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METODOLOGIA DIGITALES 

sau 

CUM SĂ CREEZI O POVESTIRE 

DIGITALĂ DE SUCCES! 

 

Realizatori suport de curs: 

 Margareta Tătăruș – Biblioteca Județeană Vrancea 

 Nela Liliana Stamate – Biblioteca Județeană Constanța 

 Manuela Dinică - Biblioteca Județeană Constanța 

 Ionela Florina Rotaru  - Biblioteca Județeană Dâmbovița 

Cu sprijinul coordonatorilor regionali IREX 

Mihaela Vlad și Paul Pânzariu 
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1. POVESTEA DIGITALĂ 

Poveste: ”Un fapt învăluit în emoție care ne obligă să acționăm într-un mod care 

ne transformă lumea” - Robert Dickman 

 

Povestea poate fi definită ca o narațiune menită să trezească interesul, să 

înveselească sau să informeze ascultătorul ori cititorul. Poveștile relatează 

despre: 

 Istorii despre cei ce nu mai sunt 

 Relații importante 

 Începuturi care explică cine suntem 

 Provocări depășite 

 Obiective semnificative pentru noi 

 Răni și vindecări 

 Locuri importante 

 Aventuri 

Ce este un scenariu? 

Scenariul este un gen aparte, aflat undeva la granița dintre literatură și 

vizual. Scenariul nu este literatură, nu este poezie, nu este filozofie, nu este 

teatru; este diferit de toate celelalte tipuri ale literaturii. În scenariu nu se folosesc 

metafore ca în poezie sau descrieri ample (locuri, stări sufletești ș.a.) ca în proză. 

Scenariul are un stil concis, riguros, laconic. Un scenarist este mai 

degrabă zgârcit cu cuvintele, încercând să exprime cât mai mult prin cât mai 

puține cuvinte. (Mai puțin înseamnă mai mult!) 
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Scenariul cinematografic constituie baza construirii unui film. De la 

începuturile filmului sonor, când s-a făcut simțita nevoia unui scenariu elaborat și 

până în prezent, scenariul s-a dezvoltat atât ca formă cât mai ales ca tehnică, 

tinzând spre o standardizare firească. 

Un scenarist procedează invers decât un regizor. El transpune imaginile 

mentale ale povestirii cinematografice în cuvinte, în cât mai puține cuvinte, fără 

însă a îngreuna textul cu indicații tehnice și precizează doar detaliile importante, 

pentru a preciza locul și timpul acțiunii. 

Cuvintele cheie sunt: Cine? (eroul) Unde? (locul) Ce? (acțiunea) De ce? 

(motivația) Cum? (modul de rezolvare) 

În principiu, scenariul este povestea unui erou (protagonistul) care suferă 

o lipsă (prejudiciere) pe care încearcă să o remedieze sau recupereze. Aceasta 

lipsă poate fi un obiect, o persoană sau o stare sufletească.  

Scenariul este o poveste spusă cu și prin imagini, chiar și când e vorba de 

dialoguri și descrieri.  

Într-un scenariu trebuie să arăți, nu să spui! Ca scenarist, trebuie să 

găsești un corespondent vizual pentru orice element din scenariu. Nu poți pur și 

simplu să spui că un personaj se gândește la un anumit lucru, trebuie să găsești 

o modalitate prin care să arăți acest lucru. 

Scenariul este despre o persoană sau mai multe, care se află într-un loc 

sau mai multe, făcând unul sau mai multe lucruri. Această persoană este 

protagonistul (eroul sau personajul principal), iar ceea ce face el, este acțiunea. 

Filmul este un mediu eminamente vizual care operează cu imagini în 

mișcare: doi îndrăgostiți sărutându-se, o mașină explodând, un copil alergând, 

un telefon sunând etc. 



 

DIGITALES – CURS DE POVESTIRI DIGITALE  

5 

 

!!! Daca nu reușești să ”vezi” povestea (pe care vrei s-o transpui în 

scenariu) sub forma unui film, mai bine renunță să scrii acel scenariu. 

SUCCESUL UNUI SCENARIU DEPINDE DE URMĂTOARELE ELEMENTE: 

 Poveste deosebită. 

 Un erou fascinant cu o dilemă morală incitantă. 

 Abilitatea de a „spune” povestea într-o formă dramatică, cu o 

structură bine închegată. 

 Capacitatea scriitorului de a explora complexitatea sufletului uman și 

a necunoscutelor și nebănuitelor lui dorințe, aspirații, obsesii, 

complexe de inferioritate / superioritate etc. 

 

 

TOP 10 REGULI ÎN CREAREA UNUI SCENARIU: 

1. Ce vrei sa spui cu povestea ta...? De ce vrei sa spui aceasta 

poveste? Merită... ?  

2. Cum vor reacționa cititorii / spectatorii la povestea ta? Este... 

Interesantă? Fascinantă? Credibilă? Completă?  

3. Unde începe povestea ta? Care este premiza? Este protagonistul în 

criză? Ai creat regulile şi restricțiile lumii în care se mișcă eroul?  

4. Creează povestea ta premizele unei film care sa te ţină țintuit de scaun 

de la început până la sfârșit?  

5. Unde se termină povestea ta? Cum sunt rezolvate personajelor? Şi... de 

ce? Ai răspuns la toate întrebările pe care le-ai ridicat? Ai reușit să 

împlinești așteptările pe care i le-ai ridicat cititorului / spectatorului prin 

premiză?  

6. Există tensiune? Există surprize? Cum se dezvoltă conflictul? Există un 

punct culminant? Este dezvoltată tensiunea dramatică prin fiecare nouă 

scenă spre punctul culminant? Este păstrată unitatea acțiunii?  
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7. Cum sunt personajele tale? Plăcute? Interesante? Unice sau diferite? 

Mai mari decât viața? Le va păsa cititorilor / spectatorilor de aceste 

personaje, de ceea ce li se întâmplă?  

8. Cum este protagonistul tău? Pot cititorii / spectatorii să se identifice cu 

el? Ce vrea el? Care este scopul lui în viață? ...Nevoile lui? Ce e important 

pentru el? Face faţă conflictului cu care se confruntă? Sau îi întoarce 

spatele?  

9. Care este motivația personajelor tale? Sunt aceste motivații vizibile? 

Justificate? Împletite în poveste?  

10. Cine sau ce este antagonistul? De ce încearcă antagonistul să-l 

oprească pe protagonist să-şi atingă scopul? Îşi merită antagonistul 

renumele? Ce îl motivează? Ce vrea el?  

!!! ATENȚIE la cum ai supra-explicat povestea și ai grijă ca totul să fie 

clar și concis. Premiza trebuie să fie clară iar evenimentele să fie mai 

degrabă dramatizate decât explicate prin descrieri sau dialog! 

 

TOP 10 INFORMAȚII UTILE PENTRU SCRIITOR: 

 

1. Nu trebuie să preiei criza / climax-ul din mâinile protagonistului.  

2. Nu trebuie să-i faci viața ușoară protagonistului. Nimic nu progresează 

într-o poveste decât prin CONFLICT.  

3. Nu trebuie să scrii doar de dragul descrierii. DRAMATIZEAZĂ! Transformă 

descrierea în tensiune dramatică pentru dezvoltarea armonioasă a 

poveştii tale. Folosește această tensiune dramatică astfel încât sfârșitul 

unei scene să dezvolte mai departe conflictul.  

4. Nu trebuie să te folosești de false mistere, surprize ieftine sau clișee. Nu 

omite nimic important din ceea ce protagonistul ŞTIE. Prin modul în care 
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povestești, păstrează-ţi cititorii / spectatorii în pas cu eroul tău. Ei știu 

ceea ce eroul știe. Nimic mai mult, nimic mai puțin.  

5. Trebuie să-ţi respecți cititorii / spectatorii.  

6. Trebuie să cunoști lumea pe care o creezi cel puțin la fel de bine cum 

Dumnezeu cunoaște lumea în care trăim. (...documentare asiduă!)  

7. Nu trebuie să complici inutil lucrurile. În loc de complicații folosește 

complexitatea. Nu dezvolta complicațiile pe un singur nivel. Folosește-le 

pe toate trei: Intra - Personal, Inter - Personal, Extra - Personal.  

8. Trebuie să cauți în permanență finalizarea perfectă a propoziției, a 

fragmentului, a scenei astfel încât să duci personajele la cel mai 

îndepărtat și mai profund imaginabil posibil conflict pe care-l poate suporta 

povestea ta, fără însă a neglija credibilitatea ei.  

9. Niciodată să nu scrii după ureche! Încearcă să creezi subtexte pentru 

fiecare text.  

10. Întotdeauna trebuie să rescrii!!! 

 

De ce POVESTIREA DIGITALĂ? 

 

 Pentru că ne permite să îi invităm pe alții să ne fie părtași la ceva și să 

reflectăm asupra trecutului nostru, construind astfel comunități, în jurul 

gândurilor și ideilor împărtășite. 

 Pentru că toată lumea are multe povesti de spus iar ritualul de a împărtăşi 

descoperiri despre viaţă poate fi extrem de valoros atât pentru cei care 

vorbesc dar şi pentru cei care poartă mărturie.  Oamenii se pot vedea, 

auzi şi pot percepe lumea în moduri diferite. Aceasta înseamnă că 

formulările şi abordările pe care le iau pentru a spune poveşti sunt, de 

asemenea, foarte diferite. 
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 Pentru că permit păstrarea digitală a identității culturale a comunităților, 

alfabetizarea digitală și  incluziunea digitală a unor grupuri vulnerabile. 

 Extinderea serviciilor pe care bibliotecile le pot oferi comunităților 

!!!  Nu există nici o formulă pentru a face o poveste deosebită. Nu există rețetă  

sau un şablon. Singurul lucru pe care îl putem face este să oferim  o hartă, să 

iluminam posibilităţile și să conturăm  un cadru - acestea sunt cele mai indicate 

metode pentru a-i ajuta pe alţii în realizarea unei  naraţiuni. 

Naraţiunile personale pot atinge ascultătorii profund, permițându-le să 

reflecteze asupra experienţelor lor proprii, comportamentului lor dar și să-i 

trateze pe ceilalţi cu o mai mare compasiune, să vorbească despre nedreptate, 

să se implice în viaţa civică şi politică. Fie on-line, în mass-media, comunități 

locale și la nivel instituţional, partajarea de povestiri are puterea de a face o 

diferenţă reală. 

Povestirile digitale sunt povești personale care pot duce la: 

 Conservarea memoriei locale a comunităților 

 Arhivarea istoriei orale din perspectiva publicului  

 Relatarea evenimentelor istorice 

 Se pot concentra pe o experienţă personală, un incident care descrie un 

loc sau martorii unui eveniment 

 Păstrează amintirile 

 Îi ajută pe povestitori să scoată iveală şi să integreze experienţele 

dureroase 

Povestirea Digitală este tehnica de a folosi instrumente bazate pe calculator 

pentru a spune poveşti. Ca şi în povestirile tradiţionale, cele mai multe povești 

digitale se concentrează pe un anumit subiect şi conţin un anumit punct de 
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vedere. Cu toate acestea, după cum sugerează şi numele, povestirile digitale 

conţin un amestec de mai multe ”ingrediente”: calculator, imagini / fotografii, text, 

naraţiune înregistrate audio, clipuri video şi / sau de muzică.  

Această formă nouă de povestiri a apărut odată cu apariţia de tehnici 

accesibile de producţie mass-media, hardware şi software, inclusiv, dar nu se 

limitează la camere digitale, reportofoane digitale de voce, iMovie, Movie Maker 

şi Final Cut Express. Aceste noi tehnologii permit persoanelor să împărtăşească 

poveştile lor pe Internet, pe diferite site-uri: YouTube, Vimeo, e-mail etc. dar și 

prin intermediul discurilor compacte, podcast-uri şi alte sisteme electronice de 

distribuţie. 

 

Povestirile pot varia în lungime, dar cele mai multe povești pot avea, de 

obicei, între două şi zece minute. Acestea pot fi utilizate în materie de 

învățământ, sănătate publică, asistenţă medicală, servicii sociale şi dezvoltarea 

internaţională, muzee, biblioteci și prin partajare pot duce la schimbări pozitive. 

Metoda DigiTales lucrează cu oamenii pentru a dezvolta idei de poveste, 

prin intermediul cercurilor cu povești, teatru, fotografie, desen, muzică, clipuri 

video şi narative. Ei învaţă cum să scrie un scenariu, să editeze fotografii şi 

desene şi să le facă într-un film de două minute, care este, cu permisiunea lor, 

postat pe site-ul Internet. 
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ETAPELE CREĂRII UNEI POVEȘTI DIGITALE 

ETAPA 1: CREAREA POVEȘTII PERSONALE SCRISE 

Părțile unei povești digitale sunt: 

 Începutul sau primul act: prezintă contextul, personajele și 

întrebările/conflictele/provocările care trebuie rezolvate. 

 Eveniment incitant 

 Cuprinsul sau actul secund: cursul evenimentelor principale care 

detaliază ce s-a întâmplat 

 Punctul culminant 

 Întrebarea sau actul al treilea: concluzia care dezvăluie ce s-a întâmplat 

până la urmă și semnificația celor întâmplate 

Procesul povestirii: 

Ajutați-i pe oameni să-și găsească locul în povestea dumneavoastră. Gândiți-

vă la public: 

 Cine sunt ei cu adevărat 

 De ce s-ar raporta la povestea dumneavoastră 

 Ce dar le puteți oferi 

Povestirea eficientă în 4 pași: 

Poveștile de calitate reprezintă reflecții personale care captivează publicul: 

1. Fiți stăpâni pe intuiția dumneavoastră 

2. Fiți stăpân pe emoțiile dumneavoastră 

3. Găsiți momentul 

4. Construiți-vă povestea în jurul momentului 
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ETAPA 2: COMBINAREA TEXTULUI SCRIS ȘI ÎNREGISTRAT CU 

FOTOGRAFII, FILME, MUZICĂ, EFECTE, UTILIZÂND CALCULATORUL ȘI 

PROGRAMUL DE EDITARE VIDEO WINDOWS LIVE MOVIE MAKER. 

Pentru a obține povești care să aibă IMPACT la public respectați pașii 

următori: 

1. Vizualizați-vă povestea 

a. Imaginile explicite transmit detalii importante 

b. Imaginile implicite transmit conținut reprezentațional 

2. Auziți-vă povestea 

3. Vocea – transmite esența și caracterul poveștii 

4. Muzica – transmite tonul, caracterul și înțelesul 

5. Sunetele ambientale – transmit atitudinea și senzația de loc 

6. Asamblați-vă povestea 

7. Împărtășiți-vă povestea 

2. WINDOWS LIVE MOVIE MAKER 

Cu Windows Live Movie Maker, aveți posibilitatea să transformați rapid 

fotografiile și videoclipurile în filme captivante. Adăugați efecte speciale, tranziții, 

sunet și legende, pentru a vă ajuta să vă spuneți povestea. Partajarea cu 

prietenii și rudele este ușoară: fie pe Web, pe un computer, pe un televizor, pe 

un dispozitiv mobil sau un DVD. 

 

Cele 3 componente pe care le utilizează Windows Live Movie Maker: 

 Importați și editați expuneri de diapozitive și videoclipuri 

Adăugați rapid în Movie Maker fotografii și material filmat de pe computer 

sau de pe aparatul foto. Apoi vă reglați în detaliu filmul pentru a fi exact așa cum 

doriți. Elementele pot fi mutate, accelerate sau făcute mai lente - dvs. decideți. 
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 Editați coloana sonoră și adăugați o temă. 

Îmbunătățiți-vă filmul cu sunet și cu o temă. Movie Maker adaugă automat 

tranziții și efecte, pentru ca filmul dvs. să arate bine finisat și profesionist. 

 Partajați-vă filmul online 

După ce ați terminat filmul, partajați-l online pe Facebook, pe YouTube sau 

pe alte site-uri de rețele sociale și de partajare video. Trimiteți familiei și 

prietenilor un link la film într-un mesaj de poștă electronică, pentru ca aceștia să 

nu îl rateze. 

Cu Windows 7 și Windows Live Movie Maker, este mai ușor ca 

niciodată să creați propriile filme și să le partajați. Face parte din Windows Live 

Essentials, o descărcare gratuită care include și instrumente pentru fotografii, 

mesaje instant, poștă electronică, rețele sociale și altele.  

Poate că ați observat că Windows Movie Maker nu este inclus în Windows 

7. Totuși, este posibil încă să transformați videoclipurile și fotografiile în filme în 

Windows 7 instalând un program de editare video de la altă firmă sau instalând 

noua versiune de Movie Maker - denumită Windows Live Movie Maker.  

Notă! Este posibil ca Windows Live Movie Maker să fie deja instalat pe 

computer. Pentru a afla dacă este instalat, faceți clic pe butonul Start , tastați 

movie maker în caseta de căutare și vedeți dacă apare în lista de rezultate.  

 

 Cum se adaugă videoclipuri și fotografii în Movie Maker? 

Primul pas al creării unui film în Windows Live Movie Maker este 

adăugarea de videoclipuri și fotografii. După această operație sunteți gata să 

începeți editarea proiectului. Dacă faceți modificări în Movie Maker, fișierele 

video și fotografiile originale nu sunt afectate. Încercați diferite modificări atunci 

când creați filmul – videoclipurile și fotografiile sursă vor rămâne intacte. 

http://explore.live.com/windows-live-movie-maker
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Iată câteva modalități diferite de a adăuga videoclipuri și fotografii în 

Movie Maker. 

1. Deschideți Windows Live Movie Maker făcând clic pe butonul Start . În 

caseta de căutare, tastați Movie Maker, apoi faceți clic pe Windows Live 

Movie Maker din lista de rezultate.  
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2. Pe fila Pornire, în grupul Adăugare, faceți clic pe Adăugare videoclipuri 

și fotografii.  

 

 

 

 

 

 

 

3. În caseta de dialog Adăugare videoclipuri şi fotografii, deschideţi 

folderul care conţine fotografiile şi videoclipurile pe care doriţi să le 

adăugaţi, selectaţi fişierele video şi foto dorite, apoi faceţi clic pe 

Deschidere.  
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!!! Pentru a selecta mai multe fotografii şi videoclipuri, apăsaţi şi menţineţi 

apăsată tasta Ctrl, apoi faceţi clic pe fiecare fotografie şi videoclip de selectat. 

 Editarea videoclipului: Dați click pe opțiunea Instrumente video. Se va 

deschide un meniu din care vă puteți alege viteza de rulare, scindarea 

(tăierea), instrumentul de ascundere parțială precum și setările 

punctelor de început și de sfârșit. 

Efectuați una dintre următoarele operații: 

 Pentru a seta un nou punct de început, sub Instrumente video, pe fila  

 Editare, în grupul Editare, faceți clic pe Setare punct de început. 

 Pentru a seta un nou punct de sfârșit, sub Instrumente video, pe fila 

Editare, în grupul Editare, faceți clic pe Setare punct de sfârșit.  
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Cu ajutorul caracteristicilor de editare video din Windows Live Movie Maker,   

puteți face ca filmul dvs. să arate așa cum doriți. 

!!! Tutorial video la adresa: http://explore.live.com/windows-live-essentials-

movie-maker-get-started?T1=t3 

 Ascunderea parțială a videoclipului 

Pentru a ascunde parțial începutul sau sfârșitul unui videoclip, astfel încât 

numai porțiunea dorită să apară în filmul finalizat, faceți click pe videoclipul pe 

care doriți să îl ascundeți parțial, apoi glisați indicatorul de redare din rezumat 

până în punctul în care redarea videoclipului va începe sau se va opri în film.  

 

 

 

 

 

 

 

 Scindarea unui videoclip 

Puteți scinda un videoclip în două elemente mai mici, apoi puteți continua 

editarea. De exemplu, după ce scindați videoclipul puteți muta un videoclip în 

fața celuilalt pentru a modifica ordinea în care videoclipurile se redau în film.  

http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t3
http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t3
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Pentru a scinda videoclipul în două elemente, faceți click pe videoclip, 

apoi glisați indicatorul de redare în punctul în care doriți să se scindeze 

videoclipul. Sub Instrumente video, pe fila Editare, în grupul Editare, faceți 

click pe Scindare.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru a mări sau a micșora viteza unui videoclip 

Puteți modifica viteza videoclipului în Movie Maker pentru ca videoclipul să 

se redea mai rapid sau mai încet în film. 

Pentru a modifica viteza unui videoclip, faceți click pe videoclip. Apoi, sub 

Instrumente video, pe fila Editare, în grupul Reglare, faceți clic pe lista, apoi 

faceți click pe o viteză (în funcție de cât doriți să măriți sau să micșorați viteza 

videoclipului).  

 

 



 

DIGITALES – CURS DE POVESTIRI DIGITALE  

18 

 

 Adăugarea muzicii 

Pe fila Pornire, în grupul Adăugare, faceți clic pe Adăugare muzică. 

Faceți clic pe fișierul de muzică pe care doriți să îl utilizați, apoi faceți clic pe 

Deschidere. 
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 Editarea fișierului audio 

Obțineți un sunet de excepție pentru filmul dvs. utilizând instrumentele de 

editare audio din Movie Maker. Rafinați filmul terminat și oferiți-i un aspect 

profesionist, prin adăugarea unei coloane sonore și folosind caracteristicile de 

editare pentru a ajusta volumul, pentru a face muzica să înceapă și să se termine 

gradual și multe altele. 

!!! Tutorial video la adresa: http://explore.live.com/windows-live-essentials-

movie-maker-get-started?T1=t4 

 Apariția și dispariția graduală a muzicii 

Faceți ca sunetul să apară gradual la început și să dispară gradual la final, 

pentru ca filmul să arate și să sune profesionist. 

Pentru ca muzica să apară și să dispară gradual, faceți click pe muzică. 

Apoi, sub Instrumente muzică, pe fila Opțiuni, în grupul Audio, efectuați una 

sau ambele operațiuni de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t4
http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t4
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 Pentru ca muzica să apară gradual, faceți clic pe lista Apariție graduală, 

apoi faceți clic pe viteza cu care muzica urmează să apară gradual. 

 Pentru ca muzica să dispară gradual, faceți clic pe lista Dispariție 

graduală, apoi faceți clic pe viteza cu care muzica urmează să dispară 

gradual.  

 Modificați punctul de început și de terminare a muzicii 

Ascundeți parțial începutul sau finalul muzicii, astfel încât numai porțiunea 

pe care o doriți din melodie să se redea în filmul final. 

 

Pentru a ascunde parțial începutul sau sfârșitul fișierului muzical, faceți 

click pe fișier, apoi glisați indicatorul de redare pe rezumat până în punctul 

din fișier unde doriți să înceapă sau să se oprească redarea în film. 

Efectuați una dintre următoarele operații:  

 Pentru a seta un nou punct de început pentru ca fișierul de muzică să 

înceapă să se redea în punctul curent, sub Instrumente muzicale, pe fila 

Opțiuni, în grupul Editare, faceți clic pe Setare punct de început.  

 Pentru a seta un nou punct de sfârșit pentru ca fișierul de muzică să se 

oprească din redare în punctul curent, sub Instrumente muzicale, pe fila 

Opțiuni, în grupul Editare, faceți clic pe Setare punct de sfârșit.  

 

 

 



 

DIGITALES – CURS DE POVESTIRI DIGITALE  

21 

 

 Modificarea volumului audio 

Puteți modifica volumul unui element muzical sau al unui element audio 

dintr-un videoclip. Astfel, indiferent de fișierul audio sau muzica ce se redă, 

acestea sună exact cum trebuie în filmul dvs. 

Pentru a modifica volumul unui element muzical, faceți click pe muzică. 

Sub Instrumente muzică, pe fila Opțiuni, în grupul Audio, faceți clic pe Volum 

muzică, apoi mutați glisorul la stânga pentru a reduce volumul sau la 

dreapta, pentru a-l mări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a modifica volumul fișierului audio dintr-un videoclip, faceți click 

pe videoclip. Sub Instrumente video, pe fila Editare, în grupul Audio, faceți 

clic pe Volum video, apoi mutați glisorul la stânga pentru a scădea volumul 

sau la dreapta, pentru a-l mări.  
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 Tranziții, efecte și text  

Aplicați umbre, ștergeri sau tăieturi între scene. Utilizați suprapuneri 

cinematografice și efecte artistice pentru a obține aspectul dorit. Legendele și 

genericele vă pot ajuta să vă spuneți povestea. Filmele dvs. au un aspect 

profesional și nimeni nu trebuie să știe cât de ușor a fost să le creați. 

Fiecărei fotografii sau fiecărui film i se pot adăuga animații: efecte, tranziții, 

panoramare și zoom sau se pot aplica tuturor făcând click pe opțiunea Se aplică 

tuturor. 
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De asemenea se pot adăuga titluri, legende și generice, pentru ca filmul 

să fie de calitate, profesionist realizat și să aibă impact asupra celor care îl 

urmăresc. 
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 Alegeți-vă o temă AutoFilm 

Pe fila Pornire, în grupul Teme AutoFilm, faceți clic pe tema pe care 

doriți să o utilizați. Movie Maker adaugă automat titluri, generice, tranziții, efecte 

și multe altele în locul dvs. Utilizați temele AutoFilm pentru a crea un film 

excepțional cu doar câteva clicuri, în Windows Live Movie Maker. Alegeți 

fotografiile, videoclipurile și o temă, apoi se vor adăuga tranzițiile și efectele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Este posibil să continuați editarea în mod normal sau doar să salvați filmul. 

Cum se importă fotografii și videoclipuri de la camere video și alte 

dispozitive? 

Puteți importa pe computer fotografii și videoclipuri de la multe tipuri 

diferite de camere video, aparate foto și dispozitive utilizând Windows Live Movie 

Maker. Când importați fotografii și videoclipuri, acestea sunt copiate de pe 

camera foto-video sau dispozitiv pe computerul dvs. După aceasta, le puteți 
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utiliza în filmele dvs. din Movie Maker, apoi acestea vor apărea și în Galeria foto 

Windows Live.  

!!! Tutorial video la adresa: http://explore.live.com/windows-live-essentials-

movie-maker-get-started?T1=t2 

Acestea sunt câteva dispozitive din care puteți importa fotografii sau 

videoclipuri: 

 

 cameră digitală 

 cartelă de memorie flash, cum ar fi o cartelă de memorie Secure Digital 

(SD) sau CompactFlash, care se află într-un cititor de cartele 

 Un CD sau un DVD de date 

 cameră video care înregistrează pe un hard disk intern sau o cartelă de 

memorie flash 

 bandă video care se află într-o cameră de format video digital (DV) sau 

video de înaltă definiție (HDV - High-Definition Video) 

 Un telefon mobil pe care l-ați conectat la computer 

 

Dacă se execută Movie Maker în Windows 7 și aveți o cameră Web 

conectată și instalată pe computer, puteți înregistra conținut video în direct de la 

o cameră Web. Camerele Web sunt deseori conectate la computerul dvs. cu 

ajutorul unei conexiuni USB. Cu toate acestea, unele laptopuri mai noi au o 

cameră Web încorporată în partea de sus a ecranului. Utilizați temele și efectele 

speciale Movie Maker pentru ca filmele dvs. să iasă în evidență. Editarea filmelor 

este acum la fel de simplă ca glisarea și fixarea scenelor, adăugând imagini 

statice și tranziții acolo unde doriți. 

!!! Tutorial video la adresa:  http://explore.live.com/windows-live-essentials-

movie-maker-get-started?T1=t5 

http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t2
http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t2
http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t5
http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started?T1=t5
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 Importul fotografiilor și filmelor direct de pe alte dispozitive 

Pentru a importa fotografii și videoclipuri în Movie Maker, conectați 

aparatul foto sau camera video la computer utilizând un cablu USB, apoi porniți 

dispozitivul respectiv. Faceți click pe butonul Movie Maker, apoi faceți click pe 

Import de pe dispozitiv. Dacă apare mesajul Fotografiile și videoclipurile vor 

fi importate în Galeria foto Windows Live, faceți click pe OK.  

Faceți click pe dispozitivul din care doriți să importați fotografiile și 

videoclipurile, apoi faceți click pe Import. Pe pagina S-au găsit fotografii și 

fișiere video noi, faceți clic pe Se importă acum toate elementele, tastați un 

nume pentru toate fotografiile și videoclipurile, apoi faceți click pe Import.  

 Partajarea online 

În Windows Live Movie Maker, aveți posibilitatea să vă publicați rapid 

filmul pe site-urile Web populare, apoi să îl partajați cu prietenii, rudele sau cu 

toată lumea. 

Pe fila Pornire, în grupul Partajare, faceți clic pe site-ul Web unde doriți 

să vă publicați filmul. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi urmați pașii 

pentru a vă publica filmul.  
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 Urmăriți filmul online 

După ce filmul este publicat pe Web, faceți clic pe Vizionare online 

pentru a urmări filmul pe site-ul Web. Apoi puteți să trimiteți un link către film 

într-un mesaj de poștă electronică, către prieteni și rude, astfel încât să poată 

urmări filmul online. 

Publicați-vă filmele pe site-urile Web populare de partajare video și de rețele 

sociale, chiar din Movie Maker. 

NOTĂ!!! 

Respectaţi dreptul de autor şi aveţi grijă ce partajaţi online. Copierea 

sau partajarea materialelor neautorizate reprezintă o încălcare a acordului 

de servicii Microsoft.  

Când publicați ceva online, oricine utilizează Internetul poate să vadă acel 

lucru. Asigurați-vă ca tot ceea ce doriți să partajați să nu dezvăluie mai multe 

informații despre dvs. decât intenționați și că nu atrageți atenția într-un mod 

nepotrivit. 

Iată ce să luați în calcul atunci când partajați fotografii: 

 Metadatele. Aparatele foto digitale și programele de prelucrări fotografice 

de la terți pot stoca direct în cadrul fișierului fotografiei informații despre 

aceasta, denumite metadate. Dacă vă partajați fotografiile online, este posibil 

ca persoanele care le vizualizează și le descarcă să poată vedea toate 

metadatele stocate în fișierele fotografiilor. Metadatele stocate depind de 

producătorul aparatului sau al aplicației software, dar pot include numele dvs., 

seria aparatului sau alte detalii, cum ar fi coordonatele GPS (locația 

geografică) ale locului în care a fost făcută fotografia. 

http://g.live.com/0ELHP_MERRO/314
http://g.live.com/0ELHP_MERRO/315
http://explore.live.com/microsoft-service-agreement
http://explore.live.com/microsoft-service-agreement
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 Fundalul. În fotografie se poate vedea numărul casei, numele străzii, 

numărul de înmatriculare, un magazin local sau alte repere? 

 Nume de fișier. Conțin nume de persoane sau alte detalii de identificare? 

 Îmbrăcămintea. Vedeți ce poartă persoanele din fotografii. Apare numele 

unei școli, al unei echipe sportive sau al unui club? Dar numele persoanelor? 

 Alte persoane. Aveți grijă în privința prietenilor, rudelor sau a oricăror altor 

persoane din fotografie. Luați în calcul confidențialitatea lor așa cum ați face și 

în privința dvs. 

Video-tutoriale Windows Live Movie Maker 

http://www.videotutorial.ro/?p=4608 

http://www.youtube.com/watch?v=52LKnyephQE 

http://www.youtube.com/watch?v=3ZZij3NNyVg 

http://www.7tutorials.com/publishing-and-sharing-windows-live-movie-

maker-videos-skydrive 

http://www.intowindows.com/windows-live-movie-maker-wlmm-tutorials/ 

http://www.videotutorial.ro/?p=3835 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videotutorial.ro/?p=4608
http://www.youtube.com/watch?v=52LKnyephQE
http://www.youtube.com/watch?v=3ZZij3NNyVg
http://www.7tutorials.com/publishing-and-sharing-windows-live-movie-maker-videos-skydrive
http://www.7tutorials.com/publishing-and-sharing-windows-live-movie-maker-videos-skydrive
http://www.intowindows.com/windows-live-movie-maker-wlmm-tutorials/
http://www.videotutorial.ro/?p=3835


 

DIGITALES – CURS DE POVESTIRI DIGITALE  

29 

 

3.MICROSOFT OFFICE PICTURE MANAGER 

 

Cu Microsoft Picture Manager, aveți posibilitatea să gestionați, să editați, 

să partajați și să vizualizați imaginile acolo unde sunt stocate pe computer. 

Utilizați instrumentele de editare imagini pentru a trunchia, a extinde sau a copia 

și lipi.  

 

Pornirea Picture Manager din meniul Start 

Microsoft Picture Manager este instalat în suitele Office și se poate utiliza 

cu imagini individuale. Utilizați instrucțiunile următoare pentru a porni Picture 

Manager. 

Din meniul Start, selectați Programe sau Toate programele. 

 

Deschideți folderul Microsoft Office. 
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Deschideți folderul Instrumente Microsoft Office. 

 

Faceți clic pe Microsoft Picture Manager. 
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Pornirea Picture Manager dintr-o imagine 

Utilizați instrucțiunile următoare pentru a porni Picture Manager dintr-o 

imagine de pe computer. 

Pe computer, găsiți imaginea cu care doriți să lucrați. 

Faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine. 

Din meniu, selectați Deschidere cu, apoi faceți clic pe Microsoft Picture 

Manager. 

 

Gestionarea imaginilor 

În loc să navigați între locații sau prin liste lungi de foldere, aveți 

posibilitatea să adăugați comenzi rapide către locațiile care conțin imagini. 

Picture Manager nu necesită să creați categorii noi sau să importați imagini. 

După ce ați adăugat o comandă rapidă, lucrați cu imaginile din locația respectivă 

ca și cum ați lucra din sistemul de fișiere. 
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Crearea comenzilor rapide către imagini 

Aveți posibilitatea să creați o comandă rapidă către folderul care conține 

imaginile dvs. sau către fiecare imagine. 

Crearea unei comenzi rapide către un folder 

Găsiți folderul care conține imaginile. 

Faceți clic cu butonul din dreapta pe folder, apoi selectați Creare 

comandă rapidă. 

 

Glisați comanda rapidă pe desktop. 
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Faceți clic cu butonul din dreapta comanda rapidă, selectați Deschidere 

cu, apoi faceți clic pe Microsoft Picture Manager 
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Editarea imaginilor 
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Utilizând meniul Imagine, aveți posibilitatea să modificați aspectul 

imaginilor ajustând următoarele setări: 

 

 

Luminozitate și contrast 

În meniul din dreapta alegeți 

Luminozitate și contrast și se vor 

deschide următoarele opțiuni 

pentru setare 

 

Culoare 

În meniul din dreapta alegeți 

Culoare și se vor deschide 

următoarele setări pentru culoare: 
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Trunchiere 

În meniul din dreapta alegeți Trunchiere. Mergeți pe muchiile fotografiei, 

țineți clic apăsat și trageți, ca la glisare de semnele marcate pentru trunchiere, 

pînă la dimensiunea dorită. 

 

 

Rotire și răsturnare 

În meniul din dreapta, alegeți Rotire și 

răsturnare 
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Eliminare ochi roșii 

 

Redimensionare 
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Comprimare imagine 

 

Când ați terminat de editat, aveți 

posibilitatea să salvați modificările. 

Faceți clic pe Salvare pentru a salva 

modificările sau utilizați Salvare ca 

pentru a crea o imagine nouă, păstrând 

originalul. 
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4. AUDACITY 

 

Audacity este un program de calculator folosit pentru a înregistra, edita și 

amesteca fișiere de tip audio. Suportă formatele de audio AIFF, AU, Ogg Vorbis, 

MP3 și WAV și permite amestecarea fișierelor de audio creând astfel noi melodii. 

Cu Audacity poți tăia, lipi, copia sau poți da efecte speciale fișierelor 

audio. 

 

Audacity - cerințe de sistem  

Audacity funcționează cu sistemele de operare windows( windows XP / 

windows 2000 / windows vista / windows 7), Linux și Macintosh funcționează 

foarte bine cu windows xp și windows vista. 

Pentru a putea folosi Audacity ai nevoie de minim: 

 Procesor: 500 MHz Pentium III || Memorie: 128 MB RAM || Spațiu liber pe disc: 

16 MB|| 

Se recomandă: 

Procesor: 2.4 GHz Pentium IV || Memorie: 512 MB RAM || Spațiu liber pe disc: 

32 MB|| 

 

Audacity - caracteristici principale  

Principalele caracteristici ale Audacity sunt:  

 editare de fișiere audio; 

 înregistrare de audio; 

 Audacity este o aplicație ușor de folosit; 

 suport în diferite limbi; 

 actualizare manuală; 

 suport instalare/dezinstalare etc. 
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 Concluzii  

Audacity e un program ușor de instalat și de folosit, nu consumă multe 

resurse de sistem și nu ocupă mult spațiu pe hard disk. 

Audacity are o interfață simplă și intuitivă de pe care orice persoană poate 

folosi programul fără nici un fel de problemă. 

 

Instalare Audacity 

Audacity este un soft care poate fi descărcat gratuit de pe Internet. Pașii 

de descărcare (downloadare) for fi prezentați mai jos: 

În caseta de căutare Google tastăm ”audacity download” și din lista de 

afișare rezultate accesăm primul rezultat: 

 

Internet Explorer va deschide pagina site-ului audacity 
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Se alege varianta Audacity pentru Windows, apare pagina de descărcare 
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Din caseta de executare, putem accesa butonul EXECUTARE sau 

SALVARE/EXECUTARE caz în care vom alege destinația: 
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Așteptăm executarea programului, apare caseta de afișaj a timpului de 

executare: 



 

DIGITALES – CURS DE POVESTIRI DIGITALE  

44 

 

 

Apăsați butonul EXECUTARE 
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Alegeți setarea limbii English, apoi OK și NEXT pentru asistentul de 

instalare 
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La final, butonul INSTALL 
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Se așteaptă instalarea: 
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NEXT pentru finalizarea instalării 
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FINISH pentru terminarea instalării, apoi OK. 
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Audacity a fost instalat cu succes, programul afișează caseta de 

întâmpinare cu opțiunile de Ajutor, Manualul, Tutoriale și Forum. 
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 Se deschide automat și prima pagina de lucru în Audacity 
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ATENȚIE! 

Pe desktop a fost creată iconița cu scurtătura programului pe care o veți 

putea folosi ori de câte ori doriți să folosiți programul Audacity 

    

Audacity este o aplicație foarte bună din categoria programe pentru 

calculator pentru a amesteca fișiere audio, un software ce merită să îl ai instalat 

pe calculator. 

1. Înregistrarea sunetului 
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2. Scoaterea zgomotului de fond 

 

 

3. Schimbarea tempo-ului 
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4. Setarea înaltelor 
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5. DIVXLAND MEDIA SUBTITLER 2.0.8. 

Sursa: http://www.divxland.org/index.php 

 

DivXLand Media Subtitler este singurul program freeware capabil de a 

crea fișiere de subtitrare SubRip profesionale din fișiere text plan, sau de a 

resincroniza complet fișiere de subtitrare cu orice fișier video. Media Subtitler 

este de asemenea unul din primele programe care implementează noua 

componentă Windows Media Player seria 9, permițând utilizatorului să deschidă 

aproape orice tip de media fără probleme. 

Principalul motiv pentru care autorul a început să dezvolte acest program 

este faptul că nu există software capabil să creeze facil fișiere de subtitrare. 

Există, totuși, un program, denumit "Manual Video Subtitler", având însă limitări 

serioase și prezentând o interfață extrem de sărăcăcioasa, fiind disponibil doar in 

limba engleza. 

După ieșirea pe piață a programului DivXLand Subtitler original, succesul 

său a fost demonstrat în câteva zile. Foarte multe site-uri de software au cerut 

permisiunea să îl distribuie și i-au acordat cel mai mare rating posibil, în special 

paginile de web în alte limbi decât engleza. 

Motivul pentru care programul a avut succes nu este numai faptul că este 

primul în categoria sa, ci de asemenea pentru că posedă o interfață grafică 

utilizator clară și intuitivă, precum și datorită comportamentului său fără defecte. 

Media Subtitler îmbunătățește toate aspectele programului clasic de subtitrare și 

adaugă noi caracteristici folositoare, păstrând ușurința în utilizare și flexibilitatea 

pentru îmbunătățire. 

Autorul ia în serios suportul privind internaționalizarea, și de aceea Media 

Subtitler permite lucrul cu fișiere având orice set de caractere, incluzând limbile 

care scriu de la dreapta la stânga cum ar fi cele arabe. La momentul creării 

acestui document, Media Subtitler era deja tradus în Arabă, Olandeză, Fârși, 

Franceză, Greacă, Maghiară, Italiană, Portugheză, Română, Sârbă și Spaniolă. 

http://www.divxland.org/index.php
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Caracteristici 

Caracteristici absolut noi ale Media Subtitler. Aceste caracteristici au fost 

dezvoltate exclusiv pentru DivXLand Media Subtitler: 

 Previzualizare imediată a fișierului video subtitrat fără a fi necesară 

salvarea fișierului 

 Încărcare și reparare a fișierelor SubRip cu erori severe de sintaxă  în 

sincronizarea în timp  

 Detectare și editare automată pentru subtitlurile cu mai mult de două 

rânduri 

 Facilitate de căutare a subtitlului 

 Meniu pop-up la click-dreapta peste lista subtitlurilor  

 Customizare a tastelor de  acces rapid disponibile 

 Customizare a factorului învecinat al subtitlului pentru unirea automată a 

acestora  

 Optimizări ale caracteristicilor de limită temporală 

automată 

 Lucrul cu milisecunde în loc de cadre 

 salvare a fișierelor de subtitrare în format SubRip în loc de MicroDVD  

 Mai multe opțiuni și link-uri în meniurile Acțiuni și Ajutor 

 

Caracteristici preluate de la programul Subtitler original. Acestea sunt 

capabilitățile moștenite de la programul original de succes DivXLand Subtitler, 

care poate fi găsit deja pe orice pagina de web despre video digital: 

 Încărcare fișiere text plan si de subtitrare in vederea sincronizării cu orice 

fișier video 

 Caracteristica de limitare automată a sincronizării în timp pentru a evita 

erori în procesul de subtitrare 

 Unire automată a subtitlurilor învecinate 

 Previzualizare incorporată a subtitlului aplicat peste video 
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 Salvare fișiere editate parțial și reîncărcarea lor ulterioara pentru 

reluarea procesului de subtitrare, editare, adăugare și eliminare 

instantanee a subtitlurilor 

 Interfață multilinguală și suport pentru subtitluri în mai multe limbi 

 

Utilizare 

Utilizarea DivXLand Media Subtitler este relativ simplă. Procesul de 

creație a fișierelor de subtitrare constă în esență în patru etape: creație, 

sincronizare, previzualizare și salvare. 

 

Creație 

În această etapă trebuie să creați un fișier text plan (folosind fie Notepad 

fie alt program de editare text plan) conținând toate dialogurile vorbite în fișierul 

video în ordinea apariției, o linie sub cealaltă. Pentru a indica un punct de sfârșit 

al liniei pentru subtitlurile cu 2 linii de text, folosiți caracterul "|" fără ghilimele 

pentru a marca poziția acelui punct. După aceea, salvați acest fișier ca text plan 

(fisier.txt). 

Puteți, de asemenea, folosi un fișier de subtitrare existent (numai în format 

SubRip) pentru a modifica conținutul și sincronizarea în timp a subtitlurilor, în loc 

de a crea un fișier nou. 

La deschiderea unui fișier SubRip, Media Subtitler va verifica sintaxa 

liniilor temporale, pentru a se asigura că indicațiile temporale sunt valide, și va 

solicita utilizatorului să repare o linie în cazul în care formatul acesteia este 

invalid. Va solicita totodată utilizatorul să editeze subtitlurile cu mai mult de 2 linii. 

 

Sincronizare 

Acesta este procesul de sincronizare a subtitlurilor din fișierul text cu 

fișierul video dorit. Trebuie doar să deschideți din meniul Fișier al DivXLand 

Media Subtitler fișierul text sau de subtitrare țintă conținând subtitrările pentru 

fișierul video și apoi să deschideți fișierul media care va fi subtitrat. 
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Pentru a începe sincronizarea subtitlurilor cu fișierul video, selectați 

subtitlul de începere și apăsați butonul Play. Lăsați fișierul video să ruleze, și 

atunci când linia text selectată este pe punctul de a fi vorbită în fișierul video, 

apăsați și țineți apăsat butonul Aplică până când acea linie a fost vorbită complet. 

Următoarea linie va fi selectată automat pentru a fi utilizată în continuare. 

Puteți folosi, de asemenea, Modul manual, caz în care trebuie să utilizați 

butoanele Start, Următorul și Sfârșit pentru a face același lucru. În acest mod, 

puteți folosi tastele de acces rapid disponibile definite în submeniul Setări > 

Definire taste de acces rapid pentru a controla rularea fișierului video și procesul 

de aplicare a subtitlurilor. 

Dacă doriți să sincronizați complet un fișier de subtitrare SubRip existent 

având sincronizare temporala incorectă, se recomandă să înlăturați în întregime 

sincronizarea temporală (din meniul Editare) înainte de a începe procesul de 

resincronizare. Dacă fișierul dumneavoastră nu este în format SubRip (extensie 

SRT), puteți să îl convertiți in SubRip cu programe freeware cum ar fi Subtitle 

Workshop sau RadLight Subtitle Studio, disponibile în secțiunea Software pe 

DivXLand. 

http://www.divxland.org/software.htm 

 

Previzualizare (opțională) 

În orice moment, puteți apăsa butonul Previzualizare și să începeți rularea 

fișierului video pentru a vedea rezultatul procesului de sincronizare. Acest mod 

de previzualizare va bloca posibilitatea de apelare a anumitor butoane de control 

din Media Subtitler, deoarece este imposibilă modificarea subtitlurilor în timpul 

procesului de previzualizare. Pentru a debloca posibilitatea de apelare a 

butoanelor de control, selectați orice alt mod de subtitrare disponibil. Observație: 

Modul de previzualizare necesită o utilizare înaltă a microprocesorului, de aceea 

se recomandă să închideți programele nefolosite care rulează în fundal, în 

scopul asigurării unei rulări mai ușoare a fișierului media. 

 

http://www.divxland.org/software.htm
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Salvare 

După sincronizarea totală sau parțială a fișierului deschis, puteți să îl 

salvați ca fișier de subtitrare SubRip din meniul Fișier. Pentru a permite filtrelor 

cum ar fi VobSub Subtitler Filter să încarce automat subtitlurile indiferent de 

player-ul folosit, fișierul salvat cu extensie SRT trebuie să aibă același nume ca 

și fișierul video. 

Mai jos sunt câteva exemple de fișiere gata de utilizat. 

 

 

 

 

 

Acum puteți să adăugați numele limbii înainte de extensie, și veți observa 

că majoritatea player-elor vor încărca automat subtitlurile. Pentru a folosi aceste 

subtitluri cu orice player media, autorul recomandă să instalați filtrul 

DirectVobSub, inclus in DivX Total Pack disponibil în Secțiunea Software pe 

DivXLand. 

DivXLand Media Subtitler nu permite mai mult de 2 linii per subtitlu. 

Despărțirea în linii a subtitlurilor este indicată cu un caracter "|" la punctul de 

sfârșit al liniei. Dacă există un subtitlu cu mai mult de un "|", atunci numai primul 

va fi convertit în punct de sfârșit de linie, iar restul textului va apărea în cea de-a 

doua linie. 

Dacă unele subtitluri nu au încă timp alocat, Media Subtitler va cere 

utilizatorului să renunțe la toate subtitlurile care se află după primul punct care nu 

are timp alocat. Cu toate acestea, dacă alegeți Da și salvați întreg fișierul 

incluzând posibilele subtitluri fără timp alocat, fișierul va fi deja valid si utilizabil 

pentru vizionarea unui fișier video, deoarece subtitlurile fără timp alocat sunt de 

fapt salvate cu timp zero, așa după cum se arată în continuare: 00:00:00,000 --> 

00:00:00,000. 

Cu programul DivXLand Subtitler original, fișierele salvate cu subtitluri fără 
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timp alocat nu erau gata de utilizare, deoarece subtitlurile fără timp alocat erau 

salvate cu timp {}{} (nul), si orice filtru de subtitrare îl considera fișier invalid, 

refuzând să îl încarce. 

 

Cerințe de sistem 

Acest program a fost dezvoltat folosind Microsoft Visual Basic 6.0, de 

aceea veți avea nevoie de VB 6 runtime libraries pe care le puteți găsi la 

următoarea pagină de la Microsoft: 

http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=28337&a

rea=search&ordinal=1 

Aceste VB libraries sunt deja incluse începând cu Windows 

2000 si XP. 

În plus, veți avea nevoie de Windows Media Player 9 sau o versiune 

ulterioară. Puteți alege orice versiune de Windows Media Player în 

următoarea pagină: 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp 

WMP 9 este deja inclus începând cu Windows XP Service Pack 2. 

Pentru programul Subtitler clasic, puteți folosi componenta WMP 6.4, 

disponibilă începând cu Windows 98. 

 

Drepturi proprietare 

DivXLand Media Subtitler este Freeware si Copyright ©2003-2004 Andrés 

Zsögön. 

Puteți să îl distribuiți fără permisiune, dar dacă îl includeți pe un CD-ROM 

sau pe un DVD care se livrează împreună cu o publicație, vă rugăm citați autorul 

și notificați-l prin e-mail la webmaster@divxland.org. 

În final, vă sugerăm să contactați oricând autorul fie prin e-mail sau pe 

forum, veți găsi link-urile corespunzătoare în meniul Ajutor și în dialogul Despre 

din program: Andrés Zsögön - webmaster@divxland.org 

 

http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=28337&area=search&ordinal=1
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=28337&area=search&ordinal=1
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
mailto:webmaster@divxland.org
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Descărcarea programului 

În caseta de căutare Google tastați divxland media subtitler download și 

intrați pe primul rezultat al accesării 
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Ați ajuns pe pagina site-ului programului, DOWNLOAD 

NOW
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Se deschide caseta de executare programe, în care puteți alege direct 

EXECUTARE sau SALVARE, caz în care trebuie să alegeți locația în care 

salvați: 
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Se așteaptă executarea programului, Next pentru instalarea 

programulu
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Programul s-a instalat complet Close 
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Se setează limba și se apasă OK 
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Automat s-a deschis și prima pagină de lucru 

 

Atenție: 

Pe desktop s-a generat iconiță pentru scurtătura programului, spre 

ușurință, ori de câte ori doriți folosirea programului. 
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 Exemplu de adăugare subtitrare la un film: 

Creăm un folder pe desktop cu numele viata salbatica, nume identic cu 

titlul filmului și  în care aducem, spre organizare, și filmul propriu zis viata 

salbatica. 
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In folderul creat deschidem un Text Document căruia îi vom da același 

titlu. 
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În text document vom edita textul destinat subtitrării și salvăm acest text. 
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Deschidem programul DivXland Subtitler Media folosind scurtătura de pe 

desktop. În pagina de lucru vom importa pe rând filmul video, apoi textul. 
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 În foaia de lucru avem acum si filmul si textul. Dam comanda play film 

 

Și potrivim textul cu imaginile cu ajutorul butonului  Aplică  pe care îl 

apăsăm sau îl eliberăm funcție de timpul de derulare al imaginilor. 
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La sfârșit se salvează sub extensia .srt  în folderul viata salbatica de pe 

desktop. 
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În folderul viața sălbatică regăsim și filmul și subtitrarea care vor rula 

automat, cu condiția de a NU LE FI SCHIMBAT LOCUL!!!!!! 
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6. YOUTUBE 

 

Youtube este cel mai popular site de partajare a filmelor create de oameni 

din întreaga lume al momentului. Folosind site-ul Youtube.com poți arăta filmele 

tale prietenilor tăi și poți vedea filmele făcute de prietenii tăi atunci când sunt 

publicate.  

De asemenea pe Youtube poți vedea filme care te învață pas cu pas cum 

sa construiești lucruri sau sa rezolvi diverse probleme. 

Pentru a putea beneficia de toate facilitățile site-ului Youtube.com trebuie 

să îți creezi un cont Youtube. Pentru crearea unui cont pe Youtube.com urmează 

pașii de mai jos (vezi și http://www.ultranetworks.ro/solutii-it-gratuite/internet-

mesaje-email/89-creare-cont-youtube.html): 

Deschide pagina oficială www.Youtube.com și apasă butonul  Conectați-

vă.  

 

http://www.ultranetworks.ro/solutii-it-gratuite/internet-mesaje-email/89-creare-cont-youtube.html
http://www.ultranetworks.ro/solutii-it-gratuite/internet-mesaje-email/89-creare-cont-youtube.html
http://www.youtube.com/
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În dreapta, sus, a paginii – alegeți butonul CREAȚI UN CONT 

 

Completați formularul cu: Nume și Prenume, alegeți un nume de utilizator 

și așteptați ca să fie verificată disponibilitatea, apoi o parolă/confirmați parola.  
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Selectați data nașterii și locația și o adresă de email validă.  
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Tastați codul de securitate – Dovediți că nu sunteți un robot, citiți Termenii 

și condițiile de utilizare ale serviciului Youtube și dacă sunteți de acord – bifați și 

apoi butonul Următorul pas  pentru crearea contului dvs. Youtube. 
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Citește Termenii și condițiile de utilizare ale serviciului Youtube și dacă 

ești de acord – bifează și apoi apasă butonul Următorul pas  pentru crearea 

contului tău Youtube. 

Puteți să adăugați o fotografie de profil ADAUGĂ O FOTOGRAFIE DE 

PROFIL, caz în care veți căuta prin foldere dvs., folosind browser-ul, și încărca o 

fotografie din computer sau dacă nu doriți, treceți direct la Următorul pas.  
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Felicitări, acum contul tău pe Youtube.com este creat și funcțional. Mai 

departe, poți personaliza pagina contului tău (numit și "Canal"), poți încărca 

filmele pe care dorești să le prezinți prietenilor tăi și poți seta preferințele contului 

tău Youtube accesând opțiunile din partea de sus a paginii. 

Vizionaţi videoclipuri 

 Căutaţi orice videoclip sau subiect. 

 Faceţi clic pe „Răsfoiţi” pentru a explora Youtube. 

 Alegeţi să afişaţi rezultatele din videoclipuri, muzică, emisiuni, filme sau t 

şi filtraţi după categoria de interes. 

Sfat: doriţi şi alte opţiuni de răsfoire? 

 Când vă aflaţi pe pagina unei categorii, filtraţi în continuare rezultatele 

după popularitate şi după intervalul de date. 

 

http://www.youtube.com/videos?feature=mh
http://www.youtube.com/music
http://www.youtube.com/shows
http://www.youtube.com/movies
http://www.youtube.com/trailers


 

DIGITALES – CURS DE POVESTIRI DIGITALE  

93 

 

Subtitrări 

Treceţi cu mouse-ul pe deasupra butonului roşu din colţul din dreapta jos 

al playerului video pentru a seta opţiuni pentru subtitrări. Youtube va traduce în 

mod automat componenta audio a videoclipului şi o va afişa sub formă de 

subtitrare, atunci când este disponibilă. 

 

Vizitaţi Statistici Youtube pentru a vedea o listă ordonată cu videoclipuri 

populare. 

Sfat: aţi găsit un videoclip pe care-l apreciaţi? 

 Faceţi clic pe Apreciez şi adăugaţi-l la Preferatele dvs. pentru a-l putea 

găsi cu uşurinţă în contul dvs. 

 Distribuiţi videoclipul prietenilor pe Twitter, Facebook sau pe alte reţele 

sociale. 

 Abonaţi-vă pentru a primi actualizări automate de pe canal. 

 

Vezi: 

http://www.youtube.com/t/about_getting_started 

http://www.youtube.com/t/about_essentials 

 

Cum încarci un film pe Youtube  

După ce v-ați făcut deja un cont pe youtube și dacă v-ați hotărât care este 

filmul pe care vrei să-l urcați (încărcați), apăsați butonul INCĂRCAȚI. 

http://www.youtube.com/t/about_getting_started
http://www.youtube.com/t/about_essentials
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Odată apăsat respectivul buton, se deschide fereastra (explorer) cu ce 

aveți prin computer.  

 

 

Căutați filmulețul prin fișiere (sau pe desktop), îl selectați (click pe el) și 

apăsați DESCHIDERE. 
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Așteptați ca Youtube să încarce materialul dvs. pe serverele lor. În timp ce 

filmulețul se încarcă, puteți să treceți titlul și o scurtă descriere a materialului (De 

exemplu: Titlu “Eu și marea”; Descriere “O frumoasă zi pe plajă, la Mamaia”).  

Puteți, de asemenea, să introduceți câteva cuvinte cheie - tags, cum ar fi 

“mare, valuri…”. Astfel, cei care caută filmulețe ce conțin cuvântul “mare” în 

denumire, vor vedea și clipul tău. 

Pasul următor este selectarea categoriei în care clipul tău se potrivește. 

De exemplu “Comedy”. Acum sunteți aproape gata. Trebuie să dai click pe 

butonul SALVARE/SAVE CHANGES și filmulețul va putea fi vizualizat pe 

Youtube în câteva momente. 

 

!!! Felicitări, tocmai ai urcat primul tău clip pe Youtube! 
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ANEXE 

 

1. RESURSE WEB 

 Programe 

1. Descărcare Windows Live Movie Maker 

http://windows-live-movie-maker.en.softonic.com/ 

2. Descărcare Audacity 

http://audacity.sourceforge.net/download/ 

3. Descărcare DivXLand Media Subtitler 

http://www.divxland.org/subtitler.php 

4. Descărcare Microsoft Office Picture Manager 

http://microsoft-office-picture-manager.apponic.com/ 

5. Descărcare VLC Media Player 

http://vlc-media-player.en.softonic.com/ 

 Tutoriale și video-tutoriale 

Platforma de învățare ANBPR 

http://www.anbpr.org.ro/index.php/tutoriale-si-resurse-de-invatare.html 

1. Ce este movie maker (pdf.) 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Cum%20se%20face%20cont%2

0pe%20YouTube.pdf 

2. Windows Movie Maker: Cum se adaugă muzică şi înregistrări audio? 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Windows%20Movie%20Maker.%

20Cum%20se%20adauga%20muzica.pdf 

3. Windows Movie Maker: Cum se adaugă fotografii și fișiere video 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Windows%20Movie%20Maker.%

20Cum%20se%20adauga%20fotografii%20si%20filme.pdf 

4. Windows Movie Maker: Titluri şi generice 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Windows%20Movie%20Maker.%

20Titluri%20si%20generice.pdf 

http://windows-live-movie-maker.en.softonic.com/
http://audacity.sourceforge.net/download/
http://www.divxland.org/subtitler.php
http://microsoft-office-picture-manager.apponic.com/
http://vlc-media-player.en.softonic.com/
http://www.anbpr.org.ro/index.php/tutoriale-si-resurse-de-invatare.html
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5. Windows Movie Maker: Salvare și publicare film 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Windows%20Movie%20Maker.%

20Salvarea%20si%20publicarea.pdf 

6. Creare cont youtube 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Cum%20se%20face%20cont%2

0pe%20YouTube.pdf 

7. Youtube: setare limba română (pdf) 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Cum%20se%20seteaza%20lb.%

20romana%20pe%20YouTube.pdf 

8. Youtube: conectare (pdf) 

http://www.anbpr.org.ro/images/stories/tutoriale/Conectarea%20pe%20YouTube.

pdf 

2. ALTE SURSE: 

 

1. Cum se foloseste Windows Live Movie Maker din Windows 7? 

http://www.videotutorial.ro/?p=4608 

http://www.trilulilu.ro/video-jocuri/hands-on-windows-live-movie-maker-2011 

http://www.youtube.com/watch?v=62m1DbUsEzI 

http://www.youtube.com/watch?v=wqm_pFExYzk 

http://www.go4it.ro/software/cum-editezi-video-simplu-cu-windows-live-movie-

maker-8951969/ 

2. Cum se folosește Microsoft Office Picture Manager? 

http://www.youtube.com/watch?v=oaPjNBixhtA  

3. Cum se folosește Audacity? 

http://audacity.sourceforge.net/ 

http://www.videotutorial.ro/?p=4401 

http://www.videotutorial.ro/?p=5930 

http://www.videotutorial.ro/?p=9329 

http://www.videotutorial.ro/?p=5766 
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4. Cum se folosește DivXLand Media Subtitler? 

http://www.divxland.org/subtitler.php#get 

http://www.youtube.com/watch?v=-ROXleMqty0 

http://www.videotutorial.ro/?p=4349 

http://www.youtube.lu/watch?v=P-3HKWyFIbQ 

5. Cum se face un cont youtube? 

http://www.youtube.com/watch?v=0fjvUquNSO4 

http://www.youtube.com/watch?v=ww5b665VYDQ 
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