activitatea de standardizare naþionalã
în România. 

c. în domeniul protecþiei
consumatorilor

HG166/2001 - Hotãrârea nr. 166 din
11 ianuarie 2001 privind organizarea 
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pentru infrastructurã ºi evaluare a
conformitãþii, operând pentru ºi în
numele acestuia în domeniu ºi este
instrumentul fundamental pentru
autoritãþile publice româneºti în
obþinerea unui nivel corespunzãtor al
încrederii în procedurile de evaluare
a conformitãþii, în rapoartele de
încercare ºi certificare.

RENAR este organism unic de
acreditare a laboratoarelor de
încercãri/analize, laboratoarelor
metro logice, organisme de inspecþie
ºi certificare (sistemele calitãþii,
produse ºi servicii, personal, sisteme
de management de mediu).

RENAR este membru al: Con-
siliului Interministerial pentru
Infrastructura Calitãþii, European
Cooperation for Accreditation, Inter-
national Laboratory Accreditation
Cooperation, International Accre-
ditation Forum.

ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor.
Ordonanþa nr. 21/1992 - privind
protecþia consumatorilor.
Ordonanþa nr. 58/2000 pentru
modificarea ºi completarea Ordo-
nanþei nr. 21/1992 privind protecþia
consumatorilor.

d. în domeniul metrologiei
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
nr. 20/1992 modificatã ºi aprobatã
prin Legea nr. 11/1994 cu modificãrile
ulterioare.
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
nr. 18/1999.
Ordinul Ministerului Industriei ºi
Comertului nr. 89/19.04.1999.
Ordine ale Directorului General al
Biroului Român de Metrologie
Legalã.

Organismul naþional de acreditare

RENAR este un organism
nonguvernamental, de tip asociaþie,
constituit în baza legii nr. 21/1924,
având ca funcþiune principalã
acreditarea organismelor din infra-
structura de evaluare a conformitãþii. 

RENAR funcþioneazã în baza
OG 38/1998 ºi reprezintã organismul
naþional de acreditare, recunoscut de
Guvernul României prin intermediul
Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare ca fiind
organismul naþional de acreditare






