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PREFAȚĂ 

Notele de curs la disciplina Serigrafie sunt elaborate în 
conformitate cu exigenţele planului de învățământ al disciplinei și 
curriculei aprobate în cadrul Facultăţii Textile şi Poligrafie. 

Obiectivul general al cursului vizează cunoașterea elementelor 
fundamentale ale tehnologiei de tipar serigrafice care îi asigură 
funcţionalitatea, fiind axat pe următoarele:  

• cunoașterea aspectelor istorice ale genezei şi evoluţiei
tiparului serigrafic;

• definirea sitelor serigrafice, diversificarea lor după mai multe
criterii de referinţă;

• cunoaşterea tipurilor de rame utilizate în vederea realizării
ecranelor serigrafice;

• cunoașterea metodelor de întindere a sitelor pe ramele
serigrafice şi a principiilor de funcţionare a acestora;

• cunoaşterea metodelor de evaluare a calităţii pregătirii
ecranelor serigrafice;

• enumerarea posibilităţilor de fixare a sitelor pe rame;
• cunoașterea metodelor de pregătire pentru tipar şi a

elementelor implicate în această etapă;
• cunoaşterea cernelurilor tipografice serigrafice şi a

proprietăţilor lor;
• definirea particularităţilor procesului de tipar serigrafic;
• cunoaşterea echipamentelor implicate în procesul de tipar

serigrafic.

Lucrarea este elaborată în conformitate cu subiectele fişei unităţii 
de curs şi a curriculei la disciplina Serigrafie inclusă în planul de 
învățământ, fiind destinată studenţilor programului Design şi tehnologii 
poligrafice, anul II (studii cu frecvenţă) şi anul III (studii cu frecvenţă 
redusă).  

În vederea asimilării materialului didactic, studenţii trebuie să 
posede cunoştinţe cu referinţă la aspectele generale tipografice însuşite 
la disciplina Poligrafie generală, Materiale tipografice şi Tehnologii pre-

press. 
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Definiţi criteriile de referinţă 

Clasificaţi echipamnetele serigrafice.
Descrieţi tipurile de echipamente serigrafice cu acţionare 
manuală. 
Epuneți diveristatea de echipamente cu acţionare automată. 
Descrieţi echipamentele cu acţionare semiautomată.
Descrieți instalaţiile şi sistemele auxiliare implicate în 

Specificaţi factorii de influenţă asupra calităţii tiparului prin 
prisma racletei şi contraracletei.

☺ Alegeţi tipu
de referinţă şi 

argumentaţi alegerea.
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