
MODUL: 
CREAREA CONȚINUTULUI 

DIGITAL

Actualizarea competențelor digitale ale 
adulților în vârstă pentru a le îmbunătăți 

incluziunea socială și dezvoltarea

DomSpain



Consortiu



Descriere modul
Obiectivul principal al acestui modul este de a prezenta educatorilor 
modalităţi noi și eficiente de a aborda crearea de conţinut online și 
digital pentru cursantii în vârstă. Educatorii vor fi echipaţi cu strategii 
inovatoare de predare / învăţare pentru a-și introduce cursanţii în 
diferite formate (videoclipuri, texte, date, audio ...), pentru a-i învăţa 
cum să le creeze, să le editeze, să le îmbunătăţească și să le integreze.

Veti invata:

• LUCRURI ESENŢIALE DESPRE COMPUTER ȘI SMARTPHONE  
•  FORMATE DE CONŢINUT DIGITAL (imagini, texte, videoclipuri, înregistrări 

audio etc.)   
• PRINCIPALUL SOFTWARE ȘI PROGRAME pentru a crea continut
• CONŢINUT DIGITAL  si  CUM SĂ IL UTILIZAŢI pe diferite dispozitive



Simboluri 

DEFINITII

1 2 3

SFATURI ACTIVITATI



Subiecte
SUBIECT 1

Introducere în conținutul digital și elemente esențiale pentru computer/smartphone

SUBIECT 2

Dezvoltarea conținutului digital

SUBIECT 3

Integrarea și reelaborarea conținutului digital

SUBIECT 4

Drepturi de autor și licențe



SUBIECT 1:  
Introducere în conținutul 

digital și elemente esențiale 
pentru computer/smartphone



Topic 1: Introducere în conținutul digital și elemente 

esențiale pentru computer / smartphone

PREZENTARE GENERALĂ

Acest subiect prezinta cum funcţionează un computer și un smartphone, 

precum și cunoștinţele de bază ale browserului web.  

Pentru început, se va prezenta ce este un computer, principalele tipuri și 

părţile sale, precum și ce este un smartphone și principalele sale părţi. 

Continuând cu acest subiect, adulţii vor fi învăţaţi despre desktopul 

computerului și componentele acestuia, ce sunt icoanele, fișierele, 

programele și aplicaţiile. În plus, vor învăţa cum să utilizeze browserul 

web și cum să configureze o adresă de e-mail personală.



Topic 1: Introducere în conținutul 

digital

ACTIVITATE: 

-Plan de Lectie 1
 

Definitie: 

Conform dicţionarului Cambridge, un COMPUTER este:
„O mașină electronică care calculează datele foarte rapid, utilizată pentru stocarea, 
scrierea, organizarea și partajarea informaţiilor pe cale electronică sau pentru 
controlul altor mașini”



Topic 1: Introducere în conținutul 

digital

 

 

Componentele unui computer 

În imagine, puteţi vedea principalele părţi ale unui computer 
desktop:

MONITOR este o componentă hardware a computerului care 
afișează informaţiile video și grafice generate de un computer 
conectat prin intermediul plăcii video a computerului.
CPU înseamnă „Unitate centrală de procesare”. 
CPU este componenta principală a unui computer care procesează 
instrucţiuni.
CD DRIVE și FLOPPY DRIVE sunt dispozitive care permit accesul la 
un disc compact sau la un dischetă. 
Multe unităţi CD moderne acceptă și alte tipuri de discuri precum 
DVD-uri sau discuri BLU-RAY.
TASTATURA este setul de taste de pe un computer sau mașină de 
scris pe care îl apăsaţi pentru a-l face să funcţioneze

https://www.youtube.com/watch?v=K00dKueUDuI


Topic 1: Introducere în conținutul 

digital

 

 

ACTIVITATE:
 
-Plan de Lectie 1
 

Partile unui computer 

MOUSE-ul este un dispozitiv folosit pentru a muta cursorul pe ecranul 
unui computer și pentru a da instrucţiuni unui computer.

BOXA este dispozitivul care convertește impulsurile electrice în 
sunete sonore

IMPRIMANTA (sau SCANER-UL) este o mașină care tipărește (sau 
scanează) texte, imagini, documente de pe un computer

https://www.youtube.com/watch?v=K00dKueUDuI


Topic 1: Introducere în conținutul 

digital

Smartphone (Telefon Inteligent) 

Acest dispozitiv este un telefon mobil care poate fi folosit ca un 

computer mic și care se conectează la internet. 

Acesta combină funcţiile unui computer și ale unui telefon, astfel încât 

veţi putea trimite sms-uri, efectua apeluri telefonice, dar și pentru a vă 

verifica inboxul de e-mail, a trimite e-mailuri, a naviga pe internet și a 

face fotografii. 

SFATURI: 

- Blocaţi întotdeauna telefonul cu un cod de acces
- Evitaţi linkurile suspecte
- Actualizaţi software-ul ori de câte ori este posibil
- Utilizaţi parole diferite și dificile pentru FIECARE cont pe care îl aveţi 
- Descărcaţi numai aplicaţii din magazine de aplicaţii de renume



Topic 1: Introduction to digital 

content

Iată definiţiile unor termeni de bază pentru smartphone-uri:

TOUCHSCREEN este un ecran de computer pe care îl atingeţi pentru a obţine 

informaţii, a cumpăra ceva, a apela etc.

APLICAŢIE (APP)  este un buton care vă permite să accesaţi serviciile unei aplicaţii 

mobile.

BUTONUL HOME este un buton de pe un smartphone, tabletă sau alt dispozitiv 

electronic care duce utilizatorul la ecranul de pornire (ecranul de pornire). Butonul 

poate fi hardware fizic sau afișat pe ecranul tactil (butonul de start „virtual”).



Subiectul 1: Introducere în conținutul 

digital

ACTIVITATE:  
 
-Plan de Lectie 2

BUTONUL SLEEP / WAKE este un buton folosit pentru a porni sau trezi 

smartphone-ul, a-l bloca sau a-l opri. Blocarea smartphone-ului adoarme afișajul, 

economisește bateria și împiedică orice să se întâmple dacă atingeţi ecranul.

BUTONUL SLEEP / WAKE este un buton folosit pentru a porni sau trezi 

smartphone-ul, a-l bloca sau a-l opri. Blocarea smartphone-ului adoarme afișajul, 

economisește bateria și împiedică orice să se întâmple dacă atingeţi ecranul.

BARA STATUS este în partea de sus a afișajului, în partea dreaptă. De obicei, puteţi 

verifica ora, starea bateriei și conexiunile actuale precum Bluetooth și Wi-Fi aici.



Subiectul 1: Introducere în conținutul 

digital

Desktopul computerului și componentele acestuia

Desktopul unui computer conţine de obicei o serie de pictograme care vă 
leagă de programe, aplicaţii, fișiere sau foldere.



Subiectul 1: Introducere în conținutul 

digital

 

Desktopul computerului și componentele acestuia
Dacă doriţi să aflaţi mai multe ... aruncaţi o privire la acest 
document!

SFATURI: 

- Puteţi aranja mai multe pictograme pe desktop, 
glisând o margine în jurul pictogramelor pe care 
doriţi să le organizaţi și să le mutaţi în locaţia dorită 
de pe desktop.

-  În partea de jos a desktopului, puteţi vedea o „Bară 
de activităţi”. De asemenea, puteţi fixa câteva 
comenzi rapide pentru cele mai frecvent utilizate 
programe și foldere acolo.



Subiectul 1: Introducere în conținutul 

digital

Cum se folosește un browser?

Potrivit Cambridge Dictionary, un browser este:„Un tip 

special de program de computer care vă permite să utilizaţi 

internetul”Există mai multe browsere pe care le puteţi utiliza 

pentru a naviga pe net. Safari, Firefox, Chrome etc. Unele 

dintre aceste browsere funcţionează numai cu anumite 

sisteme de operare specifice. De exemplu, Safari 

funcţionează DOAR pe computerele și telefoanele mobile 

Apple. Chrome nu funcţionează într-un sistem de operare 

Linux, dar este singurul care funcţionează în sistemul de 

operare Chrome.



Subiectul 1: Introducere în conținutul 

digital

Cum se folosește browserul web?

Browserele afișate în imagine sunt cele mai utilizate din întreaga lume. Cu 

toate acestea, există și alte browsere care nu sunt la fel de populare ca 

acestea, cum ar fi Ecosia sau DuckDuckGo, care pot funcţiona și pentru 

Android și iOS sau pot fi adăugate browserelor anterioare ca extensii.

ACTIVITATE

- Plan de lectie 2



TOPIC 2:  
Dezvoltarea conținutului 

digital



Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

PREZENTARE GENERALA

Acest subiect dorește să acorde o atenţie mai clară asupra conţinutului 

digital, precum și a diferitelor formate pe care le poate avea: text, muzică 

sau audio și video. De asemenea, se concentrează asupra diferenţelor dintre 

conţinutul online și offline. Trecând la Windows, acest subiect dorește să se 

concentreze asupra a ceea ce este Microsoft Office și modul de utilizare a 

principalelor sale aplicaţii, cum ar fi Word, PowerPoint și Excel, precum și 

modul de utilizare a Microsoft Paint. În cele din urmă, acest subiect dorește 

să arate alte instrumente software gratuite online și cum să le utilizaţi 

pentru a crea infografii și animaţii video.



Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Prin CONŢINUT DIGITAL înţelegem toate acele date sau informaţii digitale 

(fișiere digitale) care nu se găsesc în formă fizică. De obicei sunt alcătuite din 

elemente precum: text, imagine, audio, video etc. sau o combinaţie a acestora. 

Stocarea, clasificarea, publicarea, accesul și reproducerea acestuia trebuie 

făcute de pe un dispozitiv adecvat.După ce știţi ce este conţinutul digital, este 

posibil să fi presupus corect că pentru a-l crea și edita veţi avea nevoie nu 

numai de anumite dispozitive, cum ar fi un computer, telefon mobil sau tablete, 

ci că va necesita și software sau anumite aplicaţii.



Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Formate
În funcţie de scopul, tipul de informaţii, accesul și publicul final, vom alege diferite formate.

• TEXT: oferă informaţii detaliate despre conţinut și extinde informaţiile atunci când însoţește un alt format, cum ar fi o imagine. 
Putem folosi textul atunci când vrem să vorbim despre un subiect complicat, pentru a aprofunda un subiect, pentru a încuraja 
reflecţia, ca extensie explicativă a unei imagini sau a unui videoclip sau chiar pentru a păstra un anumit public așa cum se poate 
întâmpla în cazul blogurilor .

• IMAGINE: oferă un tip de informaţii care pot fi vizualizate rapid și generează un impact mare prin multiplele sale modalităţi 
(fotografii, ilustraţii, infografii etc.). Este de obicei unul dintre cele mai utilizate astăzi. Este folosit pentru a însoţi texte, pentru a 
adăuga informaţii importante prin extinderea informaţiilor dintr-un text, pentru o utilizare specifică și unică în diverse discipline, 
cum ar fi arhitectura sau arta, sau pentru a condensa grafic și vizual multe informaţii legate de un subiect într-un singur infografic.



Formate 

• AUDIO: în ceea ce privește formatul, cele mai utilizate sunt podcast-urile, o publicaţie digitală, de obicei periodică, 
descărcabilă de pe Internet și audiograme, care sunt piese audio împreună cu o imagine și sunt utilizate în mod obișnuit 
pe reţelele sociale.

• VIDEO: au un impact mare asupra publicului și sunt considerate strategice din punct de vedere al conţinutului, motiv 
pentru care sunt utilizate pe scară largă pentru publicitate. Datorită puterii lor de atracţie, acestea sunt folosite: pentru 
a atrage atenţia, atunci când doriţi ca conţinutul să „devină viral” și să se răspândească pe scară largă sau pentru a crea 
„implicare”.

Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital



Software și aplicaţii
Fiecare format văzut în diapozitivul anterior rulează cu diferite tipuri de software. Un software de aplicaţie este un program special conceput 
pentru a crea și edita un anumit tip de conţinut digital.Microsoft Office este un software dezvoltat de Microsoft. Principalele sale aplicaţii sunt: 
WORD, EXCEL, POWERPOINT chiar dacă conţine aplicaţii mai utile precum OneDrive, OneNote, Skype etc.

WORD este un procesor de cuvinte

EXCEL este un editor de foi de calcul

POWER POINT este un program de prezentare care contine text, grafică și alte obiecte

Compania Microsoft a dezvoltat, de asemenea, aplicaţia PAINT care de obicei este deja instalată în sistemul de operare Windows și 
este foarte util să modificaţi imaginile.

Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital



Word 

Microsoft Word sau MS Word (adesea numit Word) este un program grafic de procesare a textelor cu care utilizatorii pot 

tasta. Este realizat de compania de calculatoare Microsoft. Scopul său este de a permite utilizatorilor să tasteze și să 

salveze documente. Similar cu alte procesoare de text, are instrumente utile pentru a crea documente.

Used to make professional-quality documents, letters, reports, etc., MS Word is a word processor developed by Microsoft. It has 

advanced features which allow you to format and edit your files and documents in the best possible way.

  

Aruncaţi o privire la acest tutorial video tutorial  pentru începători și aflaţi cum să începeţi! 

ACTIVITATE

- Plan de lectie 3

Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital



Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Excel  

ACTIVITATE

- Plan de Lectie 3

Excel este de obicei folosit pentru a organiza date și a efectua analize financiare. Este utilizat în 

toate funcţiile de afaceri și la companii de la mici la mari. Principalele utilizări ale Excel includ: 

Introducerea datelor. Asta înseamnă că este folosit pentru a crea grile de text, numere și 

formule care specifică calcule. Acest lucru este extrem de valoros pentru multe întreprinderi, 

care îl utilizează pentru a înregistra cheltuieli și venituri, planifica bugete, graficul de date și 

prezintă succint rezultatele fiscal.

Utilizări Excel  

- Stocaţi datele  

- Efectuaţi calcule  

- Folosiţi instrumente de analiză a 

datelor  

- Creaţi diagrame de date  

- Creaţi și tipăriţi rapoarte  

- Folosiţi șabloane gratuite  

- Transformaţi și curăţaţi datele.



Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Power Point  

Puteţi cumpăra programele Microsoft aici sau obţineţi o perioadă de încercare gratuită timp de o lună din întregul pachet 

Microsoft aici   

ACTIVITATE

- Plan de lectie 3

Microsoft PowerPoint este o aplicaţie software care este utilizată în special pentru a 

prezenta date și informaţii prin utilizarea de texte, diagrame cu animaţie, imagini și 

efecte de tranziţie etc. sub formă de diapozitive. Ajută oamenii să înţeleagă mai bine 

ideea sau subiectul în faţa publicului practic și ușor

  

Urmariti acest video tutorial pentru 

incepatori! 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/p/word/cfq7ttc0k7c7?&ef_id=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakX6hQoNpXlUYigGc-TFCg7TQrvh8MlbJvmk1m_Q8adshgij5Qowfl7hoCzXMQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakX6hQoNpXlUYigGc-TFCg7TQrvh8MlbJvmk1m_Q8adshgij5Qowfl7hoCzXMQAvD_BwE:G:s&lnkd=Google_O365SMB_App&gclid=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakX6hQoNpXlUYigGc-TFCg7TQrvh8MlbJvmk1m_Q8adshgij5Qowfl7hoCzXMQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/try
https://www.youtube.com/watch?v=XF34-Wu6qWU


Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Paint  

ACTIVITATE

- Plan de lectie 3

Această aplicaţie este o opţiune foarte ușoară care permite oamenilor să 

creeze fișiere imagine, precum și să editeze fișiere imagine salvate pe 

computerul lor. Poate fi folosit de începători fără probleme și își propune 

să simuleze pictura pe computer folosind mouse-ul sau o tabletă. 

Imaginile sunt generate ca „grafică bitmapată”, care reprezintă o 

matrice de elemente ale imaginii (pixeli).



Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Amintiţi-vă diferenţa dintre conţinutul offline și cel online

Conţinutul OFFLINE include conţinut care poate fi creat de pe computer sau 

smartphone sau tabletă, fără a fi nevoie de o conexiune la Internet, pentru 

ulterior, de exemplu, imprimarea și distribuirea acestuia prin poștă tradiţională 

sau mână în mână. De exemplu, am găsi fișierele create în Office.

Dimpotrivă, conţinutul ONLINE este cel care este creat, editat, stocat, 

distribuit și vizualizat online, adică este necesară o conexiune la Internet 

pentru toate acestea. De exemplu, am găsi fișierele create în Canva.

ACTIVITATE

- Plan de lectie 3



Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Alte instrumente pentru crearea și integrarea conţinutului digital 

Există multe aplicaţii diferite disponibile online pe care le puteţi utiliza pentru a crea conţinut digital, cum ar fi infografice, imagini sau fișiere 
Word. Iată câteva exemple:

Puteţi utiliza Canva dacă doriţi să creaţi cu ușurinţă postere, infografice sau alte imagini 
frumoase! Faceţi acest lucru înregistrându-vă la  www.canva.com 

Canva

Canva este o platformă gratuită de design grafic care vă permite să creaţi 

conţinut digital integrând text, audio sau videoclipuri, nu numai într-o imagine, 

ci și în prezentări, infografii, imagini pentru reţele sociale, cv etc. Puteţi crea cu 

ușurinţă invitaţii, cărţi de vizită , Măriţi fundaluri printre multe altele, utilizând 

propriile modele sau șabloane existente. De asemenea, puteţi încărca propriile 

fotografii!

http://www.canva.com/


Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

Puteţi utiliza ambele aplicaţii pentru a crea postere, infografice sau alte imagini frumoase! Faceţi acest 
lucru înregistrându-vă la www.infogram.com and www.piktochart.com 

Piktochart

Această aplicaţie vă permite să creaţi conţinut profesional, cum ar fi infografice, grafică pentru 

reţelele sociale, pliante, postere, prezentări și raportaţi cu ușurinţă și puteţi, de asemenea, să 

proiectaţi toate acestea colaborând cu echipa dvs.

Infogram

Vă permite să publicaţi date grafic și într-un format foarte atractiv și frumos

http://www.infogram.com/
http://www.piktochart.com/


Subiectul 2: Dezvoltarea conținutului digital

ACTIVITATE

- Plan de lectie 4

Aceste două programe sunt foarte utile dacă doriţi să aveţi mai multă interacţiune în reţelele dvs. sociale sau doar dacă doriţi ca postările 
dvs. să fie mai atractive. Accesaţi-le aici: www.infogram.com si www.piktochart.com 

ThingLink & Wideo

Acest program vă va ajuta să convertiţi imagini, grafică sau videoclipuri și să le faceţi 

interactive. Aceste platforme online care vă permit să creaţi, să editaţi și să partajaţi 

videoclipuri animate într-un mod foarte ușor.

http://www.infogram.com/
http://www.piktochart.com/


TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea 

conținutului digital



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Prezentare generala

În această unitate vom prezenta principalele caracteristici ale stocării 

online, ce este și cum să folosim un „cloud”. De asemenea, unitatea se 

ocupă de conceptele de link, partajare, hyperlink, descărcare și încărcare și 

le descrie. Urmând subiectul stocării online, acesta prezintă, de asemenea, 

câteva platforme de stocare online, cum ar fi Google Drive, Dropbox și 

OneDrive, precum și modul de utilizare a acestora. În cele din urmă, vom 

prezenta cum se editeaza materialele online și cum se integreaza în cele 

existente.



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Sfat:

La integrarea și reelaborarea conținutului digital, va trebui să modificăm, să îmbunătățim și să combinăm resursele deja existente 

(fie că suntem proprii sau nu, revizuind întotdeauna licențele) pentru a crea noi cunoștințe care să fie originale și relevante din 

acestea.Un alt aspect important de luat în considerare este adaptarea formatului la scopul documentului. Pentru aceasta este 

necesar să identificați grupul țintă, deoarece nu este același lucru să creați un document pentru un grup de prieteni decât pentru 

un proiect de diplomă finală. Atât structura, cât și limbajul și stilul trebuie să fie ajustate la ceea ce este necesar.

În secţiunea anterioară am văzut cum să începem să ne creăm propriul conţinut digital, să creăm și să folosim conţinut online și offline, 

precum și care sunt cele mai bune aplicaţii și software în funcţie de nevoi. În această secţiune vom face un pas mai departe și vom crea 

conţinut digital nou prin integrarea și refacerea conţinutului anterior.



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Termeni importanţi

UN LINK este conexiunea dintre documente sau zone de pe web. Este o adresă care indică o pagină Web sau 

alt fișier (imagine, video, PDF etc.) de pe un server Web. Link-urile se află pe pagini Web, în mesaje de e-mail și 

documente de procesare a textului, precum și în orice alt tip de document care acceptă adresarea cu hipertext 

și URL.PENTRU DISTRIBUIRE: 1) 

Pentru a TRIMITE un fișier sau un link către cineva printr-o aplicaţie sau pe un site web (reţea socială sau poștă)            

2) O resursă, cum ar fi un fișier, folder sau imprimantă care a fost pusă la dispoziţia altor utilizatori din reţea.

Un HYPERLINK poate fi un cuvânt sau o imagine de pe un site web sau într-un document de computer care vă 

va duce la o pagină, un document etc., dacă faceţi clic pe el.



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Sfat

În exerciţiile următoare, acordati atentie acestor cuvinte cheie atunci când lucraţi!

Cuvinte cheie

A DESCARCA este acţiunea de a muta informaţii (fotografii, documente, muzică etc.) sau programe pe computerul dvs. 
de pe Internet

A ÎNCĂRCA este acţiunea de a transfera programe sau date dintr-un sistem computerizat mai mic către unul mai mare, în 
special pe internet.



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Lucrul pe cloud: Google Drive

Am văzut anterior că Internetul oferă o gamă largă de posibilităţi în ceea ce 
privește programele online pe care le putem folosi. 
În această secţiune vom afla despre Google Drive. Google Drive vă va permite să 
utilizaţi gratuit instrumente, resurse și aplicaţii prin serviciul său de găzduire și 
publicare online în „cloud”. De asemenea, permite partajarea documentelor din 
acest cloud prin gmail (propriul serviciu de e-mail) direct sau prin invitaţii la alte 
adrese de e-mail.

Pentru informații suplimentare despre caracteristicile Google Drive, consultați 
Modulul 1, subiectul 4

ACTIVITATE

- Plan de Lectie 5



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Funcţionalităţi și funcţii Google Drive

•Puteţi păstra orice fișier și îl puteţi partaja în modul dorit (numai anumitor 

persoane, pentru oricine are linkul ...) Este o modalitate bună de a stoca 

fișiere grele  

•Puteţi salva atașamente Gmail și le puteţi conecta la toate celelalte aplicaţii 

din Contul dvs. Google.  

•Puteţi lucra online în colaborare cu alţi utilizatori la același fișier de cuvinte 

(Documente Google), fișier de foaie de calcul (Foi de calcul Google), 

prezentare (Prezentări Google) .

•Versiunea gratuită vă oferă 15 GB de stocare gratuită.



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Lucrul pe cloud: Dropbox 

DropBox este primul spaţiu de lucru inteligent din lume care oferă 
posibilitatea de a lucra, de a folosi documente și de a discuta cu echipa 
ta de oameni. Conectează tot conţinutul și instrumentele pentru a face 
totul accesibil și ușor. 
De asemenea, vă ajută să fiţi comandat, sugerându-vă tot ce aveţi 
nevoie pentru o anumită întâlnire, recunoscând imaginile sau 
conţinutul de care aveţi nevoie pentru un anumit document.Oferă mai 
multe servicii, în funcţie și de planul pe care îl alegeţi. Există un plan de 
bază gratuit disponibil.
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Ce puteti face cu Dropbox?

Stocaţi și partajaţi fișiere, documente, imagini. Sincronizaţi 

automat conţinutul dintre stocare, computere și dispozitive 

mobile.  Organizaţi și accesaţi fișierele dvs. atât în Windows 

File Explorer, cât și în MacOS Finder. Creaţi și modificaţi 

documente, inseraţi imagini, partajaţi-le etc. Vă ajută în 

pregătirea întâlnirilor, editarea documentelor etc.

Lucraţi în grup cu alte persoane, folosind chat și alte utilităţi. 

Împărtășește-ţi munca instantaneu și colaborati cu alţii 

pentru a o edita sau a vizualiza continutul.
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Avantaje Dropbox

Pentru a începe, trebuie să creaţi un cont Dropbox. Înregistrarea este gratuită și puteţi alege 

între diferite planuri. Planul gratuit include 2 GB spaţiu de stocare total, sincronizarea până la 3 

dispozitive, serviciile Dropbox Spaces și Dropbox Transfer. De la 9,99 euro / lună puteţi avea 

până la 2 TB (2000 GB) spaţiu de stocare total, sincronizare nelimitată, serviciile deja 

menţionate plus altele și pentru 16,58 euro / lună puteţi avea până la 3 TB (3000 GB) și au acces 

și la alte servicii.

De asemenea, sunt disponibile oferte pentru afaceri și întreprinderi. După finalizarea 

înregistrării, puteţi accesa Drive prin browser sau prin aplicaţie dacă accesaţi de pe alte 

dispozitive mobile.

ACTIVITATE
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Ce putetiface cu Dropbox? 

Salvaţi fotografii, documente și alte fișiere în cloud, partajaţi-le cu prietenii. Utilizaţi OneDrive și 

Office Online pentru partajarea și editarea documentelor. Trimiteţi fotografiile direct la OneDrive 

și sincronizaţi-le pe toate dispozitivele. Utilizati OneDrive și Groove Music pentru a vă sincroniza 

muzica pe toate dispozitivele dvs. Windows. Căutaţi printre fotografii utilizând funcţia de 

etichetare automată. Creaţi albume în OneDrive pentru a vă menţine fotografiile organizate

Lucrul pe cloud: OneDrive
OneDrive este un serviciu de la Microsoft. Este foarte util dacă utilizaţi sistemul de operare Windows și utilizaţi serviciile sale 

precum Office. Oferă mai multe servicii, în funcţie și de planul pe care îl alegeţi. Există, de asemenea, un plan de bază gratuit 

disponibil.



TOPIC 3:  
Integrarea și reelaborarea conținutului digital

Cum se utilizează OneDrive?

Pentru a începe, trebuie să creaţi un cont OneDrive. Înregistrarea 
este gratuită și puteţi alege între diferite planuri. Planul gratuit 
include 5 GB spaţiu total de stocare. 
De la 2 euro / lună puteţi avea până la 100 GB spaţiu de stocare 
total și începând de la 69 euro / lună puteţi avea până la 1 TB (1000 
GB) și aveţi acces și la alte servicii și aplicaţii precum Skype și 
aplicaţia Office precum Outlook, Word, Excel și Powerpoint. 

Odată ce înregistrarea este finalizată, puteţi accesa OneDrive prin 
browser sau prin aplicaţie dacă accesaţi de pe alte dispozitive 
mobile.

ACTIVITATE

- Plan de lectie 5
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TOPIC 4:  Drepturi de autor și licențe

Przentare generala

Această unitate se concentreaza pe reglementările și licențele proprietății intelectuale. Pentru început, 
primul aspect pe care îl abordează acest subiect îl reprezintă principalele aspecte ale reglementării GDPR. 
Apoi, abordează drepturile de autor, precum și modul în care conținutul ar trebui să fie licențiat. În cele din 
urmă, se arată cum să navigați prin diferite platforme online fără drepturi de autor pentru imagini și audio.
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REGULAMENTUL GDPRG
este un set de legi privind confidenţialitatea datelor din 
UE concepute pentru a oferi cetăţenilor UE mai mult 
control asupra datelor lor personale și asupra modului 
în care acestea sunt colectate, stocate și utilizate. 

Legea a intrat în vigoare pe 25 mai 2018. Prezenta 
directivă se aplică tuturor companiilor din UE sau din 
afara UE cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ care 
oferă bunuri și servicii persoanelor din UE sau care 
monitorizează comportamentul oamenilor în UE.

Puteţi găsi reglementarea UE completa aici

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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Pentru a fi semnificativ, deoarece GDPR recunoaște doar consimţământul expres, este obligatoriu să implementaţi cele cinci elemente ale 

consimţământului atunci când îl solicitaţi utilizatorilor:

GRATUIT, consimţământul trebuie să fie dat în mod liber de către persoană, fără nici o presiune sau obligaţie

SPECIFIC, consimţământul trebuie solicitat pentru fiecare scop pe care îl doriţi

INFORMAT, informaţii clare despre ceea ce cereţi să consimţiţi, ce să faceţi dacă un utilizator se răzgândește 

UNAMBIGUO, limbaj clar și simplu, cu o alegere simplă

DAT CU O ACŢIUNE CLARĂ AFIRMATIVĂ, consimţământul trebuie exprimat, persoana trebuie să spună sau să facă ceva pentru a-l da

În cazul în care trebuie să creaţi o politică de confidenţialitate pentru serviciile dvs. online, puteţi căuta 

gratuit pe web un „generator de politici de confidenţialitate gratuit”.
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PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, INDUSTRIALĂ ȘI COMERCIALĂ

Proprietatea intelectuală (PI) definește „toate drepturile exclusive 

asupra creaţiilor intelectuale”. Drepturile de proprietate intelectuală 

pot fi împărţite în două ramuri: pe de o parte, proprietatea industrială 

care include invenţii (brevete), mărci comerciale, desene și modele 

industriale și denumiri de origine. Pe de altă parte, drepturile de autor 

care includ proprietăţi artistice și literare, cum ar fi romane, poezii, 

piese de teatru, desen, picturi, fotografii și, de asemenea, arhitectură.

Pentru informaţii suplimentare, aruncaţi o privire la următorul site:

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/la-propiedad-intelectual-industrial-y-comercial

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/la-propiedad-intelectual-industrial-y-comercial
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Proprietatea intelectuală, industrială și comercială

Nevoia de a promova și proteja proprietatea intelectuală este importantă pentru a 

proteja progresul și bunăstarea omenirii în materie de creaţie. Și, de asemenea, 

deoarece acestea sunt un stimul pentru creșterea economică, generând noi locuri de 

muncă și îmbogăţind industriile care îmbunătăţesc calitatea vieţii cetăţenilor.Pentru 

aceasta, există mai multe tipuri de licenţe care apără drepturile de autor și care 

protejează și informează despre utilizarea pe care o putem face unui anumit material 

digital.

ACTIVITITATE 

- Plan de lectie 6
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Creative Commons  

Această organizaţie americană non-profit numită Creative Commons (CC) a fost 

înfiinţată în 2001 pentru a evita problemele legate de drepturile de autor și 

pentru a ajuta pe cei care doresc să împărtășească lucrările lor cu alţii să 

construiască pe ele sau să le folosească / să le împărtășească în diferite scopuri. 

În acest scop, au creat mai multe standarde sau permisiuni numite licenţe 

Creative Commons care definesc ce drepturi dorește să păstreze creatorul unei 

lucrări și care pot fi utilizate de alţiiOrganizaţiile precum Google Images, Flickr, 

YouTube, Vimeo, SoundCloud și Wikipedia utilizează licenţe Creative Commons, 

ceea ce înseamnă că, atunci când încărcaţi conţinut la acestea, vi se cere ce 

licenţă doriţi să atașaţi la acel conţinut. Aruncaţi o privire pe site-ul lor pentru a 

afla mai multe: https://creativecommons.org/ 

 

https://creativecommons.org/
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Cum să găsiţi fotografii gratuite din copyright în browser

În aceste pagini web puteţi găsi și descărca imagini utile care nu trebuie 
să fie autorizate.

Pixabay: De pe acest site web este posibil să descărcaţi gratuit peste 
1,8 milioane de imagini, videoclipuri și muzică de calitate fără drepturi 
de autor

Unsplash: De pe acest site web este posibil să descărcaţi fotografii 
pentru a fi utilizate gratuit în scopuri comerciale și necomerciale. Nu 
este necesară nicio permisiune, deși atribuirea este apreciată. 

Flaticon: În acest site veţi găsi cea mai mare bază de date cu 
pictograme gratuite disponibile în format PNG, SVG, EPS, PSD și BASE 
64.
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Cum să găsiţi fișiere audio fără drepturi de autor în browser

În aceste pagini web puteţi găsi și descărca fișiere audio utile care nu trebuie să fie autorizate.

Bensound: Aici puteţi găsi și descărca o mulţime de muzică fără drepturi de autor de diferite genuri și instrumente!Artlist: 
Aici puteţi obţine muzică nelimitată și 

SFX pentru videoclipurile dvs. De asemenea, puteţi obţine câteva planuri plătite cu mai multe opţiuni.
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SFATURI:Aici puteţi verifica resursele pentru a le testa:

Pixabay – https://pixabay.com    
Unsplash – https://unsplash.com 

Flaticon – https://www.flaticon.com 

Bensound – https://www.bensound.com 

Artlist – https://artlist.io 

https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.bensound.com/
https://artlist.io/


Glosar (1) 

TERMEN DEFINITIE
COMPUTER „O mașină electronică care calculează datele 

foarte rapid, utilizată pentru stocarea, scrierea, 
organizarea și partajarea informaţiilor pe cale 
electronică sau pentru controlul altor mașini”

SMARTPHONE „Un telefon mobil care poate fi folosit ca un 
computer mic și care se conectează la internet”

DESKTOP „O vizualizare pe ecranul computerului care 
conţine icoane (= simboluri mici sau imagini) 
reprezentând fișiere, programe și alte caracteristici 
ale computerului”

MONITOR Unitatea de afisare a imaginii
CPU „Abrevierea pentru unitatea centrală de 

procesare: partea unui computer care controlează 
toate celelalte părţi”

DRIVE „Un dispozitiv pentru stocarea informaţiilor 
computerului”

TASTATURA „Setul de taste de pe un computer sau mașină de 
scris pe care îl apăsaţi pentru a-l face să 
funcţioneze”



Glosar (2) 

TERMEN DEFINITIE
MOUSE „Un dispozitiv mic pe care îl deplasaţi pe o 

suprafaţă pentru a muta un cursor pe ecranul 
computerului”

BOXA „Partea unui radio, televizor sau computer sau a 
unei piese de echipament electric pentru redarea 
sunetului înregistrat, prin care este redat sunetul. 
Un difuzor poate face parte din radio etc. sau 
poate fi separat de acesta ”

IMPRIMANTA „O mașină care este conectată la un computer și 
imprimă pe hârtie folosind cerneală”

TOUCHSCREEN „Un ecran de computer pe care îl atingeţi pentru 
a obţine informaţii, pentru a cumpăra ceva etc.”

APP (APLICATIE) „Abreviere pentru aplicaţie: un program de 
calculator sau un software conceput pentru un 
anumit scop pe care îl puteţi descărca pe un 
telefon mobil sau pe alt dispozitiv mobil”

BROWSER „Un program de computer care vă permite să 
citiţi informaţii pe internet”



Glosar (3) 

TERMEN DEFINITIE
CLOUD „O reţea de calculatoare unde pot fi stocate fișiere 

și programe, în special internetul”
E-MAIL „Sistemul de utilizare a computerelor pentru a 

trimite mesaje pe internet”
CONTINUT DIGITAL „Ideile conţinute într-o piesă de scris, un discurs sau 

un film” în format digital
CONTINUT ONLINE/OFFLINE „Orice material disponibil pe web” - Dicţionarul 

gratuit
SOFTWARE „Instrucţiunile care controlează ceea ce face un 

computer; programe de calculator"
FORMAT „Modul în care informaţiile sunt aranjate și stocate 

pe un computer”
LINK „O conexiune între documente pe internet”
HYPERLINK „O conexiune care vă permite să vă deplasaţi ușor 

între două documente de computer sau două 
pagini de pe internet”
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