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Mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui material, în 

mod special doamnei profesoare UBA VALERIA, interpret în 

imbaj mimico-gestual, și elevei TURCU ALISIA, din Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din 

București 
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Adunare  

colile de tipar sunt așezate una peste cealaltă, în ordinea                                 

numărului de coală  

Agenți de umplere 

lipici, clei care se adaugă hârtiei și cartonului 

Ambalare  

legare cu hârtie, cu elastic, împachetare în hârtie, așezarea în cutii, 

tragerea produselor în folie stratch  

Arcuire  

pentru un catalog, un calendar etc. Mai întâi se așeaza filele în 

ordine, dupa care se perforează cu ajutorul unui perforator special, 

apoi se pune arcul și se închide.  

Balot de hârtie 

deșeuri de hârtie care se prezintă sub forma unui pachet legat. 
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Bandă de eliminare 

curele paralele sau bandă transportoare pe care cad colile tipărite 

care sunt transportate în afara utilajului de tipar  

Big (biguire)  

Semn trasat pe carton prin presare pentru a ușura plierea ulterioară 
după acea linie. 

Bloc de carte 

interiorul unei cărți format din coli de tipar așezate în ordinea 
numărului de coală sau a paginației. 

Bleed 

margini de tăiere  

Bobină de hârtie (rolă, sul):  

hârtie ambalată sub formă de sul, folosită în tiparirea pe rotative  

Broșare 

Procedeu tehnic prin care se realizează legarea blocului de carte sau 
a interiorului unei reviste de copertă, utilizându-se clei cu uscare 
rapidă încălzit la temperaturi mari. Sunt folosite două tipuri de clei: 
clei de cotor (flexibil) și clei lateral (dur). 
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BT (bun de tipar):  

1. Acordul dat de către client sau de către responsabilul cu calitatea 
din cadrul tipografiei cu privire la calitatea produsului tipărit;  

2. Un exemplar din tiraj care respectă toate normele de calitate   
impuse. 

 

Capsare: 

Atașarea interiorului unei reviste de coperta acesteia a unor pagini 
îndoite pe mijloc cu ajutorul unor capse de sârmă. Inainte de a 
începe operațiunea de capsare, este necesar să fie realizată 
intercalarea interiorului și a coperții, formându-se astfel blocurile. 

După capsare, revista merge la tăierea finală. Nu pierdeți din vedere 
faptul că numărul de pagini trebuie să fie divizibil cu patru. De 
obicei un astfel de fascicol nu contine mai mult de 64 de pagini 

Capitalband:  

Șiret colorat, cu o margine îngroșata, cu care se întărește cotorul unei 

cărți sau al unui registru  

Carte legată:  

Asamblarea colilor de tipar la o carte prin coasere și apoi aplicarea 
forzat-ului, capitalband-ului, semnului de carte și a coperților 
cartonate. 

Carton:  

Termen general pentru hârtie groasă, de cele mai multe ori multistrat, 
cu gramaje variind între 115 si 500 de grame/mp, în unele cazuri 
chiar mai mare; este folosit adesea pentru aplicații grafice, tipar sau 
ambalaje.  
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Caserare: 

Operațiunea de lipire între ele a două coli, fie ele hârtie pe carton sau 
carton pe carton, adezivul aplicându-se pe fața netipărită (cu scopul 
de a atașa o față frumos tiparită pe un suport rezistent mecanic)  

Cauciuc:  

Strat subțire din cauciuc de pe o masină de tipar care transferă 
cerneala de pe placa tipografică pe hârtie. 

Casetă:  

Parte componentă a mașinii de broșat (binder) sau a unei mașini de 
adunat și capsat automată. In aceasta se introduc colile cu același 
număr care urmeaza a fi adunate cu celelalte coli din celelalte casete 
pentru a fi legate (broșate) cu clei sau capsate. 

Călimară, jgheab de cerneală:  

Rezervorul de pe o mașină de tipar ce conține cerneală tipografică 
de o anumită culoare. 

Coală “la mână”:  

Termen folosit în legătoria de cărți pentru a desemna 16 pagini A5 
sau 16 pagini A4.  

Coală de tipar:  

Termen folosit pentru a desemna exemplarul tipărit delimitat de 
lungimea și lățimea colii în cazul cartonului sau al tiparului în coala 
și respectiv de lățimea rolei de hârtie și de cut-off-ul falțului în cazul 
tiparului pe rotative. O coala de tipar are: 32 pagini A5, 16 pagini 

A4, 8 pagini A3 (tabloid), 4 pagini A2 (broadsheet).  
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Codul Pantone:  

Sistem de culori cu peste 1200 de nuanțe creat de firma Pantone Inc.  

Coldset:  

Metodă de tipar care utilizează imprimarea la rece, folosindu-se 
cerneala adecvata și uscare prin evaporare și absorbție.  

Colect:  

Metodă prin care colile sunt adunate în falț, creându-se astfel un 
produs finit din mai multe coli cu ajutorul adunătorului.  

Coloncifru:  

Numărul de ordine al paginii unei cărți sau publicații plasat la partea 
inferioară sau superioară a paginii.  

Colontitlu:  

Porțiunea de sus a unei pagini tipărite care conține de obicei titlul 
lucrării sau al capitolului.  

Contor:  

Parte componentă a unei mașini tipografice utilizată pentru a număra 
copiile tipărite.  
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Conținut de umezeală:  

Greutatea apei în materialul umed fata de greutatea totala a 
materialului.  

Copertă:  

Înveliș din carton de diferite tipuri care acoperă blocul de carte 
(interiorul cărții).  

Copie:  

Orice material realizat prin procesul de producție într-o tipografie.  

Cotor:  

Parte componentă a unei cărți care reprezintă locul unde are loc 
legarea colilor de tipar prin broșare, coasere sau capsare.  

Creion retuș (creion de corectură):  

Creion care conține o substanță ce dizolva fotopolimerul de pe placa 
tipografică, înlăturându-se astfel zonele ce nu se doresc a fi tipărite.  

Deșeu hârtie:  

Resturile de hârtie care rămân din procesul de producție și care nu 
mai pot fi utilizate în producție, fiind astfel îmbalotate în scopul 
reciclării. 



The Vocational Training of the Young Hearing Impaired Students—2018-1-RO01-KA102-047995  

9 

DTP (desktop publishing):  

Crearea pe un calculator a documentelor care urmează a fi publicate. 
Utilizatorii creează pagini layout cu text, grafică, fotografie și alte 
elemente vizuale utilizând soft-uri precum QuarkXPress, Adobe 
InDesign, Microsoft Publisher, Apple Pages etc.  

Emboss:  

Procedeu de formare prin presare a unei imagini în relief pe hârtie 
sau carton. Se mai numește și “timbru sec”.  

Expunere:  

Procesul prin care o placă tipografică este expusă la o lumină de o 
intensitate mare, imprimându-se astfel imaginea pe acea placă.  

Fălțuire:  

Acțiunea de îndoire a hârtiei sau a cartonului. Se mai folosește și la 
procedeul de îndoire a plăcilor tipografice, pentru a putea fi prinse 
în utilajul de tipar.  

Film:  

Folie transparentă ce permite trecerea luminii prin ea.  
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Fișă tehnologică:  

Lista în care sunt introduse toate caracteristicile tehnice pentru 
fabricarea unui produs: formatul, numărul de pagini, tipul de hârtie, 
metoda de finisare etc. Fișa trece dintr-un sector de producție în 
altul, o data cu stadiul de execuție al lucrării.  

Fluturaș:  

Tipăritură de dimensiuni mici (de obicei jumătate din A5), adusă la 
dimensiunea dorită prin tăiere la ghilotina.  

Folie:  

Înveliș metalic sau colorat, în coli sau role, utilizat în procesul de 
tipărire și embosare.  

Format:  

Dimensiunea produsului (lungime și lățime). Pe lângă formatele de 
baza enumerate mai jos, exista și formate intermediare, realizate în 
funtie de cerințele clienților sau de posibilitățile utilajelor de tipar. 
Principale formate de bază sunt: A0 (841×1189), B0 (1000×1414), 

A1 (594×841), B1 (707×1000), A2 (420×594), B2 (500×707), A3 
( 297×420), B3 (353×500), A4 ( 210×297), B4 (250×353), A5 
( 148×210), B5 ( 176×250).  

Forzat:  

Coală de hârtie sau carton folosită la cartea legată care este lipită de 
verso-ul coperții și prima și ultima pagină a blocului de carte.  
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Ghilotină:  

Utilaj dotat cu un cuțit folosit pentru tăierea, pregătirea și finisarea 
materialelor tipărite.  

Gramaj:  

Greutatea în grame pe metru pătrat a hârtiei sau a cartonului. Mai 
este denumită și greutate de bază.  

Hârtie cerată: 

 Hârtie aproape fară conținut de lemn care este impregnată cu 
parafină, ceară sau mixtură de ceară, parafină sau plastic.  

Hârtie cretată:  

Hârtie baza care a fost cretată cu o peliculă, formată în principal dintr
-o pastă cleioasă și agenți lianți care îmbunătățesc calitățile 
suprafeței hârtiei.  

Hârtia de ambalaj: 

Hârtia de ambalaj de diferite formate și culorii, cu masa de 35-224g/
m2 are conținut ridicat de celuloza sulfit. Aceasta hârtie corespunde 
în mod deosebit pentru împachetarea produselor industriale, 
confecționarea pungilor și a pachetelor și se utilizează aproape în 

toate sectoarele industriale în afara de cel alimentar.  
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Hârtie dublu cretată ( DCL, DCM – Dublu Cretată Lucioasă / Mată):  

Hârtie cu un grad de finisare ridicat pe ambele fete; se produce în 
varianta lucioasa și mata. Se utilizează în general la coperți, 
materiale publicitare, cataloage, publicații de arta, calendare, flyere, 
fluturași. mape, broșuri, reviste. Are un grad de alb extrem de ridicat 

și o foarte buna finisare a suprafeței.  

Hârtie pentru etichete:  

Hârtie cretată pe o față, fără conținut de lemn și fără clor.  

Hârtie rezistentă la apă: 

Hârtie tratata chimic, suficient de rezistentă la rupere sau destrămare 
atunci când este saturată cu apă.  

Hârtie offset:  

Hârtie cu suprafață necretată și uneori neregulată, în general folosită 
la tipărirea cărților.  

Hârtie termică: 

Hârtie cretată pe o față, termosensibilă, folosită pentru tipărirea de 
text și imagine pe aparatele fax, case de marcat, termoplottere și 
termoprintere.  
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Imprimare: 

Procesul de transfer pe hârtie sau pe alt substrat, a unei imagini de pe 
un suport original cum ar fi film negativ sau pozitiv, memorie 
electronică, matrițe sau placă.  

Intercalare: 

Operația de realizare a unui bloc de revistă, prin introducerea colilor 
una în alta în ordinea firească a succesiunii paginilor.  

Intervenții pe fișiere: 

În faza de pre-tipar, modificări ale designului original executate de 
către furnizor – solicitate sau acceptate de către client (adesea contra 
cost).  

Încleiere: 

Operațiune asemănătoare broșatului manual de legare între ele a mai 
multor coli prin acoperire cu adeziv de tip aracet (asemănătoare 
broșatului manual), cu precizarea că nu se atașează o coperta la 
blocul care rezultă 

Înseriere: 

Operațiunea prin care fiecărei unități de produs i se aplică o serie 
unică  
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JPEG (Joint Photographic Experts Group):  

Format grafic puternic compresat, creat pentru a da fotografiilor o 
înaltă rezoluție.  

Lac:  

Lichid transparent aplicat pe suprafața tipărită în scopul protejării 
acesteia. Dă un aspect mai plăcut tipăriturii.  

Laminare:  

Aplicarea pe o coală de hârtie sau de carton a unei folii din plastic 
transparente prin presare la cald cu scopul de a o proteja și de a 
realiza o finisare lucioasă sau mată.  

Lampa UV:  

Lampă electrică ce emite lumina în spectrul ultraviolet, folosită în 
sistemele de expunere a plăcilor tipografice.  

Legare:  

Strângerea colilor tipărite prin broșare (coasere) cu sârmă, ață, lipire 
sau alte metode pentru a forma o carte.  
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Legare cu spiră: 

Metoda de legare a colilor folosind spire din metal sau plastic  

Montaj tipografic (Impoziție): 

Operația de montaj / amplasare a produselor pe o coală de tipar. 
Amplasarea paginilor unei publicații într-o anumită ordine pentru ca 
după tipărire să poată obține produsul finit  

Mostra:  

Material sau produs finit care reprezintă un etalon pentru eventualele 
retipăriri.  

Negativ:  

Imaginile de pe un film care fac că zonele albe să fie negre și cele 
negre să fie albe.  

Montaj: 

Imaginea unică formată prin asamblarea mai multor poze, elemente 
de grafică și texte. Montajul se realizează pe calculator prin 
folosirea unor softuri speciale de grafică  
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Paginație:  

Numerotarea paginilor unui ziar, ale unei cărți sau ale oricărui 
produs tipărit care necesita aceasta numerotare.  

Palet:  

Stivă ambalată de hârtie sau carton. Poate desemna și un planșeu din 
lemn, metal sau plastic pe care se stivuiesc materialele tipărite.  

Pigment:  

Componentă a cernelii tipografice care schimbă culoarea luminii 
reflectate ca rezultat al absorbției selective a culorii. Pigmentul are 
deci o anumită culoare specifică pe care o transmite materialelor în a 
căror componență se află.  

Overprint: 

Tipărire pe o suprafață deja tipărită. Metoda se folosește pentru a 
introduce culori speciale sau pentru a crea efecte speciale 
(accentuează anumite schimbări în imagine sau în texte)  

Oglinda paginii:  

Spațiul din cadrul unei pagini în care apare text.  
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Placă (matriță) de hârtie:  

Placă tipografică offset pentru tiraje mici pe care materialul cules 
poate fi imprimat direct.  

 

Pliant:  

Produs tipografic de dimensiuni mici conținând maxim o coală de 
tipar, realizat prin împăturirea (plierea) paginilor în forma dorită.  

Policromie:  

Tipar executat folosindu-se toate culorile de bază (tipar color).  

Plastifiere:  

Operațiune prin care se aplică la cald o folie de plastic peste 
suprafață de carton sau hârtie.  

Presare:  

Etapă în procesul de legare. După ce au fost cusute, colile sunt 
presate pentru a se elimina aerul.  

Placă tipografică:  

Suport metalic de diferite dimensiuni, având un polimer pe una 
dintre părți, pe care se expune textul ce urmează a fi tipărit 
(matrița). Pot fi analogice sau pentru CTP.  

Presiune de tipar:  

Nivelul de presare dintre cauciucul de tipar și hârtie (carton), care 
conduce la imprimare.  
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Retuș:  

Metodă de lucru asupra graficii sau a separației culorilor, realizată 
în scopul corectării eventualelor greșeli sau al creșterii calității 
imaginii.  

Rezoluție:  

Proprietate care se referă la calitatea materialului obținut. Se 
exprimă în dpi (dots per inch). Cu cât numărul de puncte este mai 
mare, cu atât imaginea este mai clară.  

Retipărire:  

Folosirea plăcilor vechi, spălate și verificate în prealabil, pentru a 
realiza o publicație care a mai fost tipărită.  

Rotativă:  

Utilaj tipografic format din grupuri de tipar care utilizează role de 
hârtie, aceasta fiind tăiată și pliată în coli de un falț (folder).  

Reglaj:  

Operațiune prin care toate elementele procesului de tipărire, 
broșare, plastifiere etc. sunt puse în concordanță pentru ca produsul 
finit să întrunească normele de calitate impuse.  
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Serigrafie:  

Inscripționare folosită pentru a imprima pe o largă varietate de 
materiale, cum ar fi hârtie, carton, plastic, sticla, metale, țesături etc. 
Printre produsele care pot fi inscripționate prin serigrafie se numără: 
postere, etichete și toate tipurile de textile și circuite imprimate. 

Avantajul procesului de marcare prin serigrafie constă în faptul că 
presa poate imprima pe substraturi de orice forma, grosime și 
mărime. O caracteristică importantă a inscripționării prin serigrafie este vâscozitatea 
ridicata a cernelii care poate fi aplicata pe substrat în comparație cu alte metode de 

imprimare.  

Spațiere:  

Introducerea spațiului liber între literele unui cuvânt pentru a 
modifica lungimea sau a îmbunătăți aspectul rândului.  

Separarea culorilor:  

Proces de pregătire pentru tipărirea graficii, a fotografiilor sau a 
graficii create pe computer în cele patru culori de baza (cyan, 
magenta, galben, negru).  

Suport de tipar:  

Materialul pe care este realizat tiparul (carton, hârtie, folie, metal 
etc.).  

Semn de carte:  

Obiect fabricat din carton sau material textil, dreptunghiular sau sub 
forma de șiret, utilizat în marcarea unei pagini dintr-o carte.  
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Supracopertă:  

Înveliș din carton subțire sau din hârtie, plasat peste coperta 
cartonata a unei cărți.  

Ștanță:  

Cuțit metalic montat pe o placă de lemn, folosit pentru a tăia în 
forma dorită imaginea tipărită pe coala de hârtie sau de carton. 
Ștanțare: 1. Tăierea imaginii create pe hârtie sau carton în forma 
finala. 2. Perforarea plăcilor tipografice pentru a putea fi puse în 

utilajul de tipar în scopul unei mai bune suprapuneri.  

Text:  

Materialul scris și tipărit care formează conținutul unei publicații.  

Suprapunere:  

Operațiune prin care culorile se așează una peste cealaltă luându-se 
că ghidaj semnele de suprapunere astfel încât imaginea să fie clară 
și să nu apară dublarea ei.  

Tipar:  

Transpunerea unei imagini și/sau a unui text pe hârtie.  
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Tipar full color (full policromie):  

Procedeu de tipărire prin care se combină cele patru culori de bază 
sau derivate din acestea, în scopul creării unei imagini finale.  

Tiraj:  

Numărul de exemplare comandate de către client, ce urmează a fi 
tipărite.  

Top:  

Set de 500 de coli de hârtie.  

Tipograf:  

Specialist în grafica materialului tipărit și în arta tipografiei.  

Trapping:  

Posibilitatea de a tipări cu o cerneală peste alta.  

Tipar în coală: 

 Presa de tipar care imprima pe coli de hârtie, nu pe hârtie în role.  

Trim:  

Tăierea colii tipărite la dimensiunea corectaă Semnele de taăere se 
găsesc pe colile tipărite pentru a indica locul unde urmează a se face 
tăierea.  
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Val de cerneală: 

 Cilindru cu miez metalic tubular sau masiv, cu suprafață cauciucată 
sau nu, cu diverse diametre și durități, folosit în preluarea, 
transportul, uniformizarea și aplicarea cernelii pe forma de tipar. 
Exista mai multe tipuri: val ductor, val alimentator, val intermediar 

(de transfer), val frecător (principal și auxiliar) și val inkform (val 
de pe placă).  

Umidimetru:  

Dispozitiv care măsoară cantitatea de apă dintr-o tipăritură, pentru 
evaluarea calității tipăriturii prin efectuarea raportului dintre aceasta, 
greutatea totala a materialului tipărit și greutatea suportului pe care 
se tipărește.  

Ventuză:  

Con din cauciuc, vidat, folosit la transportul colilor în mașinile 
tipografice.  

Umezire:  

Procedură esențială a tiparului offset prin care se realizează 
amestecul proporțional de cerneală cu apă.  
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Xerografie:  

Procedeu de tipar folosit pentru a reproduce imagini și documente 
prin intermediul unui strat de material fotosensibil.  

Xilografie:  

Procedeu tipografic în care se folosesc clișee gravate în lemn.  

Verso:  

Pagina de pe mâna stangă a unei cărți deschise.  
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”Pregătirea practică a tinerilor deficienți de auz,  

bază a inserției socio-profesionale,  

GOod WORKers!  

2018-1-RO01-KA102-047995  

 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a coordonat, în perioada 

1 septembrie 2018 - 31 august 2020, un proiect Erasmus+, acțiunea KA1- VET prin care și-a propus 

integrarea socio-profesională a copiilor cu deficiențe de auz.  

Parteneri: 

 Associação Terras Lusas-movimentos Europeus, Barcelos, PORTUGALIA 

 Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, ITALIA 

 

Activități  

 A1- pregătirea vocațională a tinerilor în instituții vocaționale din UE 

 A2-formarea cadrelor didactice la agenți economici din UE 

 

Pe parcursul proiectului au avut loc 4 fluxuri de mobilități, astfel: 

 Flux 1 – an 1, luna 3 în Portugalia - au participat 10 elevi de clasa a XII-a, 2 profesori 

 Flux 2 – an 1, luna 7 în Italia - au participat 10 elevi de clasa a XI-a, 2 profesori 

 Flux 3 – an 2, luna 3 în Italia - au participat 10 elevi de clasa a X-a, 2 profesori 

 Flux 4 - an 2, luna 7 în Portugalia -  au participat 10 elevi de clasa a IX-a și 8 elevi de clasa a X-a, 
2 profesori 

 

Fiecare flux a fost structurat pe o perioadă de 12 zile la care s-au adăugat 2 zile pentru deplasare.  
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