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Videoclipul 
Videoclipul este un mijloc modern de comunicare și reprezintă un produs final, 

obținut în urma gestionării și prelucrării fișierelor multimedia.  

Operațiile de bază, specifice gestionării videoclipului, sunt: crearea, deschiderea, 

vizualizarea, salvarea și închiderea.  

Un videoclip este alcătuit dintr-o succesiune de imagini numite cadre. 

Este suficientă apăsarea unui buton pentru a înregistra cu aparatul foto, telefonul 

mobil, tableta, camera video sau alte dispozitive, tot ceea ce te înconjoară.  

Și tot prin apăsarea unui singur buton poți transmite colegilor, prietenilor sau 

familiei videoclipul realizat. Mai mult de atât, dacă ai conexiune la Internet, poți 

distribui videoclipul online pe diferite site-uri sau pe rețele de socializare 

precum Facebook, Instagram, YouTube și multe altele. Însă, înainte de a face acest 

lucru, trebuie să ții cont de următoarele: 
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Videoclipul 

În general, ochiul uman poate percepe între 10 și 12 cadre pe secundă, ca 
fiind imagini separate.  
 
Dacă numărul cadrelor crește, ochiul uman percepe succesiunea cadrelor ca 
pe o mișcare.  
 
Un videoclip va reda un eveniment desfășurat, cu viteza lui reală, atunci când se 
succed 24 sau 25 de cadre pe secundă.  
 
Frecvențele mai mici redau un efect accelerat, iar cele mai mari redau un efect 
încetinit al evenimentului.  
 
Cadrul are formă dreptunghiulară, lungimea și lățimea acestuia se măsoară în 
pixeli, care sunt cele mai mici elemente din care se compun imaginile digitale. 
 
 Cu cât numărul de pixeli este mai mare, cu atât imaginea din videoclip se 
apropie de imaginea reală. 
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Videoclipul 

Inainte de a începe montajul video proiectului trebuie să știi că evaluarea 
acestuia se face, din cel puțin cinci puncte de vedere, ținând cont de mediile: 
 
1) Mediul literar – proiectul respectă un scenariu, iar cadrele se succed creativ, conform 
firului logic al narațiunii. 
 
2) Mediul artistic – prelucrările particularizate sunt echilibrate, efectele, tranzițiile, 
sunetele și filmele inserate nu obosesc, ci transmit mesajul principal. 
 
3) Mediul științific – conținutul prezintă informații care au fost verificate din punct de 
vedere științific. 
 
4) Mediul social – tema aleasă nu afectează și nu discriminează în niciun fel, fiind 
prezentată ținând cont de vârsta publicului. 
 
5) Mediul economic – resursele folosite nu implică costuri, iar fișierele multimedia 
utilizate nu încalcă drepturile de autor. 
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Algoritmul pentru crearea unui videoclip 

Pasul 1 Stabilește titlul videoclipului și mesajul principal pe care vrei să-l 

transmiți. 

Pasul 2 Alcătuiește un scenariu pentru a urmări desfășurarea logică a narațiunii. 

Pasul 3 Deschide editorul și creează un fișier nou. 

Pasul 4 Folosește, din biblioteca editorului, din mediul online sau din calculator 

obiecte media precum: imagini, desene, sunete, chiar filme. 

Pasul 5 Plasează, în ordine, obiectele în panoul de editare, astfel încât să respecți 

firul logic al narațiunii. 

Pasul 6 Urmărește pe scenă derularea cadrelor și stabilește timpul optim de 

derulare, pentru fiecare obiect în parte, pentru a fi transmis mesajul 

principal. 

Pasul 7 Vizualizează întregul videoclip. Dacă este necesar particularizează-l, 

adăugând cu măsură, efecte, animații, sunete sau diferite obiecte grafice 

puse la dispoziție de editorul multimedia. 

Pasul 8 Salvează sau, dacă este cazul, exportă, partajează produsul media final. 



Aplicatie 
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Prezentările PowerPoint pot fi exportate ca fișiere multimedia: MPEG-4 
Video (*.mp4) sau Windows Media Video (*.wmv). 
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Particularizarea fișierelor multimedia 

Editoarele grafice au instrumente cu ajutorul cărora fișierul multimedia poate fi 
particularizat.  
 
Pentru a putea fi urmărit firul logic al narațiunii, poți adăuga text peste imagini. 
Efectele ce redau sunetul ploii, al vântului, al păsărilor și multe altele vor da 
viață imaginilor.  
 
Tranzițiile aplicate între cadre vor anima imaginile, iar sunetul de fundal va 
capta atenția tuturor. 
 
Particularizarea poate fi realizată de la începutul creării videoclipului sau 
poate fi aplicată unui videoclip anterior realizat.  
 
În cazul în care videoclipul a fost realizat cu un editor, iar particularizarea este 
făcută cu alt editor, trebuie să ții cont ce tip de fișiere poate deschide fiecare 
editor.  
De exemplu, editoarele Fotografii și FilmoraGo exportă fișierele multimedia 
cu extensia *.mp4. Așadar, un videoclip realizat cu unul dintre cele două 
editoare, poate fi particularizat cu oricare dintre cele două editoare. 
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Particularizarea fișierelor multimedia 

Editoarele Movie Maker, Filmora9 și alte editoare, care au instrumente de 
lucru complexe, oferă utilizatorului o multitudine de tipuri pentru exportul 
fișierelor. Astfel, cu oricare dintre aceste editoare, pot fi realizate particularizări 
spectaculoase, creative și artistice 
 
Folosind instrumentele puse la dispoziție de editorul Fotografii, pentru fiecare 
cadru poți realiza numeroase particularizări, de exemplu: suprapunerea de text 
peste imagine, aplicarea de filtre luminoase, tranziția prin mișcarea către alt 
cadru, suprapunerea de efecte sonore și obiecte 3D și multe altele. 
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1.Suprapunerea textului peste cadru 
 

Selectează cadrul și alege Text din Banda de Editare sau din meniul contextual, clic 
dreapta Editare. Scrie conținutul textului. Alege un format și un aspect pentru textul 
scris. Folosește Cursorul pentru a hotărî momentul apariției textului, pe scenă. Fixează 
durata vizualizării textului prin glisarea capetelor Benzii temporale. Apasă 
butonul Gata și butonul Redare, ca să vizualizezi alegerile făcute. 
Apasă butonul Navigare pentru a ajunge la următorul cadru. 
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2. Suprapunerea efectelor sonore peste cadru 

Selectează cadrul și alege Efecte 3D din Banda de Editare sau din meniul contextual, 
clic dreapta Editare. Alege un efect sonor potrivit pentru cadrul selectat. Apasă 
butonul Gata. Folosește Cursorul pentru a hotărî momentul începerii efectului sonor. 
Fixează durata efectului sonor prin glisarea capetelor Benzii temporale. 
Stabilește Volumul sunetului. Apasă butonul Gata, apoi butonul Redare și ascultă 
alegerea făcută. 
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3. Suprapunerea efectelor de mișcare peste cadru 
Selectează cadrul și alege Mișcare din Banda de Editare sau din meniul contextual, clic 
dreapta Editare. Cercetează și observă efectul diferitelor tipuri de mișcări. Alege un 
efect potrivit cu imaginea pentru a realiza o tranziție potrivită, către următorul cadru. 
Ajustează din meniul Editare durata apariției pe scenă a întregului cadru, astfel încât 
efectul de mișcare să fie vizibil. Apasă butonul Gata, apoi butonul Redare, pentru a 
vizualiza efectul mișcării alese. 
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4. Aplicarea filtrelor peste cadru 
Selectează cadrul și alege Filtre din Banda de Editare sau din meniul contextual, clic 
dreapta Editare. Cercetează și observă efectul diferitelor tipuri de filtre. Alege un filtru 
potrivit pentru imaginea din cadru. Apasă butonul Gata, apoi butonul Redare pentru a 
vizualiza efectul filtrului ales. 
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5. Aplicarea efectelor 3D peste cadru 
Selectează cadrul și alege Efecte 3D din Banda de Editare sau din meniul contextual, 
clic dreapta Editare. Accesează Biblioteca 3D și inserează unul sau mai multe obiecte 
3D. Redimensionează și rotește obiectele pentru a obține o poziționare optimă pe scenă. 
Apasă butonul Gata și continuă să aplici alte Efecte. Stabilește timpul de apariție pe 
scenă pentru fiecare obiect în parte. Apariția obiectelor se poate suprapune pe scenă. 
Apasă butonul Gata, apoi butonul Redare pentru a vizualiza efectele alese. 
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6. Aplicarea cadrelor generice de tip titlu 

Poți particulariza videoclipul introducând Cadre de tip titlu, pentru care există 
instrumente de editare specifice. Videoclipul capătă astfel aspectul unui proiect video. 
Primul cadru poate conține titlul proiectului, iar ultimul cadru poate prezenta 
realizatorul sau echipa de realizare a proiectului. Accesează un cadru și din meniul 
contextual clic dreapta alege Adăugați o fișă de titlu. Selectează noul cadru și din 
meniul Editare poți particulariza fundalul și textul introdus. Apasă butonul Gata, apoi 
butonul Redare pentru a vizualiza genericele introduse. Apasă butonul Navigare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

Particularizarea fișierelor multimedia 

7. Aplicarea unei melodii întregului videoclip 
Editorul Fotografii are o Bibliotecă cu melodii, care poate fi accesată din Banda de 
Editare a videoclipului. Indiferent de lungimea videoclipului, melodia aleasă va rula 
continuu pe tot parcursul videoclipului. Deoarece anumite cadre au deja efecte sonore 
atribuite, selectează opțiunea Sincronizare. Editorul va sincroniza automat toate 
sunetele. Apasă butonul Gata, apoi butonul Redare pentru a urmări tot videoclipul. 
Exportă videoclipul în portofoliul tău și împărtășește colegilor realizarea ta! 
Un exemplu poți descărca de aici: bit.ly/2Uh12I5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://bit.ly/2Uh12I5
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Instrumente complexe pentru prelucrarea fișierelor multimedia 
Poți particulariza un videoclip prin inserarea de fișiere audio și audio-
video. Fișierele respective pot fi realizate de tine sau le poți descărca, 
din mediul online, respectând toate recomandările și normele de etică. 
Editoarele multimedia au instrumente cu care poți înregistra propriile 
creații audio sau audio-video și le poți insera, prelucrate, în videoclip. 
Există și instrumente cu care poți mixa sunete proprii sau descărcate 
din mai multe surse. Va trebui, însă, să ții cont de tipul de fișiere pe care 
le poate edita aplicația cu ajutorul căreia realizezi videoclipul. 
Pentru fiecare cadru din videoclip poți realiza prelucrări complexe, 
folosind instrumentele puse la dispoziție de editorul Fotografii. 
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Mixarea sunetelor peste cadru 
Poți crea un nou fișier multimedia sau poți deschide un fișier existent, 
pe care dorești să-l particularizezi. Selecteză, din videoclip, cadrul unde 
dorești să realizezi mixarea sunetelor. Selectează, din Banda de 
Editare, opțiunea Importați piste audio sau narațiuni particularizate. 
Adaugă fișierele audio. Folosește Cursorul pentru a hotărî momentul 
când începe redarea fiecărui sunet. Glisează capetele Benzii 
temporale pentru a stabili durata fiecărui sunet. Pe același cadru 
sunetele se pot derula succesiv sau se pot suprapune. Când te-ai 
hotarât cum va fi mixarea, apasă Gata. Navighează la cadrul următor 
pentru o nouă particularizare. 
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Inserarea altor filme între cadre 
Adaugă, în Biblioteca proiectului, filmele pe care dorești să le introduci 
în videoclip. Trage filmele și poziționează-le între cadre. Clic dreapta și 
accesează Trunchiere. Folosește Cursorul și Banda temporală pentru a 
hotărî lungimea porțiunii din film care va fi inserată și de unde începe 
derularea acesteia. Apasă butonul Gata. Apasă butonul Redare, apoi 
salvează videoclipul, în portofoliul tău. 
 
Partajarea videoclipului 
Din Banda de Editare a proiectului alege Exportă și Partajează. Ai 
posibilitatea acum să lucrezi colaborativ. Îi poți trimite colegului tău, 
prin Bluetooth sau Wi-Fi, fișierul multimedia, pe care îl poate accesa de 
pe telefonul mobil. Poți trimite proiectul tău prin e-mail sau îl poți încărca 
pe o rețea de socializare. Împărtășește-le prietenilor tăi proiectul 
realizat! 
 



www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

Aplicatie 

Realizează cu aplicația PowerPoint un videoclip particularizat.  
 
Folosește forme simple și forme 3D din biblioteca aplicației.  
Aplică animații și efecte sonore obiectelor inserate.  
 
Salvează proiectul, în portofoliul tău, cu denumirea video proiect,  în 
format Windows Media Video.  

 1. Realizează videoclipul Călătorie în spațiu! cu editorul 
multimedia Fotografii sau cu un alt editor. 
2. Videoclipul va conține desene realizate de tine sau descărcate din 
mediul online. 
3. Particularizează cadrele cu efecte grafice, animații 3D, efecte sonore, 
tranziții și filtre. Stabilește durata optimă a derulării pe scenă a fiecărui 
efect din cadru. 
4. Inserează cadre de tip titlu la începutul și la sfârșitul videoclipului. 
Particularizează cadrele de tip titlu. 
5. Vizualizează și salvează, în portofoliul tău, cu denumirea Spațiu, 
videoclipul realizat. 
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