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PREFAȚĂ 

 

Ramura poligrafică ca domeniu şi activitate se dezvoltă 
spectaculos datorită şi în concordanţă cu progresul tehnologiilor 
moderne din diverse sfere de producţie.  

Viitorii specialişti au nevoie de informaţii în industria de profil, 
informații privind principalele personaje din industria poligrafică, 
evoluţia mijloacelor de comunicare tipărite, posibilitățile 
echipamentelor specifice şi exigenţele pieţei, prezentări autohtone la 
târgurile internaţionale, expoziţii interne, relaţii publice, precum şi de 
legislaţia specifică domeniului, problemele de organizare a activităţii 
și de personal. 

Obiectivele specifice unității de curs Poligrafie generală sunt 

următoarele: 
 cunoașterea atribuțiilor şi obligațiilor funcționale ale 

personajelor-cheie din industria poligrafică; 
 diferențierea și descrierea elementelor macrostructurale ale 

cărții; 
  identificarea diferitelor materiale tipografice și cunoașterea 

diversității acestora; 

 însușirea particularităților tehnologice ale metodelor de tipar şi 
ale tehnologiilor moderne de fabricare a produsului finit; 

  identificarea și diferențierea diverselor tehnici grafice de 

reproducere, însușirea particularităților acestora; 

 cunoașterea stipulărilor cadrului legal specific domeniului 

poligrafic; 

 informarea cu privire la sistemele de management al mediului și 

cu privire la implicarea în procesele tehnologice a materialelor 
ecologice. 
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Figura 19. Mărci de e-readere [2] 

 

Abilitatea de a combina utilizarea cărților tipărite cu mediile 
electronice oferă posibilităţi multiple şi, în cele din urmă, va furniza 
metode superioare pentru a învăţa, a interacţiona şi a crea.  
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