
„Eu sunt un vizual! Fotografiez textul, iar atunci când sunt pe 
scenă, întorc paginile în minte!”

Acesta a fost răspunsul marelui actor Philippe Noiret, atunci 
când Bernard Pivot l-a întrebat cum își învață textele pentru 
teatru...

Indispensabila imagine sau de ce 

comunicăm mai bine prin 

fotografii, filme și infografice



Pentru că fotografia nu este doar o 

imagine...



Este fantezie, proiecție și sentiment...



...și este mai mult decât o mie de cuvinte



• Studiile arată că oamenii memorizează mult mai 
repede și pentru perioade de timp mai 
îndelungate informația pe care o recepționează 
prin imagini.

• Prin ochi primim cele mai multe informații 
despre lumea exterioară - 80% din amintirile pe 
care le păstram au fost înregistrate datorită 
vederii.

• Cele mai multe persoane sunt vizuale, iar 
imaginea a fost, din cele mai vechi timpuri, 
foarte importante pentru comunicarea 
interumană, fiind cel mai fidel transmițător de 
mesaje încă din epoca de piatră.

• Comunicarea prin imagine a trecut prin timp -
Antichitate, Renaștere, Evul Mediu -, ajungând 
până la Era emoticonurilor de astăzi - imagini 
simbolice ale unor obiecte, senzații sau emoții.

Comunicarea prin imagini:

de la pictura rupestră la emoticoane



• Dintotdeauna, jurnaliștii, comunicatorii și 
publicitarii au pus un accent foarte mare pe 
imagine, care e o parte esențială a mesajelor.

• Pe măsură ce pozele au crescut, textele au 
devenit mai mici, trecând adesea pe planul 
doi.

• Cercetătoarea Linda M. Scott a evidențiat 
două categorii de imagini în mass-
media/comunicare: reprezentări 
transparente ale realității (știrile) și 
transportatori de apel afectiv sau emoțional 
(PR).

• Astăzi, reflectarea unui eveniment este 
considerată „serioasă”, dacă există și 
„dovada” fotografică de acolo - cel mai bine, 
galeria foto.

• Exemple: o ploaie torențială și consecințele 
ei, o misiune SMURD la Chișinău etc.

Fotografia, tot mai dominantă



• Fotografia conferă realism și credibilitate, dar și transmite emoție și 
îndeamnă la acțiune și implicare - esențiale pentru comunicare.

Ex: 90% la sută din teritoriul ţării este afectat de secetă (declarație)

Un mod de a comunica mai complex...



• Este un instrument eficient în această perioadă în mișcare 
rapidă, atunci când oamenii sunt ocupați și sunt 
bombardați cu informații.

• În comunicare, mai ales atunci când se doresc schimbări de 
atitudini și de comportament, nu este de ajuns ca fotografia 
să fie „frumoasă până la lacrimi”. Imaginea trebuie să-i 
determine pe oameni să vrea să acționeze și să caute 
soluții. De aceea, ca să evaluăm în ce măsură o fotografie 
are forța de a urni din loc munții, ne punem câteva 
întrebări la care încercăm să răspundem detașat de 
meserie.

➢Ce vedeți?
➢Ce comunică imaginea?
➢Ce senzație trezește fotografia?
➢Ce sentiment aveți? 
➢Cum simțiți nevoia să acționați?

...de a fi empatic și proactiv



Seceta este sugerată printr-o singură 
picătură de apă, „înțepenită” în cădere; 
lemnul uscat al viței de vie; culoarea 
roșu-închis a solului.
• Senzația: sete 
• Emoția: teamă, îngrijorare
• Reacția: cum acționam?!
• Soluția: facem sisteme de irigare!

• În afară de presă, pot fi utilizate 
pentru expoziții, calendare, broșuri 
tematice, slide-show-uri sau 
infografice - și este bine să ai o arhivă.

• Ca să fie eficiente și să transmită cât 
mai bine ceea ce v-ați propus, trebuie 
să fie de calitate și ca mesaj, și din 
punct de vedere tehnic. 

...și de a fi cu un pas mai aproape de rezultat



• Fotografiile pot - și trebuie - să arate acțiuni, 
oameni, succese, rezultate. Dar în centrul 
mesajului lor trebuie să fie oamenii.

• ...să fie conectată la proiect/activitate, să spună 
istoria acestuia și să transmită spiritul lui;

• ...să aibă oameni, iar oamenii să fie în acțiune;
• ...să fie atentă la fundal, care să transmită spiritul 

locului;
• ...să conțină elementele de vizibilitate ale 

organizației – siglă, logou etc.;
• ...să aibă legende care să spună CINE este în poză, 

CE face, DE CE asta contează, UNDE și CÂND s-a 
întâmplat acțiunea.

Fotografia: oamenii în prim-plan



• Sunt o metodă foarte bună de a comunica orice date, statistici, 
idee, modul în care a evoluat un eveniment, fenomen sau 
accident. 

• Cunoscute ca ceva de ultimă oră, au de fapt o istorie tare lungă –
primele infografice pot fi considerate picturile rupestre sau 
hărţile desenate de oamenii din preistorie pentru a-şi aminti 
anumite locuri.

• În perioada marilor descoperiri geografice, reprezentările, 
simbolurile sau indecşii erau folosite pentru a ilustra hărţi.

• Mai recent, infografice sunt rubricile meteo din ziare și hărţile.

Infograficul, reprezentarea vizuală a informației

• „Explozia” s-a produs acum doi-trei ani, 
perioadă în care volumul infograficelor 
publicate a crescut cu 800%. Sunt preferate, 
pentru că sunt reprezentari vizuale ale 
informatiei, al caror mesaj poate fi perceput in 
cateva secunde, spre deosebire de un text care 
necesita mai mult timp pentru a fi parcurs.



Avantaje:
• Vine din combinatia cuvintelor „informație” și „grafic” - deci, 

este un grafic plin de informații. O unealtă de învățământ, o 
imagine plină de date a unei povești sau o cale de a-ți face 
cunoscută marca.

• Transmite informaţia repede şi bine, dar, mai ales, extrem de 
clar. 

• Se adresează tuturor, atrage privirea instant datorită
combinației de culori folosite și a elementelor grafice, și 
prezintă în mod atractiv anumite informatii care, la prima 
vedere, ar putea părea plictisitoare.

Cerințe:
• Un infografic trebuie să fie simplu de înţeles, engaging, iar 

utilizatorul trebuie să şi-l poată aminti foarte uşor. 
• Orice informaţie care intră într-un infografic trebuie să fie 

accesibilă şi adaptată acestui tip de reprezentare vizuală. 
• Frazele să fie simple și scurte - pentru a evita aglomerația.

Infograficul: reprezentarea vizuală a informației



DE CE?

• Simplifică un concept complicat

• Explică cum funcționează

lucrurile

• Permite comparațiile pentru a 

complementa informația 

prezentată

• Prezentare atractivă a datelor

• Explicație vizuală când 

lucrurile/conceptele nu pot fi 

explicate verbal

• Sensibilizare

• Informare a grupului țintă

Infograficul: Când? De ce? Cum?



• Să aibă sens (să folosească imagini, culori și texte care 
să se îmbine într-un mod coerent)

• Să fie ușor de urmărit (prea multă informație 
înghesuită la un loc poate fi derutantă. Informația 
trebuie prezentată astfel încât cititorul să se poată 
concentra pe lucrurile importante, iar informațiile să 
poată fi absorbite ușor)

• Să conțină imagini, pentru a da mai multă viață 
proiectului (sunt mult mai apreciate imaginile 
personalizate, care reflectă obiectul tău de activitate; 
imaginile au și rolul de a ajuta la înțelegerea textului)

Infograficul: Când? De ce? Cum?



• Dă informații relevante (ține cont de grupul țintă)
• Transformă un subiect comun în unul unic (de ex. 

printr-o formulare inteligentă a titlului, pentru a captiva si 
face curios publicul)

• Creează cuprinsul infograficului (expune totul într-un 
format structurat):
✓ un titlu MARE
✓ o introducere, descriere, raport sau întrebare deschisa 

(de ce…?, cum…?, ce…?) făcuta fie printr-un scurt text, 
fie prin imagini sau elemente grafice

✓ punctul 1 – descrierea, explicația sau motivul 1 pentru 
subiect
✓ punctul 2 – descrierea, explicația sau motivul 2 pentru 
subiect
✓ punctul 3 – descrierea, explicația sau motivul 3 pentru 
subiect

▫

Infograficul: trei sfaturi esențiale



Accesați infograficul în întregime aici: 

http://www.budgetstories.md/cum-va-schimba-acordul-de-asociere-viata-consumatorilor-moldoveni/#sthash.54KCDoG2.dpuf

http://www.budgetstories.md/

Cum va schimba Acordul de Asociere 

viața consumatorilor din Moldova?

http://www.budgetstories.md/cum-va-schimba-acordul-de-asociere-viata-consumatorilor-moldoveni/#sthash.54KCDoG2.dpuf
http://www.budgetstories.md/


1. Stabilește scopul. În funcție de acest lucru, care să își fie foarte 
clar, vei reuși să comunici doar ceea ce este relevant.
2. Identifică publicul țintă. Dacă te adresezi tinerilor, infograficul 
va fi unul mai colorat, pentru agricultori poți să ai o abordare mai 
sobră.
3. Identifică informațiile potrivite. Colectează toate datele ce ar 
putea fi relevante pentru ceea ce vrei sa comunici prin infografic. Chiar 
dacă nu le vei include pe toate, te vor ajuta să îți faci o imagine de 
ansamblu asupra situatiei pe care urmeaza să o prezinti. În plus,
infograficele pot prezenta și trenduri, nu neapărat toate datele detaliate 
- corelarea datelor este unul din marile secrete ale unui infografic 
reusit.
4. Creeaza legaturi intre date. În acest fel, vei lega informațiile deja 
adunate într-un tot unitar ușor de comunicat și de inteles. La această 
etapă se va contura și conceptul în jurul căruia infograficul prinde 
viață. 
5. Identifică un titlu potrivit. Experții spun că este de dorit să 
includă numere și să se adreseze direct cititorului (opinie separată ☺).

Infograficul: zece pași



6. Dispune datele pe verticală. Deoarece majoritatea site-
urilor au această formă, un infografic vertical va fi mai ușor de 
urmarit. Dacă e pentru o publicație tipărită trebuie de făcut în 
conformitate cu formatul.
7. Folosește o paletă de culori potrivită. Culoarea te ajuta 
să dai un aspect unitar infograficului un aspect unitar. Dar, 
atenție!, prea multă culoare va obosi cititorul și îi va distrage 
atenția de la informația oferită.
8. Foloseste fonturi cat mai lizibile. Este o regulă se aplică
peste tot în mediul online. Folosește fonturi cât mai simple și 
ușor de citit .
9. Include simboluri grafice ajutătoare. Infograficele 
conțin multe cifre și orice simboluri grafice, precum iconurile, 
vor face ca rezultatul final să fie mai atractiv pentru public. De 
ex., pentru un un grafic cu sume de bani, include iconuri precum 
un săculeț de bani, monede etc.
10. Nu uita de logoul instituției și cel al finanțatorului! 
Și nu uita de surse. Și una, și alta, conferă infograficului
mai multă credibilitate.

Infograficul: zece pași



➢ Identificaţi un concept unitar/ informaţiile cele mai importante.

➢Datele trebuie să provină din surse credibile - rapoarte, studii etc.

➢Un infografic este ca o poveste atrăgătoare. El trebuie să aibă o 
introducere, o concluzie şi câteva idei principale pe care le spune.

➢Triați la sânge și cu sânge rece informația. Nu poți dezvolta 20 de 
idei într-un infografic. Triați-le și grupați-le în funcție de conținut.

➢Titlul și fontul - să fie mare și să armonizeze cu întreg infograficul. 
Nu uitați că unii oameni poartă ochelari, iar alții accesează 
infograficele de pe smartphone-uri ori tablete, care au ecrane de 
dimensiuni mici.

➢Faceți o schiță înainte să vă apucați efectiv de treabă. O imagine de 
ansamblu asupra produsului finit vă va ajuta să înțelegeți din start 
dacă aveți o abordare corectă ori e nevoie de anumite modificări.

➢Dacă nu aveți designer și nici bani pentru a-l contracta, la dispoziție 
vă stau o groază de instrumente gratuite. Trebuie doar să încercați!

Infograficul: punct și de la capăt



Instrumente: www.easel.ly

www.easel.ly- complet gratuit, meniu diversificat, 

design distractiv 

www.infogr.am - oferă 30 zile de navigare și testare 

gratuită. Neajuns: lipsa gratuității nelimitate

www.piktochart.com - peste 450 de modele de 

infografice. Neajuns: cele mai elaborate și drăguțe 

sunt cu plată.

www.venngage.com -meniu de unelte ușor de 

identificat și de folosit. Dezavantaj: nu permite 

exportarea imaginii create decât dacă ai cont 

premium

Infografice - gratuit, rapid și simplu

http://www.easel.ly-/
http://www.easel.ly-/
http://www.infogr.am/
http://www.piktochart.com/
http://www.venngage.com/

