Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

AUTORITATEA NA IONAL PENTRU CALIFIC RI
STANDARD OCUPA IONAL

TEHNICIAN (OPERATOR) SUNET DE RADIO I TELEVIZIUNE
Sectorul : MASS-MEDIA, EDITURI I TIPOGRAFII

Versiunea: 0
Data aprob*rii:
Data propus* pentru revizuire: MARTIE 2011

Ini-iator proiect: COMITETUL SECTORIAL DIN SECTORUL MASS-MEDIA, EDITURI
TIPOGRAFII
Echipa de redactare: CRISTINA ANTON i
Marius Ionel Stanciu, tehnician sunet - Societatea Român' de Televiziune
Valentin Bartolomeu, tehnician sunet - Societatea Român' de Televiziune
C't'lin Putineanu, tehnician sunet - Societatea Român' de Televiziune
Ionu- Popescu, tehnician sunet - Societatea Român' de Televiziune
Aura F'rcu-iu, tehnician sunet - Societatea Român' de Televiziune
Mihai Zaharia, tehnician sunet - Societatea Român' de Televiziune
Dan Guinea, tehnician sunet - Societatea Român' de Televiziune
Viorel Popescu, operator imagine - Societatea Român' de Televiziune
Nicolae Doru Baros, tehnician sunet - Realitatea TV
Cristian Mihai Muntean, tehnician sunet - Realitatea TV
Verificator sectorial: ION MORARU, realizator TV, Societatea Român' de Televiziune
Comisia de validare:
Denumirea documentului electronic: SO_TEHNICIAN (OPERATOR) SUNET DE RADIO SI
TELEVIZIUNE_00
Responsabilitatea pentru con-inutul standardului ocupa-ional revine Comitetului Sectorial

Sector Mass media, edituri i tipografii, SO Tehnician Sunet, MET 11, Pagina 1 din 26

I

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt'rii analizei ocupa-ionale pentru aria
ocupa-ional' OPERATOR (TEHNICIAN) SUNETgrup' COR313206.
Ocupa-iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa-ionale sunt:
TEHNICIAN SUNET DE TEREN
TEHNICIAN SUNET DE EMISIE
TEHNICIAN SUNET DE POSTPROCESARE

Prezentul standard descrie munca tehnicianului (operatorului) sunet, angajat al unei institu-ii de radio
sau televiziune, public' sau privat'. Tehnicianul (operatorul) sunet î i desf' oar' activitatea în
diferite compartimente (direc-ii): Serviciul Tehnic de Studiouri, Emisie, Serviciul Film'ri Teren i
Serviciul Artistic. Tehnicianul de sunet este cel care preia, capteaz', mixeaz', prelucreaz',
înregistreaz', transpune i transmite sunetul emisiunilor difuzate pe postul de radio sau televiziune.
Munca de tehnician de sunet presupune desf' urarea unor activit'-i atât în interiorul institu-iei, cât i
în exterior, în cele mai diverse condi-ii. Tehnicianul de sunet lucreaz' independent i ia singur
deciziile necesare pentru desf' urarea în condi-ii foarte bune a tuturor activit'-ilor corespunz'toare
func-iilor majore pentru realizarea produsului final, fie el sunet de emisie, de emisiune TV sau radio,
sau chiar o simpl' înregistrare într-un studio de sunet. În plus, poate coordona activitatea asisten-ilor
de sonorizare i a microfoni tilor în cazul în care exist' în organigrama unei institu-ii din domeniu.
Tehnicianul de sunet poate lucra singur în cabina de prelucrare sau montaj, în TV, radio sau studio de
înregistr'ri, pentru prelucrarea i ob-inerea sunetului final, corespunz'tor cuno tin-elor teoretice i
practice pe care se bazeaz' specialitatea lui, sau poate lucra în echip', al'turi de redactori, realizatori,
operatori(directori) de imagine, electricieni (în cadrul echipei de filmare teren), coordonator de
emisie, regizori de emisie i al-i tehnicieni(în studiourile de transmisie). Un tehnician de sunet va
putea lucra întotdeauna într-o companie de organizare de evenimente, spectacole, o televiziune sau un
radio. Responsabilit'-ile principale ale unui tehnician de sunet sunt captarea, prelucrarea i
înregistrarea sau emisia sunetului (semnalului audio), de la locul de filmare, din cabina de montaj
audio, din studioul de înregistr'ri, din studioul în care este repartizat; urmeaz' executarea opera-iilor
de profilactic', zilnic, la echipamentele audio, executarea opera-iilor de verificare curent' a
echipamentelor. Pentru a deveni un tehnician sunet sunt necesare urm'toarele studii. absolvent de
liceu cu diplom' de bacalaureat, minim' experien-' în domeniu; cunoa terea principiilor de baz' de
func-ionare a echipamentelor de televiziune, cunoa terea semnelelor audio analog i digital, captarea,
prelucrarea, înregistrarea i transmisia acestora, cuno tin-e operare PC, utilizarea internetului,
capacitate de comunicare i de lucru în echip'.
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Lista unit*-ilor de competen-*
Unit*-i de competen-* cheie

Titlul unit*-ii 1: Comunicare în limba oficial'
Titlul unit*-ii 2: Comunicare în limbi str'ine
Titlul unit*-ii 3: Competen-e de baz' în matematic', tiin-', tehnologie
Titlul unit*-ii 4: Competen-e informatice
Titlul unit*-ii 5: Competen-a de a înv'-a
Titlul unit*-ii 6: Competen-e sociale i civic'
Titlul unit*-ii 7: Competen-e antreprenoriale
Titlul unit*-ii 8: Competen-a de exprimare cultural'
Unit*-i de competen-* generale
Titlul unit*-ii 1 Aplicarea normelor de s'n'tate i securitate în munc'
Titlul unit*-ii 2 Aplicarea normelor de protec-ie a mediului
Titlul unit*-ii 3 Men-inerea unor rela-ii de munc' eficace
Titlul unit*-ii 4 Organizarea activit'-ii proprii
Unit*-i de competen-* specifice

Titlul unit*-ii 1: Preg'tirea echipamentului de sunet
Titlul unit*-ii 2: Exploatarea echipamentului de sunet
Titlul unit*-ii 3: Realizarea sunetului
Titlul unit*-ii 4: Realizarea sunetului de emisie
Titlul unit*-ii 5: Postprocesarea sunetului
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1. APLICAREA NORMELOR DE S N TATE I
SECURITATE ÎN MUNC
(Unitate de competen-* general*)
Elemente de
competen-*

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*-ii descrise de
elementul de competen-*

1. Identific' riscurile
specifice activit'-ii

1.1. Riscurile specifice activit'-ii sunt
identificate în corela-ie cu situa-iile cu
poten-ial de risc
1.2. Riscurile specifice activit'-ii sunt
identificate având în vedere toate
aspectele relevante pentru securitatea la
locul de munc'.
1.3.Riscurile sunt identificate prin
analizarea mijloacelor de semnalizare
i avertizare existente

2. Aplic' normele de
s'n'tate i securitate
în munc'

2.1. Normele de s'n'tate i securitate în
munc' sunt aplicate în corela-ie cu
particularit'-ile locului de desf' urare a
activit'-ii.
2.2. Normele de s'n'tate i securitate în
munc' i m'surile de prim ajutor sunt
aplicate în func-ie de tipul accidentului
2.3. Normele de s'n'tate i securitate în
munc' sunt aplicate pe tot timpul
serviciului pentru asigurarea securit'-ii
personale i a colaboratorilor.

3.1. Procedurile de urgen-' i evacuare
3.Respect'
sunt
respectate având în vedere toate
procedurile de urgen-'
cerin-ele de implementare a acestora
corespunz'tor situa-iei concrete
3.2. Procedurile de urgen-' i evacuare
sunt respectate evitându-se agravarea
situa-iei deja create
3.3. Procedurile de urgen-' i evacuare
sunt respectate f'r' accidentarea altor
persoane
3.4. Procedurile de urgen-' i evacuare
sunt respectate conform planului de
evacuare, dup' caz.
3.5. Procedurile de urgen-' sunt

Nivelul de
responsabilitate >i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*-ii descris* de
elementul de competen-*
Identificarea riscurilor
specifice activit'-ii se face cu
aten-ie, promptitudine i
responsabilitate

Aplicarea normelor de
securitate i s'n'tate în munc'
se face cu operativitate,
promptitudine i eficien-'
maxim'.

Respectarea procedurile de
urgen-' i evacuare se face cu
aten-ie, luciditate i st'pânire
de sine
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respectate conform indica-iilor
persoanelor abilitate.
Contexte:
La locul de munc' practican-ii ocupa-iei sunt supu i riscurilor de accidentare i îmboln'vire
datorit' contextelor foarte variate în care de desf' oar' activit'-ile: loca-ii interioare, exterioare,
cu amplasare i configura-ie extrem de divers', condi-ii de mediu extreme, stres, presiunea
timpului.
Gama de variabile:
Riscuri specifice activit'-ii: violen-a verbal' - insulte, amenin-'ri, violen-a fizic' - lovituri, r'niri,
înc'rc'tura fizic'-deplasarea dintr-o loca-ie în alta, munca în ture i noaptea, la sfâr it de
s'pt'mân', în zilele de s'rb'tori, expunere în situa-ii de pericol etc.
Riscuri privind securitatea muncii: c'dere, alunecare, împiedicare, coliziune, lovire sau strivire,
accidente rutiere, electrocutare etc.
Riscuri privind mediul de munc': fizice - zgomotul, nivele necorespunz'toare de ventila-ie,
umiditate i temperatur', biologice, chimice, temperaturi extreme etc.
Persoane abilitate: ef ierarhic, coordonatori SSM i responsabili situa-ii de urgen-' i de mediu,
medici, pompieri, salvatori, la locul de munc', etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulan-', pompieri, securitate civil', etc.
Modalit'-i de interven-ie: îndep'rtarea persoanelor din zona periculoas', degajarea frontului
pentru eliberarea accidenta-ilor, anun-area operativ' a persoanelor abilitate, etc.
Prevederi legale:
- Norme medodologice privind ap'rarea împotriva incendiilor;
- Norme metodologice de aplicarea a legii securit'-ii i s'n't'-ii în munc'.
Situa-ii de urgen-': incendii, cutremure, inunda-ii, explozii, alunec'ri de p'mânt, etc.
Accidente posibile: traum' sonor', v't'm'ri ale membrelor, intoxic'ri cauzate de mediul în care
se desf' oar' activit'-ile, electrocutare, r'niri în urma unor agresiuni în situa-ii tensionate etc.
Cuno>tin-e:
Factori de risc specifici domeniului de activitate
Mijloace de avertizare i semnifica-ia simbolurilor utilizate
Tipuri de activit'-i de desf' urat i riscurile presupuse de acestea
Norme specifice de protec-ie i securitate în munc' i PSI
Tipuri de accidente posibile i modalit'-i de interven-ie
Persoane i servicii abilitate s' intervin' în caz de accident la locul de munc'
Situa-iile de urgen-'
M'suri de interven-ie
Amplasarea punctelor pentru prevenirea i stingere a incendiilor în cazul incintelor închise
M'suri de prim ajutor.
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2.APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IA MEDIULUI
(Unitate de competen-* general*)

Elemente de
competen-*

1.Identific' problemele
de mediu

2.Ac-ioneaz' pentru
diminuarea riscurilor de
mediu

3.Semnaleaz' pericolele
de poluare a mediului
identificate

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*-ii descrise de
elementul de competen-*

Nivelul de
responsabilitate >i
autonomie
2

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*-ii descris* de
elementul de competen-*

1.1.Problemele de mediu specifice
locului în care se desf' oar'
activit'-ile sunt identificate în
func-ie de factorii de mediu
1.2. Problemele de mediu specifice
sunt identificate în corela-ie cu
factorii de risc
1.3. Problemele de mediu specifice
locului în care se desf' oar'
activit'-ile sunt identificate prin
metode specifice
2.1.Ac-iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se realizeaz' în
conformitate cu legisla-ia în vigoare
i cu procedurile de urgen-'
specifice.
2.2. Ac-iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se desf' oar'
evitând agravarea situa-iei deja
create
2.3. Ac-iunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se face adecvat
specificului situa-iei create.

Identificarea problemelor de
mediu se realizeaz' cu
promptitudine i aten-ie,
adaptate fiec'rei situa-ii în parte

3.1. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt
semnalate cu toate detaliile
relevante.
3.2. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt
semnalate în urma evalu'rii
gravit'-ii acestora.
3.3. Pericolele de poluare a
mediului sunt semnalate
persoanelor abilitate, prin mijloace
specifice, conform reglement'rilor

Semnalarea pericolelor de
poluare a mediului identificate
se face cu promptitudine i
corectitudine

Ac-ionarea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se face cu
responsabilitate i operativitate

Sector Mass media, edituri i tipografii, SO Tehnician Sunet, MET 11, Pagina 6 din 26

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

interne
Contexte:
Activit'-ile se desf' oar' în medii, loca-ii i situa-ii de munc' foarte variate în care factorii de risc
privind protec-ia mediului sunt imprevizibili din punct de vedere al apari-iei i manifest'rii.
Gama de variabile:
Factori de mediu: apa, aerul, sol i subsolul, habitatul natural, etc.
Factori de risc: chimici-substan-e toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibra-ii excesive ,
mi c'ri func-ionale echipamente, deplas'ri echipamente sub efectul gravita-iei-alunec'ri,
rostogolire, r'sturnare; termici;electrici; biologici; radia-ii; gaze inflamabile sau explozive etc.;
Metode specifice: observare direct', aten-ionare din partea altor persoane implicate în
activit'-i/ efului ierarhic, sesiz'ri din partea cet'-enilor, etc.
Riscuri de poluare: ap', aer, sol, degradare biodiversitate.
Factori de risc ai mediului: lucr'ri ce implic' aglomerarea de de euri în natur', producere de
zgomot peste limitele acceptate etc.
Poluan-i: orice substan-' solid', lichid' sau sub form' gazoas'/vapori sau energie-termic', fonic',
vibra-ii etc.-care modific' mediu i aduce daune organismelor vii i bunurilor material;
Persoane abilitate: responsabilul de mediu, eful ierarhic, etc.
Servicii de urgen-': pompierii, ambulan-a;
Mijloace specifice de raportare: telefon, sta-ie radio, voce, etc.
Cuno>tin-e:
Reglement'ri interne;
Proceduri stabilite;
Norme de protec-ia mediului.
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3.

MEN INEREA UNOR RELA II DE MUNC EFICACE
(Unitate de competen-* general*)

Elemente de
competen-*
1.Previne declan area
conflictelor în cadrul
colectivului

2.Colaboreaz' cu
organele abilitate

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*-ii descrise de
elementul de competen-*
1.1. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit' prin
corelarea activit'-ii cu a celorlal-i colegi
de munc'
1.2. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit' prin
utilizarea unui limbaj corespunz'tor i
acordarea respectului reciproc între
colegi
1.3. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit' prin
adaptarea la rela-iile sociale i mediul
de munc'
1.4. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit' prin
respectarea rela-iilor de munc'
1.5. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit' prin
respectarea cerin-elor procedurale
stabilite
2.1. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz' conform legisla-iei în
vigoare.
2.2. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz' in func-ie de cerin-ele
situa-iei concrete i în conformitate cu
reglement'rile interne.
2.3. Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz' in limita atribu-iilor specifice
ale fiec'ruia.

Nivelul de
responsabilitate >i
autonomie
2

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit*-ii
descris* de elementul de
competen-*
Prevenirea declan 'rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten-ie, discern'mânt,
polite-e i hot'râre
Prevenirea declan 'rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face prin
între-inerea unei atmosfere de
încredere/de lucru favorabile
îndeplinirii sarcinilor de
serviciu

Colaborarea cu organele
abilitate se face cu
operativitate, profesionalism
i discern'mânt.

Contexte:
Men-inerea unor rela-ii de munc' eficace se asigur' sub coordonarea sefului ierarhic, cu o
autonomie relativ' din partea practican-ilor ocupa-iei.
Gama de variabile:
Rela-ii de munc': cu publicul, cu colegii, cu reprezentan-ii administra-iei locale, cu reprezentan-ii
altor institu-ii abilitate – poli-ia pompierii, etc.;
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Cerin-e procedurale stabilite: informarea pe cale ierarhic', în tiin-area/sesizarea/informarea
organelor abilitate;
Organe abilitate: poli-ia, jandarmeria, pompierii, serviciile de ambulan-', etc.
Cuno>tin-e:
Reglement'ri interne;
Regulamentului de organizare i func-ionare;
Legisla-ia specific' în vigoare.
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4. ORGANIZAREA ACTIVIT

II PROPRII

(Unitate de competen-* general*)

Elemente de
competen-*
1. Stabile te priorit'-ile

Nivelul de
responsabilitate >i
autonomie
2

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit*-ii
descris* de elementul de
competen-*
1.1. Priorit'-ile individuale sunt stabilite Stabilirea priorit'-ilor
în func-ie de activit'-ile profesionale de individuale se face cu cu
realizat.
aten-ie i discern'mânt.
Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*-ii descrise de
elementul de competen-*

1.2. Priorit'-ile sunt stabilite
asigurându-se o estimare realist' a
timpului necesar pentru derularea
fiec'rei activit'-i în parte.
1.3. Priorit'-ile individuale sunt stabilite
avându-se în vedere disponibilitatea
celorlal-i speciali ti implica-i în
rezolvarea problemelor.

2. Planific' etapele
activit'-ilor

1.4. Priorit'-ile sunt stabilite în mod
coerent pentru asigurarea fluen-ei în
activitate i evitarea
disfunc-ionalit'-ilor.
2.1. Etapele sunt planificate în func-ie
de complexitatea i specificul
activit'-ilor.

Planificarea etapelor de
realizare a activit'-ilor se
face cu seriozitate i realism.

2.2. Etapele activit'-ilor sunt planificate
având în vedere încadrarea în termenele
finale necesare

3.Aloc' resursele
necesare

2.3. Etapele activit'-ilor sunt
planificate, dup' caz, de comun acord
cu ceilal-i membri ai echipei.
3.1. Necesarul de resurse este alocat în
func-ie de tipul i complexitatea

Alocarea resurselor se face
cu aten-ie i profesionalism.

Sector Mass media, edituri i tipografii, SO Tehnician Sunet, MET 11, Pagina 10 din 26

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

activit'-ilor desf' urate.
3.2.Resursele sunt alocate e alonat,
pentru fiecare etap' în parte, în func-ie
de necesit'-i.

4. Revizuie te
planificarea activit'-ilor

3.3. Resursele sunt alocate având în
vedere solicit'rile persoanelor abilitate
i contextul derul'rii activit'-ii
4.1. Activit'-ile nerealizate sunt
revizuite în timp util pentru încadrarea
în termenele prestabilite.

Revizuirea activit'-ilor se
face dovedind preocupare i
interes profesional.

4.2. Durata activit'-ilor este revizuita în
func-ie de timpul disponibil i de
priorit'-i.
4.3. Activit'-ile replanificate sunt
revizuite prin corelarea in permanenta
cu cele aflate în derulare, pentru
evitarea unor suprapuneri generatoare
de disfunc-ionalit'-i
Contexte:
Men-inerea unor rela-ii de munc' eficace se asigur' în func-ie de situa-ie i tipul colaboratorilor,
atât sub coordonarea sefului ierarhic, cât i cu o autonomie relativ' din partea practican-ilor
ocupa-iei.
Gama de variabile:
Priorit'-i: culegerea de informa-ii privind subiectul abordat, înregistrarea informa-iilor, asigurarea
condi-iilor de sunet i lumin', prelucrarea materialului brut de pres' etc.
Resurse: umane, materiale, timp etc.
Speciali ti implica-i în rezolvarea problemelor: reporteri, redactori, suneti ti, lumini ti, regizori,
produc'tori, efi ierarhici etc.
Membrii echipei: suneti ti, lumini ti, tehnicieni etc.
Cuno>tin-e:
- priorit'-ile în activitatea proprie
- tipuri de activit'-i specifice ocupa-iei
- tipuri de resurse necesare pentru derularea activit'-ilor
- care sunt categoriile de colaboratori necesari pentru derularea activit'-ilor
- no-iuni de planificare i organizare
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PREG TIREA ECHIPAMENTULUI DE SUNET
(unitate de competen-* specific*)

Elemente de competen-*

1. Identific' particularit'-ile
locului în care se realizeaz'
sunetul

Nivelul de
responsabilitatea
>i autonomie
3

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit*-ii descrise de
elementul de competen-*

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*-ii descris* de
elementul de competen-*

1.1. Particularit'-ile sunt
identificate pe baza tipurilor
de lucr'ri i a instruc-iunilor
interne

Identificarea particularit'-ilor se
face cu aten-ie, operativitate i
corectitudine

1.2. Particularit'-ile sunt
identificate în func-ie de tipul
emisiunilor i cerin-elor
tehnice ce decurg din acestea
1.3. Particularit'-ile sunt
identificate plecând de la
tipul de sunet necesar
1.4. Particularit'-ile locului
în care se realizeaz' sunetul
sunt identificate pe baza unor
activit'-i planificate

2. Determin' particularit'-ile
sunetului

2.1. Particularit'-ile sunetului
sunt determinate
corespunz'tor tipului de
emisiune

Determinarea particularit'-ilor
sunetului trebuie f'cut' cu
rigurozitate i implicare activ'

2.2. Particularit'-ile sunetului
sunt determinate plecând de
la cerin-ele tehnice ce decurg
din tipurile de emisiune
2.3 Particularit'-ile sunetului
sunt determinate în corela-ie
cu tipul echipamentului de
sunet necesar
3. Selecteaz' echipamentul

3.1. Echipamentul de sunet

Selectarea echipamentul de sunet
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de sunet

este selectat dup' ce a avut
loc identificarea acestuia i
au fost determinate
particularit'-ile sunetului

se face cu responsabilitate i
exigen-'

3.2. Echipamentului de sunet
este selectat conform
tipurilor de emisiune i a
cerin-elor tehnice ce decurg
din acestea
3.3. Modul de derulare a
emisiunilor determin' tipul
de echipament de sunet
selectat
3.4. Echipamentul de sunet
este selctat în func-ie de
condi-iile de efectuare a
înregistr'rilor
Contexte:
Activit'-ile se desf' oar' atât în loca-ii extrem de variate – culturale, tiin-ifice, sociale, etc., pe
strad' sau în interior, cât i în loca-ii specifice muncii – radio i televiziune, studiouri de emisie,
de înregistr'ri, muzicale, cabine de postprocesare etc.
Activit'-ile se desf' oar' în situa-ii de timp diferite, autonom, pe baza propriilor decizii
conforme cu cererea programului, independent sau al'turi de o echip' complet' de lucru.
Gama de variabile:
Particularit'-i ale locului de realizare a sunetului: spa-ii deschise, cu ecou, în'l-ime, aglomerare,
antifonare, etc.
Tipuri de lucr'ri: amplificare, direc-ionarea sunetului, captare, înregistrare, postprocesare, etc.
Activit'-i planificate: dispunerea echipamentului de captare, mixare, înregistrare, etc.
Echipament de sunet: microfoane (dinamice, condensator)(uni sau omnidirec-ionale)(cu fir sau
cu emi-'tor), accesorii specifice (ex. paravânt), sisteme emisie-recep-ie pentru microfoane,
mixere de sunet, egalizatoare, cabluri, suport de înregistrare i transpunere (magnetice,
nonmagnetice – digitale), c' tii, boxe, pupitru de sunet, interfe-e, casetoscoape, calculator, DATuri, benzi, CD-uri, intercomunica-ii, etc.
Tipuri de sunet: grav, mediu, acut, zgomote, efecte de sonorizare, etc.
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Tipuri de emisiuni: jurnal de tiri, film artistic, serial, documentar, interviu anchet', reportaj,
emisiune de divertisment cu adul-i sau/ i copii, talk-show, emisiune în direct sau înregistrat'.
Modul de derulare a emisiunilor: în direct, materiale înregistrate, mixt.
Cerin-e tehnice: num'r de echipamente de sunet, distribuirea echipamentului de sunet,
amplasarea acestuia, mixarea sunetului, ilustra-ie muzical', efecte de sunet, etc.
Condi-ii de efectuare a înregistr'rilor: de mediu: în aer liber, în condi-ii atmosferice nefavorabile;
de loca-ie: în înc'peri largi, înguste, holuri, în studio de înregistrare; num'r de personaje etc.
Cuno>tin-e:
- no-iuni de electronic', electricitate i acustic' (teoria sunetului, vibra-ie, captare, etc.)
- tipuri de spa-ii în care se capteaz' sunetul i de condi-iile de captare în situa-ii diferite.
- tipuri de emisiuni i cerin-e privind captarea, înregistrarea, mixarea, transpunerea i
transmiterea sunetului
- tipuri de echipamente pentru captarea, transmiterea i prelucrarea sunetului
- caracteristicile echipamentelor de sunet i modul de func-ionare i utilizare a acestora
- succesiunea opera-iilor
- sonorizarea corespunz'toare
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EXPLOATAREA ECHIPAMENTULUI DE SUNET
(Unitate de competen-* general*)
Elemente de competen-*

1. Transport' echipamentul
de sunet la locul înregistr'rii

Nivelul de
responsabilitatea
>i autonomie
3

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit*-ii descrise de
elementul de competen-*

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*-ii descris* de
elementul de competen-*

1.1. Echipamentul de sunet
este transportat conform
instruc-iunilor de protec-ie

Transpportarea echipamentului
de sunet se face corect i prompt,
la locul înregistr'rii

1.2. Echipamentul de sunet
este transportat conform
regulilor de utilizare înscrise
în manualul cu instruc-iuni
1.3. Echipamentul de sunet
este transportat în func-ie de
tipul aparaturii utilizate

2. Amplaseaz' echipamentul
de sunet

2.1. Echipamentul de sunet
este amplasat conform
regulilor de folosire, dup'
instalarea lui

Amplasarea echipamentului de
sunet se face cu rigurozitate i
profesionalism

2.2. Echipamentul de sunet
este amplasat conform tipului
de emisiuni i cerin-elor ce
decurg din acestea
2.3 Condi-iile de efectuare a
înregistr'rilor determin'
modalitatea de amplasare a
echipamentului de sunet
3. Instaleaz'/Dezinstaleaz'
echipamentul de sunet

3.1. Echipamentul de sunet
este instalat / dezinstalat
înainte i dup' ce a avut loc
înregistrarea, conform
procedurilor specifice

Instalarea/Dezinstalarea
echipamentului de sunet este se
face cu aten-ie i
con tiinciozitate

3.2. Echipamentul este
instalat/dezinstalat având în
vedere caracteristicile tehnice
ale aparaturii, înscrise în
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manualul produc'torului
3.3. Echipamentul este
instalat / dezinstalat
respectând instruc-iunile de
protec-ie a muncii
3.4. Echipamentul este
complet i în stare de
func-ionare la parametrii
ceru-i
4. Stabilizeaz' echipamentul
de sunet

4.1. Echipamentul de sunet
este stabilizat în func-ie de
succesiunea opera-iilor
specifice

Stabilizarea echipamentului de
sunet trebuie f'cut' cu vigilen-'
i responsabilitate

4.2. Echipamentul de sunet
este stabilizat în func-ie de
func-ionalitatea lui
4.3. Echipamentul de sunet
este stabilizat în func-ie de
necesit'-ile de amplasare
4.4. Echipamentul este
stabilizat conform regulilor
de utilizare i caracteristicile
tehnice ale aparaturii
Contexte:
Activit'-ile se desf' oar' atât în loca-ii extrem de variate – culturale, tiin-ifice, sociale, etc., pe
strad' sau în interior, cât i în loca-ii specifice muncii – radio i televiziune, studiouri de emisie,
de înregistr'ri, muzicale, cabine de postprocesare etc.
Activit'-ile se desf' oar' în situa-ii de timp diferite, autonom, pe baza propriilor decizii
conforme cu cererea programului, independent sau al'turi de o echip' complet' de lucru.
Gama de variabile:
Echipament de sunet: microfoane (dinamice, condensator)(uni sau omnidirec-ionale)(cu fir sau
cu emi-'tor), accesorii specifice (ex. paravânt), sisteme emisie-recep-ie pentru microfoane,
mixere de sunet, egalizatoare, cabluri, suport de înregistrare i transpunere (magnetice,
nonmagnetice – digitale), c' tii, boxe, pupitru de sunet, interfe-e, casetoscoape, calculator, DAT-
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uri, benzi, CD-uri, intercomunica-ii, amplificatoare, compresoare, lavaliere, procesoare de voce,
etc.
Tipuri de emisiuni: jurnal de tiri, film artistic, serial, documentar, interviu anchet', reportaj,
emisiune de divertisment cu adul-i sau/ i copii, talk-show, emisiune în direct sau înregistrat', etc.
Cerin-e tehnice: num'r de echipamente de sunet, distribuirea echipamentului de sunet,
amplasarea acestuia, mixarea sunetului, ilustra-ie muzical', efecte de sunet, etc.
Condi-ii de efectuare a înregistr'rilor: de mediu: în aer liber, în condi-ii atmosferice nefavorabile;
de loca-ie: în înc'peri largi, înguste, holuri, în studio de înregistrare; num'r de personaje etc.
Neconformit'-i: bruiaje, zgomote de aparatur', semnal acustic necorespunz'tor, arderea unor
cipuri, surse de curent arse, surse de prelucrare necorespunz'toare, incompatibilit'-i între
diferitele componente ale echipamentului, cabluri rupte, mufe stricate, etc.
Interven-ii specifice: schimbarea cablurilor, legarea firelor, schimbarea mufelor, desfacerea i
refacerea configura-iei aparaturii pentru compatibilizarea componentelor, etc
Caracteristicile tehnice: intensitatea sunetului, acurate-ea red'rii, func-ionalitatea aparaturii de
sunet etc.
Succesiunea opera-iilor: fixarea suporturilor de sus-inere, cur'-area casetoscopului, montarea
protec-iilor tip paravânt etc.
Cuno>tin-e:
- no-iuni de electronic', electricitate i acustic' (teoria sunetului, vibra-ie, captare, etc.)
- tipuri de spa-ii în care se capteaz' sunetul i de condi-iile de captare în situa-ii diferite.
- tipuri de emisiuni i cerin-e privind captarea, înregistrarea, mixarea, transpunerea i
transmiterea sunetului
- tipuri de echipamente pentru captarea, transmiterea i prelucrarea sunetului
- caracteristicile echipamentelor de sunet i modul de func-ionare i utilizare a acestora
- succesiunea opera-iilor
- sonorizarea corespunz'toare
- instru-iuni de protec-ie a muncii
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Realizarea sunetului
(unitate de competen-' specific')

Nivelul de
responsabilitate
>i autonomie
3

Elemente de competen-*

Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*-ii descrise de modului de îndeplinire a
activit*-ii descrise de
elementul de competen-*
elementul de competen-*
1.1. Sunetul este captat -inând cont
de condi-iile de efectuare a
înregistr'rilor

Captarea sunetului se face cu
responsabilitate i preocupare

1.2. Sunetul este captat cu ajutorul
echipamentului de sunet specific
activit'-ii.
1. Capteaz' sunetul

1.3. Sunetul este captat prin
modalit'-i specifice în func-ie de
tipul i cerin-e acestuia.
1.4. Sunetul este captat evitând
apari-ia unor eventuale
neconformit'-i asigurându-se
calitatea produsului audio
1.5. Sunetul este captat dup' ce au
fost seta-i parametrii necesari
specifici echipamentului de captare

2. Mixeaz' sunetul

2.1. Sunetul este mixat utilizând
echipamentul de sunet specific
mix'rii.

Mixarea sunetului se face cu
profesionalism

2.2. Sunetul este mixat
corespunz'tor tipului de emisiune
i cerin-elor tehnice ce decurg din
acesta
2.3. Sunetului se mixeaz' conform
regulilor de func-ionare i mixare
3. Înregistreaz' sunetul

3.1. Sunetul este înregistrat cu
ajutorul echipamentului de
înregistrare setat la parametrii

Înregistrarea sunetului se
realizeaz' cu promptitudine.
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optimi.
3.2. Sunetul este înregistrat
respectând tipul de emisiune i
cerin-ele tehnice ce determin'
modalitatea de înregistrare.
3.3. Sunetul se înregistreaz'
conform regulilor de func-ionare i
înregistrare.
4. Transpune sunetul

4.1. Sunetul este transpus cu
ajutorul echipamentelor de sunet
specifice.

Transpunerea sunetului se face
cu vigilen-' i rigurozitate.

4.2. Sunetul este transpus conform
regulilor de func-ionare i
transpunere.
4.3. Sunetul este transpus cu
respectarea standardelor i a
tipurilor de suporturi de
transpunere corespunz'toare
cerin-elor ce decurg din scenariul
emisiunilor
Contexte:
Activit'-ile se desf' oar' atât în loca-ii extrem de variate – culturale, tiin-ifice, sociale, etc., pe
strad' sau în interior, cât i în loca-ii specifice muncii – radio i televiziune, etc.
Activit'-ile se desf' oar' în situa-ii de timp diferite, autonom, pe baza propriilor decizii
conforme cu cererea programului, independent sau al'turi de o echip' complet' de lucru.
Activit'-ile se realizeaz' avându-se în vedere cerin-ele de calitate impuse sunetului.
Condi-ii de efectuare a înregistr'rilor: de mediu: în aer liber, în condi-ii atmosferice nefavorabile;
De loca-ie: în înc'peri largi, înguste, holuri, în studio de înregistrare; num'r de personaje.
Gama de variabile:
Echipament de sunet: microfoane (dinamice, condensator)(uni sau omnidirec-ionale)(cu fir sau
cu emi-'tor), accesorii specifice (ex. Paravânt), sisteme emisie-recep-ie pentru microfoane,
mixere de sunet (fixe sau mobile), egalizatoare, cabluri, suport de înregistrare i transpunere
(magnetice, nonmagnetice – digitale), c' ti, boxe, pupitru de sunet, interfe-e, casetoscoape,
calculator, DAT-uri, benzi, CD-uri, intercomunica-ii, etc.
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Neconformit'-i: bruiaje, zgomote de aparatur', semnal acustic necorespunz'tor, arderea unor
cipuri, surse de curent arse, surse de prelucrare necorespunz'toare, incompatibilit'-i între
diferitele componente ale echipamentului, cabluri rupte, mufe stricate, etc.
Tipuri de emisiuni: jurnal de tiri, film artistic, serial, documentar, interviu anchet', reportaj,
emisiune de divertisment cu adul-i sau/ i copii, talk-show, emisiune în direct sau înregistrat', etc.
Cerin-e tehnice: num'r de echipamente de sunet, distribuirea echipamentului de sunet,
amplasarea acestuia, mixarea sunetului, ilustra-ie muzical', efecte de sunet, etc.
Echipament de captare: microfoane (dinamice, condensator)(uni sau omnidirec-ionale)(cu fir sau
cu emi-'tor), accesorii specifice (ex. Paravânt), sisteme emisie-recep-ie pentru microfoane,
cabluri, mufe etc.
Parametrii de captare: acurate-ea, intensitatea sunetului, etc.
Tipuri de mixere: cu 2 sau mai multe c'i, simple, complexe etc.
Aparate de înregistrare: magnetice, nonmagnetice(digitale), pupitre de emisie etc.
Tipuri de suporturi de transpunere: magnetice, nonmagnetice(digitale) etc.
Cuno>tin-e:
- no-iuni de electronic', electricitate i acustic' (teoria sunetului, vibra-ie, captare, etc.)
- tipuri de spa-ii în care se capteaz' sunetul i de condi-iile de captare în situa-ii diferite.
- tipuri de emisiuni i cerin-e privind captarea, înregistrarea, mixarea, transpunerea i
transmiterea sunetului
- tipuri de echipamente pentru captarea, transmiterea i prelucrarea sunetului
- caracteristicile echipamentelor de sunet i modul de func-ionare i utilizare a acestora
- succesiunea opera-iilor
- sonorizarea corespunz'toare
- instru-iuni de protec-ie a muncii
- modalit'-i de captare, mixare, înregistrare i transpunere
- suporturi de transpunere
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REALIZAREA SUNETULUI DE EMISIE
(Unitate de competen-* general*)
Elemente de competen-*

1. Preia sunetul

Nivelul de
responsabilitatea
>i autonomie
3

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*-ii
descrise de elementul de
competen-*

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*-ii descris* de
elementul de competen-*

1.1. Sunetul este preluat cu
ajutorul echipamentelor de
preluare conform regulilor de
func-ionare

Preluarea sunetului se face cu
aten-ie, exigen-' i
promptitudine

1.2. Sunetul este preluat în
func-ie de tipul de suport de
transpunere de pe care se face
preluarea
1.3. Sunetul este preluat
conform tipurilor de emisiuni
difuzate i cerin-elor tehnice
ce decurg din acestea

2. Verific' sunetul

2.1. Sunetul este verificat
conform regulilor de
func-ionare standard

Verificarea sunetului se face
cu vigilen-' i rigurozitate

2.2. Sunetul este verificat cu
ajutorul aparatelor de
verificare i m'surare
2.3 În verificarea sunetului se
urm're te ca eventualele
neconformit'-i s' fie
remediate
3. Transmite sunetul

3.1. Sunetul este transmis cu
ajutorul echipamentului de
sunet de emisie, dup'
prelucrare i mixare dac' sunt

Transmiterea sunetului se face
cu responsabilitate i
profesionalism
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necesare
3.2. Sunetule este transmis în
func-ie de tipul de emisiune
3.3. Sunetul este transmis in
conformitate cu standardele în
vigoare
3.4. Sunetul este transmis
conform condi-iilor de
difuzare pe post
3.5. În timpul emisiei
sunetului se urm're te
permanent feedback-ul venit
de la diferitele mijloace de
transmisie utilizate
Contexte: Activit'-ile se în loca-ii specifice muncii – radio i televiziune, studiouri muzicale, de
emisie, de înregistrare etc.
Activit'-ile se desf' oar' autonom, pe baza propriilor decizii conforme cu cererea programului,
independent sau al'turi de o echip' complet' de lucru.
Activit'-ile se desf' oar' pe toat' durata emisiei.
Activit'-ile se realizeaz' avându-se în vedere cerin-ele de calitate impuse.
Gama de variabile: Echipament de sunet: microfoane (dinamice, condensator)(uni sau
omnidirec-ionale)(cu fir sau cu emi-'tor), accesorii specifice (ex. paravânt), sisteme emisierecep-ie pentru microfoane, mixere de sunet, egalizatoare, cabluri, suport de înregistrare i
transpunere (magnetice, nonmagnetice – digitale), c' tii, boxe, pupitru de sunet, interfe-e,
casetoscoape, calculator, DAT-uri, benzi, CD-uri, intercomunica-ii, etc.
Tipuri de emisiuni: jurnal de tiri, film artistic, serial, documentar, interviu anchet', reportaj,
emisiune de divertisment cu adul-i sau/ i copii, talk-show, emisiune în direct sau înregistrat', etc.
Cerin-e tehnice: num'r de echipamente de sunet, distribuirea echipamentului de sunet,
amplasarea acestuia, mixarea sunetului, ilustra-ie muzical', efecte de sunet, etc.
Condi-ii de efectuare a înregistr'rilor: în studio de înregistrare radio-TV, muzical, etc.
Neconformit'-i: bruiaje, zgomote de aparatur', semnal acustic necorespunz'tor, arderea unor
cipuri, surse de curent arse, surse de prelucrare necorespunz'toare, incompatibilit'-i între
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diferitele componente ale echipamentului, cabluri rupte, mufe stricate, etc.
Condi-ii de emitere: sunet din casetoscop, server, car(în cazul emiterii în direct)
Aparate de m'sur': osciloscoape
Echipamente de preluare: pupitre de emisie, microfoane, accesorii, cabluri etc.
Condi-ii de difuzare pe post: nivelul standard al sunetului, acurate-ea etc.
Tipuri de suport: casetoscoape i nonmagnetice(digitale), DAT-uri, benzi, CD-uri etc.
Cerin-e de calitate: precizia sunetului, acurate-ea, continuitatea transmisiei pe toat' durata
emisiei etc.
Mijloace de transmisie; radiorelee, cabluri, satelit etc.
Interven-ii specifice: schimbarea cablurilor, legarea firelor, schimbarea mufelor, desfacerea i
refacerea configura-iei aparaturii pentru compatibilizarea componentelor, etc

Sector Mass media, edituri i tipografii, SO Tehnician Sunet, MET 11, Pagina 23 din 26

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

POSTPROCESAREA SUNETULUI
(Unitate de competen-* general*)
Elemente de competen-*

1. Înregistreaz' sunetul

Nivelul de
responsabilitatea
>i autonomie
3

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*-ii
descrise de elementul de
competen-*

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*-ii descris* de
elementul de competen-*

1.1. Sunetul este înregistrat pe
suporturi de înregistrare în
func-ie de tipul de echipament
utilizat

Înregistrarea sunetului se face
cu responsabilitate i vigilen-'

1.2. Sunetul este înregistrat
f'r' a se aduce vreo modificare
i având în vedere s' nu
intervin' neconformit'-i, iar
dac' apar corectându-le prin
interven-ii specifice
1.3. Sunetul este înregistrat
conform cerin-elor tehnice ale
emisiunilor
1.4. Sunetul este înregistrat cu
ajutorul aparaturii specifice i
programelor software de
înregistrare

2. Editeaz' sunetul

2.1. Sunetul este editat cu
ajutorul aparatelor de editare,
computerelor i programelor
software specifice

Editarea sunetului se face cu
profesionalism

2.2. Sunetul este editat
conform cerin-elor editoriale
care decurg din scenariul
tipurilor de emisiuni
2.3. Sunetul este editat astfel
încât s' nu apar'
neconformit'-i, iar dac' apar s'
fie remediate
2.4. Sunetul este editat prin
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intermediul opera-iilor
specifice de prelucrare
3. Transpunerea sunetului

3.1. Sunetul este transpus
conform regulilor de
transpunere i -inând cont de
cerin-ele tehnice i editoriale
ale emisiunilor

Transpunerea sunetului se face
cu vigilen-' i rigurozitate

3.2. Sunetul este transpus cu
ajutorul aparaturii specifice i a
programelor software
3.3. Produsul de transpunere
trebuie s' fie în stare optim' de
difuzare pe post
3.4. Sunetul este transpus pe
suporturi specifice de
transpunere
Contexte:
Activit'-ile se în loca-ii specifice muncii – radio i televiziune, cabine de postprocesare etc.
Activit'-ile se desf' oar' în situa-ii de timp diferite, autonom, pe baza propriilor decizii conforme cu
cererea programului, independent sau al'turi de o echip' complet' de lucru.
Activit'-ile se realizeaz' avându-se în vedere cerin-ele de calitate impuse sunetului.
Gama de variabile:
Echipament de sunet: microfoane (dinamice, condensator)(uni sau omnidirec-ionale)(cu fir sau cu
emi-'tor), lavaliere, accesorii specifice (ex. Paravânt), sisteme emisie-recep-ie pentru microfoane,
mixere de sunet, egalizatoare, cabluri, suport de înregistrare i transpunere (magnetice, nonmagnetice
– digitale), c' ti, boxe, pupitru de sunet, interfe-e, casetoscoape, calculator, DAT-uri, benzi, CD-uri,
intercomunica-ii, programe de calculator specifice de captare, mixare, înregistrare, editare,
transpunere, transmitere, etc.
Tipuri de emisiuni: film artistic, serial, documentar, interviu anchet', reportaj, emisiune de
divertisment cu adul-i sau/ i copii, talk-show, emisiune înregistrat', etc.
Cerin-e tehnice: num'r de echipamente de sunet, distribuirea echipamentului de sunet, amplasarea
acestuia, mixarea sunetului, ilustra-ie muzical', efecte de sunet, etc.
Cerin-e editoriale: sincron, comentarii, efecte sonore, ilustra-ie muzical' conform scenariului.
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Programe software de înregistrare, editare, transpunere: ex. Protools, soundforge, adobe audition, etc.
Neconformit'-i: bruiaje, zgomote de aparatur', semnal acustic necorespunz'tor, arderea unor cipuri,
surse de curent arse, surse de prelucrare necorespunz'toare, incompatibilit'-i între diferitele
componente ale echipamentului, cabluri rupte, mufe stricate, etc.
Interven-ii specifice: schimbarea cablurilor, legarea firelor, schimbarea mufelor, desfacerea i
refacerea configura-iei aparaturii pentru compatibilizarea componentelor, etc
Tipuri de suporturi: magnetice, nonmagnetice – digitale etc.
Opera-ii de prelucrare i editare specifice: montajul sunetului(scoaterea unor fragmente, punerea
altora), suprapunere de sunete, mixare, efecte sonore, ilustra-ie muzical', filtrare, amplificare,
echilibrare etc.
Cuno>tin-e:
- no-iuni de electronic', electricitate i acustic' (teoria sunetului, vibra-ie, captare, etc.)
- tipuri de spa-ii în care se capteaz' sunetul i de condi-iile de captare în situa-ii diferite.
- tipuri de emisiuni i cerin-e privind captarea, înregistrarea, mixarea, transpunerea i transmiterea
sunetului
- tipuri de echipamente pentru captarea, transpunerea i prelucrarea sunetului
- caracteristicile echipamentelor de sunet i modul de func-ionare i utilizare a acestora
- succesiunea opera-iilor
- sonorizarea corespunz'toare
- instru-iuni de protec-ie a muncii
- modalit'-i de captare, mixare, înregistrare i transpunere
- suporturi de transpunere
- programe software de preluare, editare, prelucrare i transpunere
- modalit'-i de editare i prelucrare a sunetului
- Opera-ii de prelucrare i editare specifice
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