
Editorul de imagini Gimp 
Prelucrarea imagini 

 
Decuparea unei imagini se realizează atunci când se dorește eliminarea unor 

elemente nedorite din aceasta sau când este necesară preluarea unor detalii ce 

urmează a fi folosite ulterior. Pentru realizarea acestei operații folosim opțiunile 

Transform Tools (Instrumente de transformare) + Crop (Decupare) din meniul Tools 

(Instrumente) sau iconița  din Toolbox (Trusă de instrumente). 

După selectarea zonei de decupare, pentru confirmarea decupării, se apasă tasta 

Enter în interiorul selecției. 

 
Rotirea unei imagini 
 
Pentru activarea instrumentului Rotate 

(Rotire) a unei imagini sau a unui strat al acesteia 

se folosesc opțiunile Transform tools (Instrumente 

de transformare) + Rotate (Rotire) din meniul 

Tools (Instrumente) sau iconița 

 din Toolbox (Trusă de 

instrumente). În caseta de dialog Rotate (Rotire) se 

stabilesc axele de rotație și unghiul. 

 
Oglindirea unei imagini 
 
Pentru activarea instrumentului Flip (Întoarcere) a unei imagini se folosesc 

opțiunile Transform tools (Instrumente de transformare) + Flip (Întoarcere) din meniul 

Tools (Instrumente) sau iconița  din Toolbox (Trusă de 

instrumente). 

 

        
 
Imagine inițială  Întoarcere orizontală  Întoarcere verticală  



Layers (Straturi) 
 
Layer-ele sunt elemente ale unei imagini, 

suprapuse „în straturi” unele peste altele, ce pot fi utilizate 

individual. Pentru crearea unui Layer (Strat) se alege 

opțiunea New Layer (Strat nou) din meniul Layer (Strat). 

Se va deschide caseta de dialog New Layer (Strat nou) 

unde putem selecta proprietățile stratului creat. 

Selectarea unui strat creat se realizează prin 

alegerea opțiunilor Dockable Dialogs (Dialoguri 

andocabile) + Layers (Straturi) din meniul Windows 

(Ferestre). 

Fiecare strat dintr-o imagine are o serie de proprietăți, dintre care, cele mai 

importante sunt: 

 Name (Nume) – reprezintă numele stratului alocat de aplicație sau de 

utilizator; 

 Opacity (Opacitate) – reprezintă gradul de vizibilitate al culorilor, aflat 

între 0 (transparent/complet vizibil) și 100 (opac/complet invizibil). 

 Blending (Mod de amestecare) – reprezintă modul de îmbinare a 

straturilor. Gimp oferă 21 de tipuri de amestecare, disponibile într-o listă. 

 Lock (Blocare) – oferă posibilități de blocare a pixelilor sau a canalului 

alfa pentru un strat; un strat blocat nu poate fi modificat. 

În cazul în care este necesară modificarea ordinii unor straturi se alege opțiunea 

Stack (Stivă) din meniul Layer (Strat). Se la deschide o listă derulantă de unde putem 

alege opțiunea dorită: 

 Layer to Top (Ridică stratul sus de tot / pe prima poziție); 

 Layer to Bottom (Coboară stratul jos de tot / pe ultima poziție); 

 Reverse Layer Order (Inversează ordinea straturilor); 

 Select Top Layer (Selectează stratul de sus / primul strat); 

 Select Bottom Layer (Selectează stratul de jos / ultimul strat); 

 Select Previous Layer (Selectează stratul precedent / deasupra 

stratului selectat); 

 Select Next Layer (Selectează stratul următor / sub stratul selectat); 

 Raise Layer (Ridică stratul / deasupra celui de dinainte); 

 Lower Layer (Coboară stratul / sub cel de după). 

 

Dacă este necesară unirea a două sau mai multe straturi într-unul singur, se vor 

îmbina straturile vizibile cu ajutorul opțiunii Merge Visible Layers (Combină straturile 

vizibile) din meniul Image (Imagine). 

În cazul în care se dorește salvarea imaginii într-un format ce nu suportă 

transparență (ex. .jpg) este necesară comanda de aplatizare a straturilor care îmbină 

toate straturile într-unul singur, fără transparență. Această comandă se realizează cu 

ajutorul opțiunii Flatten Image (Aplatizează imaginea) din meniul Image (Imagine). La 



final imaginea va arăta la fel, dar toate elementele imaginii sunt într-un singur strat fără 

transparență. 

Pentru redimensionarea stratului și conținutului este necesară scalarea 

acestuia, operație realizată cu ajutorul opțiunii Scale Layer (Scalează stratul) din 

meniul Layer (Strat). 

Pentru rotirea unui strat se folosește opțiunea Transform (Transformare) din 

meniul Layer (Strat), urmată de tipul de rotire dorit. 

Rasterizarea textului în Gimp se realizează apelând succesiv comenzile: click 

pe butonul  din Toolbox (Trusă de Instrumente) pentru introducerea textului, click 

dreapta pe stratul ce conține text din bara Layers (Straturi) + opțiunea Discard Text 

Information (Aruncă informațiile de text). 

Copierea unui strat în vederea utilizării în altă imagine se face apelând succesiv 

opțiunile Copy (Copiază) din meniul Edit (Editare) + Paste as (Lipește ca) + New 

Layer (Strat nou). 

Mutarea unui strat se realizează cu ajutorul opțiunilor Transform tools 

(Instrumente de transformare) + Move (Mutare) din meniul Tools (Instrumente). 

 
 

  
 


