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Fotografia digitala

Curiozitaţi:
     Dea lungul anilor fotografia a evoluat foarte mult.
Imaginea digitala reprezinta o imagine reala bi-
dimensionala(imagine în “2D” sau doua dimensiuni), 
ca o mulţime finită de valori digitale (numerice), 
codificate după un anumit sistem. Această, imagine 
digitală se împarte mai întâi în numeroase elemente 
ale imaginii numite pixeli, sub formă de raster grafic 
sau hartă de tip raster, fiecare pixel având două coor-
donate plane. Apoi dand caracteristică fiecarui pixel(in 
functie de luminozitate si culoare),pixeli sunt codificaţi 
formand o insiruire de cifre.Deşi pixelii şi imaginile 
digitale nu pot fi văzute în mod nemijlocit, până la 
urmă scopul folosirii lor este tot obţinerea unor im-
agini reale, care pot fi  văzute de către om.

Termenul de imagine digitală se aplică de aseme-
nea şi datelor asociate cu punctele unei regiuni din 
spaţiu, tridimensionale, aşa cum ar fi aceea produsă 
de un echipament tomografic, sau şi de camere de 
luat vederi / aparate fotografice speciale pentru 3 
dimensiuni. În acest caz, fiecare element al imaginii 
în “3D” (în spaţiu) are 3 coordonate (în loc de 2) 
şi poartă numele de voxel (acronim provenit de la 
“volumetric pixel”).
                                   (bibliografie :Wikipedia)



•	 Funcţia Macro - Fotografia in modul “macro” poate fi considerată un fel de artă, în 
condiţia unei focalizări corespunzătoare rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare,  cînd folosim macro-
grafia obiectivul devine un fel de microscop , dezvaluind cele mai mici detalii intr-un mod spectaculos.
Pentru ca o poză facuta in modul “macro” să fie reusită iţi trebuie multă răbdare si mult exerciţiu, este 
de preferat a se folosi o lumină naturală,deoarece claritatea va fi mai mare,iar pentru început ar trebui 
sa folosiţi obiecte imobile, intrucat veţi avea timp să vă cunoaşteţi aparatul si sa surprindeţi imaginea 
dorită, exersaţi de mai multe ori, acest lucru vă va îmbunătătii tehnica şi încercaţi să nu mişcaţi mana 
deoarece imaginea va fi neclară.Dacă aveţi posibilitatea este indicat sa folosiţi un mic trepied.



Panorama -Tehnica nu este suficientă pentru a obţine fotografii care să-ţi inspire un lucru, toţi pot 
face o fotografie deoarece sa apesi pe un buton nu este greu, dar imaginile facute vor fi banale şi nu-ţi 
vor inspira nimic.De obicei cand realizăm o panoramă aceasta trebuie sa surprindă întregul peisaj, sa fie 
incadrat perfect.O fotografie bine compusă trebuie organizată,   “subiectul” fiind prezentat si încadrat in 
cea mai clara formă.
            Mulţi fotografi dispusi sa ne povesteasca despre munca lor spun şi ne chiar sfătuiesc sa analizăm 
subiectul dorit înainte de a-i face poza şi de a apăsa pe declansator.Obiectivul in comparaţie cu ochiul sur-
prinde toate lucrurile care îi sunt în fată, pentru a nu avea fotografii incărcate cu elemente neinteresante si 
nefolositoare decorului umpland imaginea într-un mod inutil.Pentru a include cat mai multe aspecte ale 
subiectului ales puteţi schimba unghiu de vedere si/ sau  distanţa fata de subiect.Sfatul fotografiilor este: 
sa nu umpleţi cadrul cu imagini inutile, care distrug şi produc inesteticul in poză.



•	 Portret - Întai trebuie sa căutaţi un subiect 
interesant, de exemplu: un copil acesta te poate atrage 
doar cu un simplu zâmbet apoi dându-ţi seama că 
este cel mai bun subiect pentru începători şi nu nu-
mai, deoarece surprinzându-i veţi obtine niste im-
agini inedite, naturale, acestea incântând si dând frâu 
liber imaginaţie privitorului cu naturaleţea sa. Nu 
este de ajuns să ai un aparat bun si poza ta să fie bine 
incadrată, ei trebuie sa-i dai viaţa să-ţi poata impărtăşi 
sentimente si trăiri, cum spune si vorba “O poză face 
cât 1000 de cuvinte”, de aceea ea trebuie sa-ţi inspire 
mai întai de toate ţie ceva şi apoi privitorului.
             Portretele nu trebuie neapărat fotografiate 
din poziţie                      perfect  verticală sau perfect 
orizontală. Diversele unghiuri ce pot fi încercate aduc 
“culoare” fotografiilor tale, accentuând de asemenea, 
emoţiile pe care subiectul încearcă să le transmită.
             Într-un portret reusit subiectul nu trebuie să 

se uite neapărat la obiectiv, acest lucru il face pe privi-
tor să se întrebe ce anume îi atrage atenţia subiectului, 
reacţie care va fi dată şi de subiect dacă acesta plânge, 
râde sau va zâmbi.Acest lucru va ridica semne de 
intrebare”Ce o/il face sa plângă/râdă/zâmbească?”
            Subiectul poate privii în sus, sau poate fi con-
centrat pe un alt lucru, tu doar trebuie să-l surprinzi iar 
subiectul tău sa fie cât mai natural posibil.Reusita celor 
mai multor portrete constă in capacitatea subiectu-
lui de a trăi şi de a transmite emoţii. Nu ezitaţi să le 
surprindeţi şi să le stimulaţi.
            Într-un final concluzia este usoară: trebuie să 
iubeşti, să simţi, să trăieşti şi să crezi 
in propriile tale poze, acest lucru va aduce multă laudă 
şi admiraţie muncii tale. 



                 

Sfaturi utile:

             
•	 						1.	Cititi	manualul	de	utilizare.
•	 						2.	Apasati	dlansatorul	respectind	cele	doua	etape	ale	cursei	sale.
•	 						3.	Focalizati	pe	subiectul	dorit	si,	cu	declansasatorul	apasat	pe	jumatate,	recadrati.
•	 						4.	Daca	modelul	dvs.	are	vizor	optic,	folositi-l;	reduceti	astfel	riscul	de	a	obtine	fotografii	miscate.
•	 						5.	Utilizati	un	ISO	cat	mai	mic,	pentru	fotografii	fara	zgomot.	-	Valentin	Stanescu

         Cateva ponturi pentru fotografii la reuniunile de familie:

•	 In	special	cu	ocazia	Sarbatorile	de	Iarna	se	iveste	ocazia	petrecerilor	in	familie,	impreuna	cu	rudele	si	cu	copii	
lor, dar si posibiltiatea unor fotografii grozave. 
•	 Cateva	ponturi	pentru	fotografierea	in	astfel	de	ocazii:
•	 -	folositi	un	D-SLR,	la	sensibilitate	ISO	800	-	1000;
•	 -	montati	pe	aparat	cel	mai	luminos	obiectiv	de	care	dispuneti,	eventual	un	obiectiv	fix;	nu	uitati	ca	pe	aparatele	
format	APS-C	un	obiectiv	de	50	mm	are	unghi	de	cuprindere	echivalent	cu	al	unuia	de	aproximativ	80	mm;
•	 -	fotografiati	RAW;
•	 -	renuntati	la	blitz;	distruge	atmosfera	si	deranjeaza	invitatii;
•	 -	nu	uitati	sa	treceti	si	prin	bucatarie;	aici,	doamnele	care	stau	la	o	sueta,	va	pot	oferi	sansa	realizarii	unor	cadre	
interesante;
•	 	distraţi-vă,	distrati-vă,	distraţi-vă!				

              Vreti o camera foto digitala mai buna?

             Doriti sa obtineti fotografii digitale de calitate cat mai buna, desigur, si vreti o noua camera foto? Nu va lasati 
pacaliti de numarul mare de MegaPixeli, uitati-va in primul rand la dimensiunile senzorului (diagonala - masurata in 
inch sau laturile sale - masurate in mm) si care apar in specificatiile tehnice ale modelului dorit. - Marian Gadea

     
         Pentru imagini mai corecte:
              Chiar daca nu dispuneti de posibilitatea etalonarii hardware a redarii culorilor pe monitor, exista cateva metode 
la indemana oricui         pentru a obtine imagini cat mai corecte:
•	 1.	plasati	monitorul	in	asa	fel	incat	sa	nu	bata	lumina	solara	directa	pe	el;
•	 2.	executati	o	descarcare	electrostatica	(degaus)	cel	putin	saptamanal;
•	 3.	curatati	ecranul	monitorului,	tot	saptamanal,	de	praful	atras	electrostatic;
•	 4.	renuntati	la	imaginile	din	desktop,	frumoase,	colorate,	dar	care,	in	timp,	altereaza	reproducerea	culorilor.	-	
Dragos Bora



5 Secrete pentru a fotografia florile
Nu trebuie sa fii fotografi profesionist pentru a face o poza superba unei flori. 
Fie ca vrei sa fotografiezi un trandafir din gradina ta sau cateva flori pe care 
le-ai	intalnit	in	calatoria	ta;	mai	jos	vei	gasi	5	secrete	care	sa	te	ajute	sa	foto-
grafiezi cat mai corect florile.

Lumina pentru fotografiera florilor 
S-ar putea sa fi tentat sa astepti pentru aceasta miezul zilei cand este o lumina puternica, de fapt 
la	amiaza,	fotografierea	unei	florie	este	cel	mai	prost	moment	ales;	si	asta	deoarece	lumina	puter-
nica a soarelui disotrsioneaza culorile si creaza umbre puternice.
In loc de aceasta incearca sa faci fotografi florilor cand este innorat, dimineata sau seara, atunci 
cand razele de lumina nu sunt atat de puternice. Astfel vor rezulta culori mult mai saturate ale 
bobocilor de floare.
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 Nivelul pentru 
fotografierea 
florilor
Pentru a face o foto-
grafie unica si foarte 
frumoasa a unei flori 
inseamna sa te misti in 
jurul acesteia, nu doar 
sa stai si sa fotografiezi. 
Incearca sa fotografiezi 
aceasi floare de la acela-
si nivel, cand deasupara 
ei sau, daca este posibil, 
dedesuptul ei. 
Modificarea nivelului 
de la care se face foto-
grafierea poate duce 
la rezultate surprin-
zatoare.



Focalizarea florilor
Intodeauna incearca sa ai un punct de focalizare, fie ca este un buchet viu colorat de flori sau pur si simplu un 
singur boboc de floare. Deasemenea incearca sa fi atent la ceea ce intra in cadru, mai ales incercand sa nu prinzi 
in	cadru	obiecte	care	distrag	atentia	de	la	floare	sau	obiecte	neatractive;	fie	ele	in	prim	plan	sau	in	fundal.	Daca	
observi aceste elemente in fotografie incearca sa faci o alta poza dintr-un unghi diferit.



Incearca sa faci o poza 
clara, nemiscata
O poza superba a unei flori poate fi distru-
sa printr-un lucru simplu, natura umana, 
un simplu miscat al maini. Chiar daca ai 
mainile sigure, vei fi surprins sa observi ca 
acestea se misca un pic. Incearca sa fo-
losesti un trepied (daca nu vrei sa cari un 
trepied masiv) poti obtine rezultate satisfa-
catoare folosind un minitrepied portabil.



Adauga un pic de sare si piper florlor tale
Nu fotografia doar floarea, incearca sa te gandesti la moduri unice de a incadra floarea sau florile. Incearca sa 
incadrezi floarea folosind mediul inconjurator, cum ar fi: o vita care atarna sau niste frunze, deasemenea poti 
sa incerci sa capturezi in pozele tale florale o insecta care va conferi un nou interes fotografiei.
Sursa: cameras.about.com/cameratips



PETROŞANIUL	TURISTIC

 Municipiul Petroşani este situat în 
partea central a României, în sudul judeţului 
Hunedoara, la graniţa dintre regiunile istorice 
ale Transilvaniei, Olteniei şi Banatului.
 Petroşaniul este considerat cel mai im-
portant oraş dintre localităţile aflate în depre-
siunea Văii Jiului, ani de-a rândul fiind centrul 
administrative territorial al zonei.

 Aşezat într-o frumoasă depresiune 
montană a Carpaţilor Meridionali, Petroşaniul 
se află la o altitudine de 620 metri, pe cursul 
superior al Jiului de Est, fiind înconjurat de 
Munţii Parâng, Munţii Retezat, Munţii Vâlcan 
şi Munţii Şureanu. 

 Străveche aşezare de păstori, în present, 
Ptroşaniul este un puternic centru muncito-
resc, economic, administrative şi cultural al 
Văii Jiului, dar în egală măsură este şi o căutată 
destinaţie turistică.
 Munţii Parâng, reprezintă principal 
atracţie turistică pe care o oferă Municipiul 
Petroşani. Aceştia se întind pe o suprafaţă de 
peste 1100 km2, grupa muntoasă, Parâng-
Şureanu-Lotru, constituindu-se în cea mai 
întinsă suprafaţă dintre toate masivele muntoa-
se ale Rămâniei.
 În Parâng, există mai multe arii naturale 
protejate, o rezervaţie geologică şi botanică, 
situată în jurul Lacului Câlcescu, aflat în 
căldarea glacială, cu acelaşi nume, la o altitu-

dine	de	1935	m,		având	o	suprafaţă	de	3,02	ha	şi	
o adâncime de 9,6 m.
 În apropierea principalelor căi de acces 
se află şi alte rezervaţii, cum ar fi: Cheile Jieţului 
sau Cheile Tăii (pe versndul Nordic), sau 
Cheile Olteţului şi Cheile Polovragi (pe ver-
santul sudic). De asemenea pe traseul cuprins 
între localităţile Livezeni şi Bumbeşti se află 
Parcul Natural Defileul Jiului, zonă deosebit de 
sălbatică, săpată în stâncă de apele învolburate 
ale Jiului.



Pe	cuprinsul	întinderii	Munţilor	Parâng,	întâlnim	Vârful	Parângul	Mare	(2518	m),	al	patrulea	vârf	de	
peste	2500	m	din	Carpaţii	României.	Tot	aici	alte	trei	vârfuri	depăşesc	2400	metri,	respectiv,	Gemănarea	
(2426	m),	Stoiniţa	(2421	m)	şi	Cârja	(2405	m),	iar	alte	15	vârfuri	depăşesc	2300	metri.

Munţii Parâng, se remarcă 
nu doar prin masivitatea 
lor, caracteristică ce-i  face 
asemănători cu Munţii 
Făgăraş, ci şi prin multi-
tudinea de lacuri glaciare, 
răspândite pe întreaga sa 
suprafaţă (Lacul Mija, La-
cul Câlcescu, Lacul Roşiile, 
Iezerul Îngheţat, Lacul 
Verde, etc.). Faptul că pe 
traseele sale sunt amena-
jate puţine cabane şi ref-
ugii, îl face să fie unul dintre 
cele mai sălbatice massive 
muntoase din România.



Z ăp a d a 
care persist în zona 

Munţilor	 Parâng,	 până	 la	 4-5	 luni	 pe	
an, face din această zonă o ideală destinaţie cu un 

potenţial deosebit pentru practicarea sporturilor de iarnă. 
In zona satului de vacanţă Parângul Mic, sunt amenajate în pre-

sent patru pârtii de schii cu grad de dificultate uşor şi mediu. Aces-
tea	însumează	aproape	4	km	lungimr	şi	sunt	situate	între	cotele	1500	şi	
1685	metrii,	fiind	deservite	de	instalaţii	de	transport	pe	cablu,	două	dintre	
ele având şi instalaţii de nocturnă. Alături de acestea, tot în Parâng există 
amenajată şi o pârtie olimpică de sanie, destinată pregătirii sportivilor de 

la Clubul Sportiv Şcolar Petroşani, dar şi al celor din lotul naţional.
În zonă există şi câteva sute de locuri de cazare, în cabane de 1-2 sau 

3 stele, cele mai cunoscute fiind Hotel Rusu, Vila Parâng, Pen-
siunea Kristian, Cabana “La Răzvan”, dar şi o bază sportivă 

naţională (ANEFS).





Activitatea turistică este asigurată de existenţa unui punct de supraveghere al Jandarmeriei Montane, pre-
cum şi al unui Centru Salvamont.



La 
fel 

de căutaţi 
din punct 

de vedere turis-
tic, Munţii Retezat, cu 

o vegetaţie şi faună care te 
fascinează, găzduiesc unul din-

tre cele mai vechi parcuri naţionale 
din Europa. În prezent parcul are statut de 

arie naturală protejată de interes național și 
internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a 

Biosferei din anul1979. Prin constituirea Par-
cului Național Retezat se urmărește protecția și 

conservarea unor eșantioane reprezentative pentru 
spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente 

naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geograf-
ic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, 

speologic, pedologic și peisagistic.
Parcul Național Retezat – Rezervație a Biosferei se află 

în partea de vest a Carpaților Meridionali, cuprinzând o 
suprafață	de	38.138	ha	din	Masivul	Retezat-Godeanu.

   

În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m și peste 
80	de	lacuri	glaciare,	între	care	Lacul	Bucura,	care	este	cel	mai	mare	

lac glaciar din țară. Parcul este renumit pentru diversitatea floristică și 
faunistică, adăpostind aproape 1.190 specii de plante superioare, 90 taxoni 

endemici,	130	de	plante	rare	sau	vulnerabile,	50	specii	mamifere,	168	specii	
de	păsări,	9	specii	de	reptile,	5	specii	amfibieni.

Munții Retezat fac parte din Carpații Meridionali, grupa muntoasă Retezat-Gode-
anu. Se înalță între două depresiuni importante,Petroșani și Hațeg și între două râuri 

importante, Râul Mare, care îi delimitează la nord și est și Jiul de Vest, care îi delimitează 
la sud. Sunt înconjurați de Munții Țarcu la vest, Munții Godeanu, la sud-vest și Munții 

Vâlcan, la sud.



Partea cea mai importantă a masivului este alcătuită în principal din roci cristaline și 
se	 numește	 Retezatul	 Mare;	 partea	 sudică,	 cu	 relief	 dezvoltat	 și	 în	 mase	 mai	 impor-
tante de calcare, se numește Retezatul Mic. ele se unesc în apropierea lacului Bucura.
Datorită acţiunii puternice a gheţarilor cuaternari asupra Munţilor Retezat aceşti munţi au 
un relief ruiniform reprezentat prin crestele înguste şi dantelate a căror versanţi abrupţi sunt 
înecaţi în mări de grohotiş. Vârfurile sunt semeţe şi depăşesc frecvent 2000 m, din rândul aces-
tora	evidenţiindu-se	vârful	Retezat	(2482	m),	uşor	de	recunoscut	de	la	mari	depărtări	datorită	
aspectului	său.	Cea	mai	mare	altitudine	se	înregistrează	în	vârfului	Pele	aga,	cu	2509	m,	imediat	
sub	el	situându-se	vârful	Păpuşa	(2508	m).	Munţii	Retezat	sunt	fragmentaţi	de	numeroase	văi	în	
cadrul cărora gheţarii au scrijelit un relief specific format din circuri şi văi glaciare, morene, creste 
ascuţite	numite	curmături,	etc.	Un	specific	aparte	este	dat	de	numeroasele	lacuri	glaciare	care	
sunt asemeni unor ochi de cer prin albastrul lor. Aici se găseşte cel mai mare lac glaciar din ţară, 
lacul Bucura (10,9 ha) şi cel mai adânc lac glaciar din România, lacul Zănoaga (29 m), alături de 
care, nu mai puţin frumoase, mai sunt: Negru, Gemenele, Judele, Ţapului, Galeşu, Valea Rea, etc.



In masivul Piule-Iorgovanu, alcătuit din calcare, se întâlnesc pereţi abrupţi, chiar verticali, care formează pe unele 
văi chei adânci şi sălbatice (cheile Buţii, Scocului, Scorotei, etc.). In zona somitală a Munţilor Retezat se dezvoltă o 
vegetaţie alpină formată din ierburi şi tufişuri alpine (jneapăn, afin, merişor etc) pentru ca la altitudini mai mici să 
predomine pădurea de conifere. La marginea superioară a acesteia apare izolat şi zâmbrul, un relict glaciar. Munţii 
Retezat sunt însufleţiţi şi de numeroase specii de animale, unele ocrotite prin lege (capra neagră, marmota, ursul 
carpatin, corbul etc.).
	 Dintre	superlativele	Munţilor	Retezat	amintim	Lacul	Bucura,	cel	mai	întins	lac	glaciar	din	ţară	(	8,9	ha,	2041	
m, alt.), Lacul Zănoaga, cel mai adânc lac glaciar din ţară (29 m adâncine, 1997 m alt.), dar şi principalele vârfuri 
spectaculoase atât prin altitudine cât şi prin imaginea rezultată de un relief aparte. 
 



 Vârful Retezat este vârful 
ce dă numele masivului omonim 
din Carpații Meridionali, dată fiind 
vizibilitatea sa de la mare distanță. 
Are	 o	 altitudine	 de2482	 metri.	 Ac-
cesul pe vârf se poate face fie din 
șaua Retezat (de regulă) fie de pe 
culmea Lolaia. Structura plată la 
vârf dă senzația că ar fi un munte 
retezat, fapt ce a dat naștere la nu-
meroase legende și basme populare.
Vârful Păpușa este un vârf montan 
din Munții Retezat, Carpații Me-
ridionali,	 altitudine,	 2.508	 metri,	
clasându-se pe locul al doilea în 

 Masivul Retezat, dupăVârful 
Peleaga,	 2509	 metri	 și	 al	 optulea	
din România. Numele de “Păpușa” 
este întâlnit foarte des în munții din 
România, numai în Munții Retezat 
fiind trei : Păpușa, Păpușa Mică și 
Păpușa Custurii. Accesul pe vârf se 
poate face din mai multe direcții : 
dinspre șaua Pelegii, dinspre Porțile 
Închise sau dinspre vârful Custura.
 



	 Vârful	Mare	este	un	vârf	muntos	situat	în	munții	Retezat,	și	are	o	înălțime	de	2463	m.	Accesul	pe	vârf	se	face	
din șaua Vârful Mare aflată deasupra lacului Galeșu. Vârful nu se află în traseul turistic marcat și este nevoie de o 
mică deviere de la acesta, după care se revine în poteca turistică marcată.
Judele	este	un	vârf	muntos	situat	în	munții	Retezat,	și	are	o	altitudine	de	2398	m.	Accesul	pe	vârf	se	poate	face	dinspre	
șaua Judele .
 Fiind situat în judeţul Hunedoara, judeţ bogat în obiective şi monumente istorice, Petroşaniul este un ideal 
punct de plecare spre toate aceste obiective care formează patrimoniul cultural al judeţului.
 Dintre cele mai importante şi cunoscute obiective turistice amintim: Castelul Corvineştilor de la Hune-
doara, Cetatea din Deva, ruinele cetăţilor romane de la Sarmisegetuza, cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Cetatea 
Colţ, Castelul de la Sântămărie Orlea, Mănăstirea Prislop, Biserica din Densuş, etc.



Castelul Hunedoarei, numit și Castelul Corvinilor, al Corvineștilor sau al Huniazilor,  este cetatea medievală 
a Hunedoarei, unul din cele mai importante monumente de arhitectură gotică din Transilvania.  A fost ridicat 
în secolul al XV-lea de Ioan de Hunedoara pe locul unei vechi întărituri, pe o stâncă la picioarele căreia curge 
pârâul Zlaști. Este o construcție impunătoare, prevăzută cu turnuri, bastioane și un donjon. Acoperișurile edi-
ficiului înalte și acoperite cu țiglă policromă. Castelul a fost restaurat și transformat în muzeu.

Cetatea Devei este o cetate aflată 
pe un deal vulcanic de pe teritoriul 
orașului Deva, România. Ea datează 
din anul 1269.  Aceasta este așezată 
pe dealul la poalele căruia se întinde 
orașul Deva. Sub dealul cetății se 
află Palatul Magna Curia (azi se-
diul Muzeului Civilizatei Dacice si 
Romane), construit în secolul XVI 
cu aspect de bastion. Transformat 
de Gabriel Bethlen în 1621, Magna 
Curia a dobândit o înfatisare preva-
lent baroca în sec. XVIII, când i se 
adauga o scara monumentala dispre 
parc si un balcon.



 Ruinele Ulpiei Traiana Sarmisegetusa sunt cel mai interesant obiectiv turistic din aceasta zona, 
oferind turistilor imaginea unui oras roman, la fel ca multe altele, cu forul, palatul augustalilor, thermele, 
amfiteatrul,	edificii	publice	si	particulare.	In	1982	a	fost	inaugurat	un	muzeu	unde	se	afla	expuse	obiecte	
de argint si bronz, ceramica, statuii ale zeilor romani, monede, pietre de mormant, medalione, mozaicuri, 
fibule si altele.

 Sarmizegetusa Regia (= cea regească), situată în satul Grădiștea Muncelului, județul Hunedoara, 
a fost capitala Daciei preromane.  Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia a fost inclusă pe lista patrimoniului 
cultural	mondial	UNESCO.



Mănăstirea Prislop este o mănăstire din România situată în apropierea satuluiSilvașu de Sus din 
județul Hunedoara. De aproape șapte secole, ea reprezintă unul din cele mai importante așezăminte 
religioase ortodoxe din Transilvania.

Biserica “Sfântul 
Nicolae” este un 
lăcaș de cult din 
localitatea Densuș, 
județul Hune-
doara, una dintre 
cele mai vechi bi-
serici de rit bizan-
tin din România, 
construită în 
secolul XIII. 
Din1991 este pe 
lista de monu-
mente propuse 
pentru a intra în 
patrimoniul	 UN-
ESCO.[1] Nicolae 
Iorga a numit bis-
erica “fără pereche 
în toată român-
imea”.



 Biserica Sfântul Nicolae din Densuș a fost ridicată pe ruinele unei construcții din antichitate (sec.
IV). De plan pătrat (cca. 6 x 6 m), naosul este străpuns de un turn în jurul căruia se află un spațiu îngust 
acoperit cu o boltă de sprijin. Spre est se afla o adâncă absidă semicirculară, atât la interior cât și la exterior, 
având pe latura sudică un diaconicon de mari dimensiuni. Acoperișul întregii construcții este din plăci 
de piatră. Încăperi anexe au fost adăugate pe latura sudica în sec. XIV-XV. Construita din pietre romane 
fasonate	aduse	din	ruinele	Ulpiei	Traiana	Sarmizegetusa	din	apropiere,	biserica	are	o	 înfățișare	ciudată,	
care nu ascunde însă amprentele stilistice ale romanicului târziu. Valoroasele fragmente de pictură mu-
rala,	datând	din	1443,	opera	unei	echipe	de	maeștri	în	frunte	cu	Ștefan,	unul	din	primii	zugravi	români	
cunoscuți, vădesc strânse legături stilistice cu picturile de epocă din Țara Românească.

 Cetatea Colț dateazǎ de la 
începutul sec. al XIV-lea, când a 
fost ctitoritǎ de cneazul Cândea. 
Ulterior,	Cândea	a	 trecut	 la	 reli-
gia catolică și și-a schimbat nu-
mele în Kendeffy.
Cetatea se aflǎ pe teritoriul 
satului Suseni, Hunedoara, pe 
drumul	 județean	 DJ	 686,	 la	 in-
trarea pe valea Râușorului și la 3 
km distanțǎ de satul Râu de Mori.
 Datorită aspectului 
cetǎții și toponimiei locurilor, se 
presupune cǎ acesta ar fi sursa de 
inspirație a romanului “Castelul 
din Carpați” deJules Verne. La 
sfârșitul	 anului	 2008,	 ansamblul	
se afla într-o stare accentuată de 
degradare, fiind practic o ruină.



Glosar de termeni pentru Camere foto digitale

Memorie interna
Unele	camere	au	memorie	flash	incorporata	folosita	
pentru a stoca imagini si filme.

Tip memorie
Exista mai multe tipuri de medii de stocare pentru camerele digitale, dar cele mai multe mod-
ele sunt compatibile numai cu unul din acestea. In general, camerele Digital SLR si cele mai 
avansate camere standard utilizeaza CompactFlash si carduri Microdrive, in timp ce restul uti-
lizeaza fie Memory Stick (Sony), carduri xD (Olympus si Fuji) sau carduri Secure Digital (SD) 
(majoritatea celorlalti producatori).



Greutate
Greutatea camerei digitale incluzand cardul de memorie 
si bateria. In cazul aparatelor SLR se refera doar la corpul 
aparatului, fara obiectiv.

Tip camera
Exista mai multe tipuri diferite de 
camere digitale:

- Compacte si ultra-compacte 
sunt de dimensiuni mici (numite 
si “camere de buzunar”), usor de 
transportat si au, de obicei, obiectiv 
incorporat.

- Standard point-and-shoot sunt de 
marime medie, de obicei au obiectiv 
incorporat si au caracteristicile de 
baza utile pentru fotografii amatori.

- SLR (Single Lens Reflex) sunt 
camere profesionale si sunt, de obi-
cei, mai mari, dar ofera mai multe 
facilitati avansate si obiective detasa-
bile pentru fotografii pasionati sau 
profesionisti.



Conectivitate
Conectivitatea ne indica ce tip de port are camera pentru conexiune la un computer sau alt dispozitiv video:
-	USB	(Universal	Serial	Bus)	-	o	noua	interfata	care	face	posibil	un	transfer	mai	rapid	al	datelor.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) - cea mai noua interfata pentru conectare cu cel mai recente 
dispozitive pentru a afisa cele mai bune imagini.



Stabilizator imagine
Stabilizatorul de imagine (image stabilization - IS) este un 
mecanism folosit pentru a creste stabilitatea imaginilor in-
registrate prin modificarea traseului optic spre senzor.

Nivel alb
Nivel alb (white balance) este numele dat siste-
mului de corectare a culorii in diferite conditii 
de iluminare (soare, innorat, lumina tungsten 
etc). Se poate face automat (AWB), Presetat sau 
Manual.

Viteza maxima de declansare
Viteza de declansare a obturatorului depinde 
de doi factori: marimea lentilelor si timpii de 
sincronizare a obturatorului, de deschidere si 
inchidere. Acesti doi factori controleaza can-
titatea de lumina care intra in camera. Viteza 
maxima de declansare (max shutter speed) 
este masurata in fractiuni care ilustreaza cat 
de rapid se inchide si se deschide obturatorul 
intr-o perioada stabilita de timp. Termenul de 
“viteza” se refera la cat de mult ramane obiec-
tivul deschis. De exemplu, o setare de 1/60 
inseamna ca obturatorul se deschide si se in-
chide	in	1/125	secunde.

Viteza minima de declansare
Viteza de declansare a obturatorului depinde de doi 
factori: marimea lentilelor si timpii de sincronizare a 
obturatorului, de deschidere si inchidere. Acesti doi 
factori controleaza cantitatea de lumina care intra in 
camera. Viteza minima de declansare (min shutter 
speed) este masurata in fractiuni care ilustreaza cat de 
rapid se inchide si se deschide obturatorul intr-o perio-
ada stabilita de timp. Termenul de “viteza” se refera la 
cat de mult ramane obiectivul deschis. De exemplu, o 
setare de 1/60 inseamna ca obturatorul se deschide si se 
inchide	in	1/125	secunde.



Sensibilitate ISO
Sensibilitatea ISO (ISO - International Organization for Standardization) este un sistem de evaluare care descrie sensi-
bilitatea senzorului de imagine al camerei digitale. De exemplu, ISO 200 este de doua ori mai rapid decat ISO 100, si de 
doua	ori	mai	lent	fata	de	ISO	400.	In	general,	cu	cat	ISO	este	mai	mare	cu	atat	poate	aparea	mai	mult	zgomot.



Tip senzor
Senzorul este cipul care inregistreaza lumina care 
“cade” pe el. Există doua tipuri de senzori de im-
agine: CCD (charge-coupled device) si CMOS 
(complimentary metal-oxide semiconductor). 
Senzorii CMOS sunt in general mai ieftin de produs 
si consuma mai putina energie, dar sunt mai putin 
sensibili decat CCD. Cu toate acestea, ambele tipuri 
de senzori produc aproximativ aceeasi calitate a 
imaginii.



Rezolutie
 Rezolutia (resolution) este masurata in megapixeli si ne indica numarul total de pixeli la care a fost 
facuta fotografia. Cu cat sunt mai multi megapixeli, cu atat camera digitala poate face fotografii mai clare si 
mai detaliate care se pot mari fara a pierde din claritatea imaginii.

Autofocus
Functia Autofocus (autofocus) functioneaza similar ochiului uman, focalizandu-se in mod automat pe 
obiectul principal catre care este indreptata camera.

Va urm
a

Sursa : http://www.shopmania.ro/dic-
tionar/camere-foto-digitale


