
GHID DE CUMPĂRARE
OBIECTIVE FOTO



INTRODUCERE

Aparatul de fotografiat pe care îl deții trebuie să fie completat de obiectivul potrivit.
De cele mai multe ori, obiectivele de kit vândute împreună cu aparatele sunt suficient de bune pentru 
început. Acoperă multe situații de fotografiere, însă au anumite limitări și este indicat, ca ulterior, să 
achiziționezi obiectivul potrivit în funcție de: nevoile fotografice, de bugetul pe care îl ai disponibil și de 
genul de fotografie pe care intenționezi să-l practici cel mai des sau îl practici deja. 
Dacă vrei să explorezi întregul potențial pe care îl are aparatul tău foto, să încerci diverse tehnici sau să 
abordezi noi genuri foto, atunci ar trebui să iei serios în considerare achiziționarea unui obiectiv dedicat 
sau, în unele situații, chiar mai multe. 
Știm că mulți dintre voi aveți nevoie de o mână de ajutor, iar în acest ghid vă vom conduce pas cu pas, 
spre a înțelege exact care sunt principalele tipuri de obiective existente pe piață și vom explica cum 
poți alege obiectivul ideal în funcție de nevoile tale foto sau de ce nu, video. 
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OBIECTIVELE ȘI
TIPURILE DE SENZORI
Senzorii de pe aparatele foto au dimensiuni diferite, iar acest 
fapt influențează calitatea sau aspectul imaginilor captate. 

De asemenea, focala obiectivului montat pe aparat poate 
fi influențată de dimensiunea senzorului  (senzorii non full 
frame au un anumit factor de crop sau de multiplicare). 

De exemplu un obiectiv de 100mm pe full-frame va avea un 
echivalent de 150mm atunci când este pus pe un aparat cu 
senzor APS-C crop 1.5x ), iar acest lucru trebuie avut în vedere 
atunci când vei achiziționa un nou obiectiv.

În prezent, pentru aparatele cu obiective interschimbabile 
există trei dimensiuni de senzori utilizate frecvent: MFT (Micro 
Four Thirds), APS-C și Full-Frame.

În cazul senzorilor MFT și APS-C, așa cum aminteam mai 
sus, există un factor de multiplicare a distanței atunci când 
montăm un obiectiv dedicat full-frame (2x pentru MFT și 1.5x 
sau 16.x în cazul APS-C). 

Există, bineînțeles, și obiective dedicate senzorilor crop, caz 
în care distanțele focale notate pe obiective sunt cele reale,
neavând nevoie de vreo echivalare sau alt calcul.
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CUM CITIM INFORMAȚIA DE PE UN OBIECTIV

Canon RF 50mm F1. 2 și Nikkor 18-200mm F3.5- 5.6 sunt 2 exemple pe care le vom folosi pentru a înțelege aceste 
notații, prezente de altfel pe orice obiectiv, indiferent de producător.

După cum poți observa, în denumirea obiectivelor apar mai multe informații. Să le luăm pe rând!
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https://bit.ly/3CotUor
https://bit.ly/3kaOvGu


Distanța focală sau intervalul / plaja focală

Reprezintă unghiul de cuprindere al obiectivului sau popular spus, cât de multe sau de puține elemente poți 
cuprinde în cadru. O valoare mai mică a focalei înseamnă că vei avea un unghi mai mare de cuprindere. 
Cu cât este mai mare valoarea, respectiv distanța focală, cu atât vei avea un unghi mai mic de cuprindere și 
astfel, sunt ideale pentru subiecte aflate la distanță.
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Dimensiunea senzorului
Toate obiectivele sunt compatibile cu modele specifice de camere, în funcție de dimensiunea senzorului. 
Spre exemplu, cu aparatele full frame sunt compatibile anumite modele de obiective, iar pentru cele cu 
sensor mai mic (crop), tip APS-C sau MFT (Micro Four Thirds), vor fi compatibile alte modele. 
De asemenea, multe dintre modelele de camere actuale suportă ambele tipuri de obiective, însă va trebui 
să ții cont de faptul că focala se va modfica în funcție de: factorul de crop al senzorului și obiectivul care 
va fi folosit.
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Diafragma

Reprezintă deschiderea maximă a obiectivului, iar această valoare dictează câtă lumină va intra prin 
obiectiv și va ajunge la senzorul aparatului. 

Un obiectiv cu diafragma maximă de o valoare mai mică (f/1.2, f/1.4, f/2) îți oferă mai multe avantaje:
 Posibilitatea de a fotografia cu timpi de expunere mai rapizi 
 Posibilitatea de a fotografia la valori ISO mai mici 
 Posibilitatea de a obține o foarte bună separare a subiectului de fundal (efectul de bokeh).

    Dacă vrei un bokeh pronunțat în imaginile tale, vei avea nevoie de un astfel de obiectiv!
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Stabilizarea de imagine

Este un sistem (optic de cele mai multe ori) aflat în interiorul obiectivul, cu rolul de a compensa orice 
mișcare sau vibrație a camerei atunci când o folosim, fie că fotografiem din mână sau fixăm aparatul pe 
un trepied. 
Atunci când dorim imagini perfect clare, stabilizarea de imagine poate face minuni și e mereu utilă. Din 
acest motiv, este ideal ca orice obiectiv să aibă și stabilizare de imagine, însă acest aspect influențează 
și costul final.
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Tipul motorului intern de focalizare

Multe obiective sunt construite cu motoare, de diverse performanțe / viteze, care permit focalizarea 
automată a subiectelor dorite și chiar urmărirea în timp real a acestora. 
Evident, obiectivele mai scumpe, din gama Pro, sunt echipate cu motoare mai performante, super 
silențioase și ultra rapide. Dacă fotografiezi sport, wildlife sau scene de acțiune, mai mult ca sigur vei 
dori un astfel de obiectiv pro.
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Elemente de sticlă

Sunt tipuri specifice de sticlă care se 
află în grupurile optice din interiorul 
obiectivelor.
Acestea ajută la realizarea unor fotografii 
mai bune, mai clare sau la reducerea 
aberațiilor cromatice și a distorsiunilor 
geometrice.
Tratamentele optice ale lentilelor care 
alcătuiesc obiectivele sunt de asemenea, 
extrem de importante.
Unii producători menționează și acest 
lucru când este cazul (spre exemplu 
tratamentele T* pentru obiectivele Zeiss 
sau Sony).



Calitatea sticlei / lentilelor

Unele obiective au în denumire o 
literă sau un grup de litere precum:

 G, GM, Pro etc. 
Literele descriu sau certifică 
calitatea sticlei folosite în lentilele 
care compun obiectivul foto sau 
video.
Această calitate va fi reflectată 
întotdeauna în prețul final. 
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Montura obiectivului
(sau baioneta)

Descrie tipul de conexiune fizică 
care permite atașarea unui obiectiv 
la anumite modele de camere. 
Fiecare producător are montura 
sa proprietară, însă vei vedea că 
există și producători terți (third 
party) care oferă obiective pentru 
toate sistemele, ca o alternativă la 
cele native (Sigma, Tamron etc.).
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OBIECTIV ZOOM VS
OBIECTIV FIX (PRIME)
Obiectivele tip zoom (transfocatoare) sunt folosite în mod 
frecvent de mulți fotografi și pentru un bun motiv, poți acoperi 
multe situații fără a fi nevoit să schimbi obiectivul sau dacă 
ești genul care fotografiază mereu cu 1 singur obiectiv. 

Există bineînțeles zoom-uri mai accesbile, mai performante, 
cu plaja focală mai mică sau mai  largă și cu diverse 
luminozități. 

Sunt și fotografi care preferă mereu obiectivele cu focala fixă, 
pentru alte avantaje ale acestora. În comparație cu zoom-
urile, obiectivele fixe tind să fie mai mici și mai ușoare, mai 
compacte. Sunt mai accesbile ca preț atunci când dorești un 
obiectiv foarte luminos (cu diafrgama foarte deschisă, gen 
f/1.4 – zoom-urile se opresc la f/2.8 în general). 

Nu în ultimul rând, pot furniza imagini de o calitate superioară 
în mai toate situațiile. Acești factori recomandă obiectivele 
cu focală fixă în: fotografierea în condiții de lumină scăzută,  
la fotografia de portret, întrucât ne dorim un fundal neclar 
(efect pronunțat de bokeh), iar în cazurile acestea, o valoare 
cât mai mică a diafragmei este esențială.
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TIPURI POPULARE DE OBIECTIVE

Zoom Standard
Un zoom standard este un obiectiv de uz general, 
care acoperă o gamă largă de situații de fotografiere. 
De la un cadru larg (wide) la teleobiectiv ”moderat”, 
mai exact o focală potrivită și pentru un portret sau 
cadru strâns.
Cel mai evident exemplu este obiectivul de kit (în 
general 18-55mm pentru APS-C și 24-70mm pentru 
full-frame). Oferă versatilitate, dar poate fi limitativ 
atunci când îți dorești să devii mai creativ.

Aproape contraintuitiv, natura restrictivă a 
utilizării unei singure distanțe focale poate încuraja 
creativitatea, forțându-te să vizualizezi compoziția 
înainte de a fotografia.
Când fotografiezi cu un obiectiv cu focală fixă, 
trebuie să te gândești mai mult la ceea ce dorești 
să incluzi și să excluzi din fotografie. Ține cont și 
de acest aspect, mai mult efort și planificare, poate 
aduce rezultate mai bune.

VS



În privința obiectivelor zoom standard full-frame, poți alege dintr-o gamă variată de modele: 
Sony 24-70mm f/4, Sigma 24-70mm f/2.8, Nikon Z 24-70mm F2.8 și Panasonic S Pro 24-70mm f/2.8.
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 O variantă de Zoom Standard APS-C este Tokina 17-35mm f/4.
 Sigma 18-35mm f/1.8 este un alt obiectiv pe care îl recomandăm. 

https://bit.ly/3lnrK1l
https://bit.ly/3nt6NVa
https://bit.ly/394Jglk
https://bit.ly/3C64yv5
https://bit.ly/3llVk7g
https://bit.ly/3tJbUSn


Noi îți recomandăm modelele:
Tamron 70-200mm f/2.8, Sony 70-300mm f/4.5-5.6, Sony 70-200mm f/4 și Panasonic 70-300mm f/4.5-5.6. 
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Teleobiectiv

Cel mai frecvent, al doilea obiectiv pe care îl cumpără fotografii, teleobiectivul iți va permite să ”te apropii” mai 
mult de subiect, mărindu-l în cadru în funcție de distanța focală.
Cu cât e mai mare, cu atât subiectul dorit va apărea ca fiind mai apropiat de noi. Prin urmare, un teleobiectiv 
este util și mai ales necesar în fotografia de sport, la fotografierea animalelor sălbatice (wildlife), peisaje etc. 
Prin îngustarea câmpului vizual, un astfel de obiectiv are ca efect comprimarea subiectului și a perspectivei.

https://bit.ly/3z8QUp4
https://bit.ly/3z8nTdp
https://bit.ly/390fP3x
https://bit.ly/3Abe0gq


Recomandările noastre sunt: Nikon 18-300mm f/3.5-5.6 și Sony 18-135mm f/3.5-5.6. 
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Superzoom

Superzoom-urile - obiectivele all-in-one care acoperă o gamă extinsă de distanțe focale, de la superangular la 
teleobiectiv. Pot fi folosite ca obiective de călătorie sau de uz general.
Calitatea imaginii nu este mereu la fel de bună ca în cazul în care ai folosi două obiective separate sau focale 
fixe. Nu pot fi nici la fel de luminoase din cauză că sunt formate din mult mai multe lentile, ceea ce înseamnă o 
performanță mai slabă în lumina scăzută (dar la aparatele actuale poți compensa liniștit din ISO). 
Pentru mulți utilizatori, mai ales cei începători sau entuziaști, utlitatea și comoditatea de a folosi mereu un 
singur obiectiv, de a avea astfel o trusă mult mai compactă și mai portabilă, compensează aceste aspecte.

https://bit.ly/3huoP5U
https://bit.ly/3hpZwla


Specialiștii noștri îți recomandă: Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6, Sigma 14-24mm  f/2.8 și Tamron 11-20mm f/2.8. 
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Zoom cu unghi larg (wide/superwide)
Un zoom cu unghi larg (grandangular, superangular) extinde unghiul de vizualizare dincolo de cel capturat cu 
un zoom standard, permițându-ți să surprinzi perspective mult mai largi și inedite.
Prin urmare, acest tip de obiectiv este o alegere frecventă pentru peisaje naturale și urbane, arhitectură, 
fotografii de interior, de real estate, fotografii de noapte și astrofotografie.

https://bit.ly/3E9K72h
https://bit.ly/2YW1aF7
https://bit.ly/3zb5b4K


Recomandările noastre sunt:
Sony FE 90mm f/2.8, Panasonic 30mm f/2.8 macro, Sigma 105mm f/2.8 Macro și Canon RF 85mm f/2 Macro. 
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Obiective macro
,,Macro” este folosit pentru a descrie un obiectiv care poate focaliza de la o distanță foarte mică, foarte 
apropiată de subiect și care, pe de altă parte, reproduce în mărime reală subiectul fotografiat (1:1).
Acest lucru îți permite să surprinzi obiectele de mici și foarte mici dimensiuni, cum ar fi insectele, florile, 
bijuteriile sau atunci când vrem detalii sau close-up-uri.
Unele obiective zoom folosesc ”macro” în numele lor pentru a indica o capacitate de focalizare mai apropiată 
ca de obicei, dar obiectivele macro adevărate tind să aibă distanțe focale fixe și raportul de reproducere al 
imaginii de 1:1 (sau măcar 1:2).
În general, cu cât este mai mare distanța focală, cu atât te poți afla mai departe de subiect, avantaj în 
situațiile în care nu vrei sau nu poți să te apropii prea mult de subiect.

https://bit.ly/3hrYllu
https://bit.ly/3k3pz3o
https://bit.ly/3920AHp
https://bit.ly/3nrqeOg


Noi îți recomandăm: 
Sigma 35mm f/1.4, Sigma 50mm f/1.4, Sony 55mm f/1.8 și Canon 135mm f/2L. 
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Obiective cu focale fixă (și luminoase)
Aceste obiective sunt disponibile pentru toate distanțele focale, de la unghi larg, la ultra-teleobiective (de la 
14mm până la focale foarte lungi, 600mm sau chiar mai mult pentru uz profesional).
Ceea ce au în comun este capacitatea de a captura multă lumină, de a estompa fundalurile (bokeh) și de a 
oferi o calitate optică ridicată.
De multe ori fiind la prețuri accesibile, sunt preferate în rândul fotografilor cu pretenții și care urmăresc o 
calitate cât mai ridicată a imaginilor realizate, indiferent de aparatul folosit.

https://bit.ly/3EcQd1W 
https://bit.ly/3tDoC5h
https://bit.ly/3tDNAS4
https://bit.ly/3z41gGR
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Autofocusul (AF)
Performanța de focalizare automată poate varia semnificativ de la un obiectiv la altul 
și poate face o diferență uriașă între capturarea momentului perfect la un eveniment 
sportiv sau ocazie socială și o experiență fotografică frustrantă. Obiectivele din gama 
PRO vor fi mereu mai rapide și mai precise în focalizare, indiferent de aparatul folosit.

Focalizare manuală
Deși focalizarea automată este excelentă și funcționează impecabil pe aparatele de 
generație actuală, există încă un număr mare de obiective cu focalizare manuală (la fel 
ca posibilitatea de a trece obiectivele cu AF pe modul MF – focalizare manuală). 
În continuare există utilizări care necesită sau impun focalizarea manuală pentru și mai 
multă precizie (fotografia macro, astrofotografia, videografia ș.a.m.d). E important de 
știut că majoritatea videografilor preferă focalizarea manuală și de multe ori folosesc 
acest feature într-un mod creativ.

ALTE CARACTERISTICI RELEVANTE PENTRU ACHIZIȚIE
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Calitatea construcției și rezistența la apă sau intemperii
De regulă, cu cât este mai scump un obiectiv, cu atât este mai bine și mai solid construit.  Materialele folosite 
sunt de o calitate superioară, de la carcasă și până la sticla folosită în lentilele care alcătuiesc obiectivul.
Cele de kit, care vin odată cu aparatele sunt de obicei construite din plastic, fiind mai ușoare dar și mai fragile. 
Dacă investești mai mult într-un obiectiv, pe lângă calitatea superioară a imaginilor obținute vei primi la pachet 
și o construcție mai solidă și mai durabilă în timp, cu protecție la praf și umezeală. Dacă îl vei întreține cum 
trebuie, îl vei avea pentru totdeauna. De aceea, de cele mai multe ori, pe termen lung,  investiția într-un obiectiv 
PRO este una ideală.
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UTIL! GLOSAR CU TERMENI
 Unghiul de cuprindere 

Descrie perspectiva oferită de un obiectiv, măsurată ca unghiul dintre cele mai 
îndepărtate extreme ale acoperirii obiectivului. Imaginează-ți vederea din față ca un 
semicerc de 180 de grade: un obiectiv cu unghi larg poate vedea un segment mai mare 
al semicercului decât un teleobiectiv.

 Profunzimea de câmp (DOF) 
Aceasta descrie cât de mult din scena (din fața și din spatele punctului de focalizare) 
va apărea clar în imagine. O imagine cu adâncime de câmp redusă poate fi obținută cu 
o diafragmă foarte deschisă și ne permite separarea subiectului de fundal (acesta fiind 
neclar și nefocalizat). 

 Obiective luminoase 
Un mod mai plastic de descriere a diafragmei maxime a unui obiectiv. Obiectivele 
”luminoase sau rapide” au diafragme maxime mari (numere F scăzute), care permit 
utilizarea unor timpi de expunere mai scurți. La polul opus, sunt obiectivele mai putin 
luminoase sau ”lente”, care au diafragme maxime mai mici și necesită de obicei viteze de 
expunere mai mari (f/5.6, f/8, f/16 ș.a.m.d). La nevoie, se poate compensa din valoarea 
ISO.

Adâncime redusă 
(portrete / close-up / macro)

Adâncime mare
peisaj, clar în depărtare

f/1.2
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 Distanța focală 
Exprimată în milimetri, descrie unghiul de cuprindere al obiectivului. Teleobiectivele au 
o distanță focală mare, iar obiectivele cu unghi larg o distanță focală mică. Cu cât este 
mai lungă distanța focală, cu atât unghiul de vizualizare este mai îngust și subiectul va 
apărea în cadru ca fiind mai apropiat.

 Micro Four Thirds (MFT sau micro 4/3) 
Este un sistem mirrorless fondat de Panasonic și Olympus, bazat pe un format de senzor 
de 17,3 x 13mm, cunoscut sub numele de Micro Four Thirds. La ora actuală senzori format 
MFT sunt prezenți pe mai multe branduri de aparate foto sau video.

 APS-C 
Un format comun al senzorului utilizat de producătorii de camere cu obiective 
interschimbabile. Senzorii de format APS-C măsoară aproximativ 24 x 15mm și au un 
factor de crop de 1.5x (Nikon, Fujifilm etc.) sau 1.6x (Canon).
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 Full-Frame  
Un format de senzor de aceeași dimensiune ca un cadru de film de 35mm. Măsoară 36 
x 24mm. Prezent pe aparatele profesionale sau semiprofesionale, oferă o dinamică și o 
calitate superioară a imaginilor captate.

 Obiectiv cu focală fixă (prime) 
Un obiectiv care are o singură distanță focală. Dacă vrei să te depărtezi sau să te apropii 
de subiect, va trebui să te folosești de “zoom-ul“ pașilor tăi.

 Obiectiv tip zoom 
Obiectiv al cărui câmp vizual (unghi de cuprindere) poate fi reglat printr-un inel dedicat 
prezent pe obiectiv, permițându-ți să cuprinzi mai multe elemnte în cadru (cadru larg) 
sau să apropii subiectul fără a te deplasa din punctul tău de stație.

 Echivalent 35mm (echivalent full-frame) 
Veți întâlni de multe ori formularea acesta, care face referire la caracteristicile unui 
obiectiv atunci când este utilizat pe o aparat non full-frame, raportându-l la formatul 
filmului de 35mm sau al senzorului digital full frame.

FULL FRAME

APS-C

MFT



Sperăm că acest ghid îți va fi util în alegerea obiectivului de care ai nevoie.
Nu uita că îl poți trimite și prietenilor tăi, cu siguranță îi va inspira și pe ei! 


