
Video 

Editing

Editare

video



Acest curs folosește aplicația InShot pentru a edita video

Aplicația poate fi folosita cu telefoane Android sau Apple 

Click pe linkul de mai jos sau caută aplicația in 

App Store sau Google Play Store

https://inshot.com/

Majoritatea programelor de editare funcționeaza in mod similar.

Chiar daca nu folosești InShot, acest curs te va ajuta in editarea video 

cu diferite programe

APLICAȚIA INSHOT FOLOSITĂ LA EDITAREA VIDEO

Iconița 
InShot

https://inshot.com/


EDITARE VIDEO

https://youtu.be/0Z3swZCPjQI

Super sfat!

Urmărește videoclipul

apoi citește

următoarele slide-uri

pentru mai multe sfaturi

Click pentru a vizualiza pe  

YouTube:

https://youtu.be/0Z3swZCPjQI


1. Adăugarea uni video în InShot

2. Adaugă mai multe videoclipuri

3. Trunchierea videoclipurilor

4. Divizarea videoclipurilor

5. Adăugarea tranzițiilor

6. Adăugarea unui text

7. Adăugarea muzicii

8. Înregistrare dublaj

9. Detalii finale

10. Gata de a fi împărtășit cu ceilalți

11. Ghid simboluri InShot

CE VEI REGĂSI IN ACEST CURS



Deschide aplicația InShot și 

selecteaza  „Video” 

1. ADĂUGAREA UNUI VIDEO IN INSHOT 

Iconița InShot



• Selectează butonul verde 

„NOU”

• Apasă pentru a selecta toate videourile și pozele 

pe care dorești să le adaugi

• Apasă simbolul verde „BIFAT” când ai terminat 

1. ADĂUGAREA UNUI VIDEO IN INSHOT 



• Selectează „PÂNZĂ”

1. ADĂUGAREA UNUI VIDEO IN INSHOT 

• Selectează iconița

YouTube (ratio 16:9)

• Apasă semnul „Bifat”



1. ADĂUGAREA UNUI VIDEO IN INSHOT 

• Pentru a schimba ordinea 

videoclipurilor: ține apăsat 
si glisează videoclipurile

• Menține apăsat pentru a 

vedea videoclipurile individual



• Apasă pe butonul roșu pentru 

a adăuga

2. ADAUGĂ MAI MULTE VIDEOCLIPURI

• Se pot adăuga mai multe 

video sau poze in orice 

moment



Pentru a scurta începutul sau finalul unui video: 

3. TRUNCHIEREA VIDEOCLIPURILOR

• Apasă pentru a selecta ce video vrei să scurtezi

• O ramă albă va apărea în jurul clipului

• Gliseaza de mânerele laterale pentru a ajusta lungimea clipului



Super sfat!

Apasă „DIVIZARE” 

când vrei să ștergi o 

secțiune din mijlocul 

unui clip

• Apasă pentru a selecta clipul pe care dorești să îl separi

• Mută linia albă la începutul părții pe care dorești sa o ștergi

• Apasă pe „DIVIZARE”

• Mută linia albă la sfârșitul părții pe care dorești sa o ștergi

• Apasă pe „DIVIZARE”

4. DIVIZAREA VIDEOCLIPURILOR



• Apasă pentru a selecta partea divizată

• Apasă „STERGE”

4. DIVIZAREA VIDEOCLIPURILOR



• Dacă greșești, folosește săgeata pentru a începe din nou!

• Folosește aceasta săgeata de fiecare dată când vrei să 

anulezi o modificare

4. DIVIZAREA VIDEOCLIPURILOR



• Tranzițiile sunt folosite la conectarea clipurilor

5. ADĂUGAREA TRANZIȚIILOR

• Pentru a adăuga 

o tranziție, apasă 

iconița albă dintre 
clipuri

• Meniul tranziții va 

apărea – vezi în 
următorul slide



• Apasă pentru a 

selecta și a vedea o 

tranziție

5. ADĂUGAREA TRANZIȚIILOR

• Toate tranzițiile „DE BAZĂ” 

sunt gratuite

Meniul Tranziții

• Apasă „BIFAT” pentru a selecta

o tranzitie



• Apasă iconița „T” pentru 

a adăuga un text 

• Folosește tastatura 

pentru a scrie textul

6. ADĂUGAREA UNUI TEXT



• Schimbă culoarea, 

fontul și marimea

textului apăsând pe 

iconițele specifice

Super sfat!

Folosește diferite 

culori pentru a face 

textul să se 

potrivească

în fundal 

6. ADĂUGAREA UNUI TEXT

• Apasă „BIFAT” când ai 

terminat



• Folosește săgeata pentru a 

deplasa textul

• Folosește mânerele 

pentru a selecta 

durata apariției  

textului în clip

6. ADĂUGAREA UNUI TEXT



• Apasă pe iconița „MUZICĂ” pentru a adăuga 

muzică clipului 

Super sfat!

Ai nevoie de 

conexiune la 

internet pentru a 

descărca muzică

7. ADĂUGAREA MUZICII



• Apasă pe iconița 

„MELODII” și piesele 

recomandate vor apărea

• Alege melodia dorită si 

apasă „A FOLOSI”

7. ADĂUGAREA MUZICII

Folosește doar piese care nu 

necesită licență! Cele care 

necesită licență sunt protejate si 

trebuie cumpărate pentru a 

putea fi folosite



• Apasă pe piesa mov 

pentru a selecta

• Glisează pentru a ajusta 

volumul la nivelul dorit

7. ADĂUGAREA MUZICII

• Apasă iconița „VOLUM”

• Poți folosi și opțiunile 

pentru estompare 

(Fade-in/Fade-out)



https://youtu.be/jFB4868wSHg

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ

Click pentru a vizualiza pe YouTube:

Super sfat!

Urmărește videoclipul

apoi citește

următoarele slide-uri

pentru mai multe sfaturi

https://youtu.be/jFB4868wSHg


• Dublajul descrie ceea ce se petrece in video

• Persoana care vorbește nu se vede

• Dublajul este o modalitate excelentă de a face un 

video să arate de o manieră profesională

• Un dublaj este mai ușor de realizat direct decât 

prin adăugarea unei înregistrări dintr-o sursă 

diferită

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ



8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ

• Efectuează toate modificările înainte de a 

înregistra un dublaj

• Vizualizează clipul și stabilește ce urmează să 

spui în dublaj 

• Înregistrează într-o cameră liniștită cu ferestrele 

și ușile închise

• InShot înregistrează direct prin telefonul tău

• Dacă vrei să folosești un microfon auxiliar, 

urmează pașii din următoarele slideuri



Folosirea unui 

microfon auxiliar

• Conectează 

microfonul la telefon

• Atașează-l la guler

• Ai grijă să nu atingă fața 

sau hainele, pentru a nu 

produce sunete nedorite

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ



• Apasă iconița „MUZICĂ” • Apasă iconița „ÎNREGISTREAZĂ”

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ



• Va începe o 

numărătoare 

inversă….3,2,1

Super sfat!

Pune telefonul pe 

MOD AVION

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ

• Modul avion te va 

proteja de sunetele 

nedorite ale notificărilor

• Pregătește-te să înregistrezi! 



• Vorbește clar si cu 

volum normal

Super sfat!

Urmărește clipul 

si gândește-te la 

ceea ce 

urmează să spui

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ

• Nu intra prea mult în 

detalii

• Fă o pauză de 2-4 
secunde între propozitii

• Folosește notițe pentru 

a-ți aminti ceea ce 

urmează sa spui



• Înregistrează bucăți scurte

• Apasă butonul roșu pentru 

STOP

• Apasă „BIFAT” pentru a 

confirma

• Apasă „MUZICĂ” și 

„ÎNREGISTREAZĂ” 

pentru a relua

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ



• Apasă si menține pentru a muta înregistrările

• Pentru a șterge un clip – Selectează înregistrarea roșie 

și apasă „ȘTERGE”

8. ÎNREGISTRARE DUBLAJ



• Pentru a înlătura logoul 

InShot, apasă pe „X”-ul 

din colțul logoului afișat 

in colțul din dreapta-jos

9. DETALII FINALE

• Apasă „ELIMINAȚI GRATUIT”



• Pentru a-ți adăuga 

propriul logo, apasa 

pe iconița 

„ETICHETA”

• Apasă „IMPORTĂ”

• Alege din 

galerie sau 

importă dacă 

logoul este într-

un fișier diferit

9. DETALII FINALE



• Mută și 

redimensionează 

logoul folosind 

săgeata din colț

9. DETALII FINALE

• Apasă „BIFAT” când 

ai terminat



• După ce ai 

terminat 

editarea, apasă

„SALVEAZA”

pentru Apple sau 

„EXPORTĂ”

pentru Android 

• Alege 1080p 

pentru cea mai 

bună calitate 

video!

9. DETALII FINALE



• Odată finalizat procesul, clipul va fi salvat în galeria 

camerei foto

9. DETALII FINALE



Acum poți încărca clipul pe pagina ta 

web sau pe social media!

10. GATA DE A FI ÎMPĂRTĂȘIT CU CEILALȚI!



11. GHID SIMBOLURI InShot

Click pentru a vizualiza pe YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=LhbegOUS-w4

Un scurt ghid al 

iconițelor InShot



Acum poți încărca clipul pe pagina ta 

web sau pe social media!

LISTĂ DE VERIFICARE


