
 

   
 

 

 

Plan 

de instruire și creație la New Media Incubator 

ediția 2022 

 

Prin înscrierea la cursurile din cadrul rundei din anul 2022 al proiectului New Media Incubator 

(NMI), Audientul se angajează să respecte toate cerințele și obligațiile aferente Planului de 

Instruire și de creație atât la etapa de inițiere, cât și pe toată durata proiectului. 

 
Condițiile de participare la ediția 2022 a proiectului New Media Incubator 

Pentru a se înscrie la program, persoanele (echipele de creație) interesate vor expedia, în 

conformitate cu cerințele din invitația publică de participare lansată de FSM, dosare de 

participare, inclusiv conceptul propriului proiect.  Dosarele vor fi evaluate în corespundere cu 

următoarele criterii: 

1. Concept, max. 15 puncte 

2. Planificarea Proiectului, max. 15 puncte 

3. Capacitatea de sustenabilitate, max. 20 puncte 

 

Program 

Audienții selectați pentru participare în proiect vor participa la cursurile teoretice legate de 

producție audiovizuală și la activitățile practice și mentorat în realizarea propriilor proiecte video 

sau audio. 

Partea teoretică va conține următoarele cursuri: 

• Introducere în comunicarea mediatică: particularități, elemente specifice, tendințe 

(trainer Dorin Scobioală); 

•  De la idee la produsul finit (traineri Sergiu Scobioală și Max Ciorbă); 

• Imagine: reguli și tehnici de bază în filmare și editare (traineri Denis Tcaci și Dorin 

Scobioală); 
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• Planificarea, gestionarea și organizarea procesului de producție (trainer Sergiu 

Scobioală); 

• Sunetul în producții audiovizuale: fizica sunetului, tehnici, echipamente și softuri 

de înregistrare și procesare a sunetului (trainer Andrei Mâțu); 

•  Cucerirea și creșterea audienței, valorificarea potențialului unui produs 

audiovizual, monetizarea (traineri invitați) 

• Secretele unui vlog / podcast de succes din proprie experiență (traineri invitați) 

 

 

Fiecare din cursurile predate se va constitui din: 

• Prelegerea teoretică 

• Recomandări privind alte evenimente de instruire la temă în regim online (tutorials, 

webinare de profil etc.) 

• Recomandări pentru lecturi/vizionări/audieri legate de tema cursului 

• Sesiuni de întrebări răspunsuri 

Fiecare curs se va ține de 2 ori, de luni până sâmbătă (inclusiv). Audientul are posibilitatea să-și 

aleagă una din zilele anunțate pentru fiecare curs. Înscrierile pentru fiecare sesiune se vor face 

din timp. Toate cursurile teoretice se vor ține în limba română. 

 

Tematici care vor fi abordate (lista va fi completată în dependență de solicitările audienților)  

• Jurnalism vizual  

• Legea privind drepturile de autor; Legislația media  

• Instrumentar de creație video/audio în diferite sisteme de operare pentru înregistrare, 

editare, exportare, downloadare: aplicații, resurse și idei, instrumente de quick edit video 

folosind doar device-uri digitale wireless (smartphone sau touch tablet computer), green 

screen video (chroma key composite), servicii online care susțin show-uri radio în regim 

live sau o istorie în format digital care combină fotografii, video, animație, sunet, muzică, 

text și eventual o voce care susține narațiunea și comunică un mesaj și a. (tematicile vor 

fi precizate).   

• Opțiuni de hosting  

• Social media marketing  

Alte teme la solicitare 

 

La absolvirea cursurilor teoretice, autorii proiectelor înscrise în NMI-2022 vor lucra împreună cu 

trainerii la primele episoade. Audienții au la dispoziție studioul dotat cu toate echipamentele 

necesare. Echipamentele pot fi folosite doar în scopuri legate de producerea proiectelor 
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video/audio ale participanților. Echipamentele nu pot părăsi studioul neînsoțite de cel puțin un 

membru al echipei NMI pe tot parcursul utilizării lor. 

 

 

 

 

Concursul de granturi 

 

Fiecare audient nu poate produce mai puțin de 2 episoade: unul - împreună cu echipa studioului, 

al doilea – independent, cu posibilitatea de a beneficia de suport tehnic și consultanță.  

Termenul-limită de prezentare a lucrărilor finale: 25 noiembrie 2022, ora 17.00 

 

Condiții obligatorii de patricipare la concursul de granturi:  

1) producerea a cel puțin două episoade din proiectul aprobat  

2) publicarea acestora (la concurs vor participa doar lucrări publicate, cu link deschis) 


