
 
 

INFORMATICĂ  
� asist. dr. Petru Sorin Botezat 
� 7 cursuri + 7 laboratoare a 2 ore fiecare 
� Microsoft Office XP:  3 componente  

Microsoft Office XP 

� Microsoft Word:  3-4 cursuri 
� creare de documente (scrisori, rapoarte, cărŃi) 
� conŃinând text şi grafică 
� destinate tipăririi, publicării pe Web, trimiterii prin e-mail 

� Microsoft PowerPoint: 1-2 cursuri 
� crearea unor prezentări electronice 
� destinate expunerii în faŃa unui auditoriu.  

� Microsoft Access: 2 cursuri 
� crearea şi gestionarea bazelor de date 

Examinare 

� Microsoft Word:  33% 
� lucrare practică constând în reproducerea unui document model 
� la laborator, în săptămâna a 7-a — a 9-a  

� Microsoft PowerPoint: 33% 
� referat constând în crearea şi expunerea unei prezentări electronice, pe o temă la 

alegere 
� muncă independentă, prezentare la laborator în săptămâna a 11-a  

� Microsoft Access:  33% 
� test grilă, în sesiune 

 Microsoft Word 
�  Lansarea în execuŃie a aplicaŃiei 
�  InterfaŃa grafică a aplicaŃiei 
�  Editarea documentului  
�  Navigarea în document 
�  Formatarea documentului 

Lansarea aplicaŃiei Microsoft Word 

� prin dublu clic pe pictograma aplicaŃiei      , aflată  
� pe Birou (Desktop) 
� pe Bara de aplicaŃii (Taskbar) 
� intr-un dosar oarecare 
� sau prin Start, Programs, Microsoft Word 
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� sau prin deschiderea unui fişier        creat cu Microsoft Word 
Se deschide şi devine activă fereastra aplicaŃiei. 

� În al doilea caz fişierul e deschis intr-o subfereastră 

InterfaŃa grafică a aplicaŃiei Microsoft Word 
Fereastra aplicaŃiei: un obiect cu subobiecte 
elemente solidare cu fereastra 

� Bara de titlu  
� Bara de star 

Instrumente de control 
� Bara de meniuri.   
� Barele de instrumente 
� Panoul de comandă (Task pane) 

suprafaŃa de lucru 
� Fereastra document şi elemente auxiliare: 
� Rigle, buton pentru definire taburi 
� Bare de defilare, butoane de vizualizare, de navigare, caseta de divizare în geamuri 

Lucrul cu ferestrele 
� tehnică de bază a interfeŃei grafice a sistemului de operare Windows 

� Fereastra apare şi pe Bara de aplicaŃii ca buton,  
� formă la care se poate eventual şi reduce (prin minimizare). 

� Fereastra e un miniecran autonom:  
� dispune de instrumentele necesare  

� pentru a executa operaŃii  
� şi pentru manevrarea ei pe Birou 

� Mai multe aplicaŃii pot rula simultan,  
� fiecare într-o fereastră proprie;  

� ferestrele se suprapun ca foile de hârtie pe un birou;  
� doar una din ferestrele deschise este activă:  

� ea primeşte comenzi de la periferice (tastatură, mouse etc) 
� are bara de titlu colorată mai viu 
� în general fereastra activă e vizibilă si stă peste celelalte, dar nu numaidecât ! 

� Ferestrele aplicaŃiilor Windows au multe aspecte si componente similare   (forma 
dreptunghiulara, design, bare de titlu, de stare, de meniuri etc).  

       Aici sunt două excepŃii: 
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FuncŃiile meniului local al Barei de aplicaŃii 

� Minimize All Windows;   Undo Minimize All; 
� Cascade Windows;   Undo Cascade  
� Tile Windows Horizontally; Undo Tile  
� Tile Windows Vertically;  Undo Tile.  

Efectul activării butonului ferestrei de pe Bara de aplicaŃii (prin clic sau din tastatură: (Shift+)Tab, 
săgeŃi, Enter) 

� activarea ferestrei, dacă fereastra e inactivă 
� minimizarea ferestrei, dacă fereastra e activă 
� restaurarea ferestrei, dacă fereastra e minimizată 

Bara de titlu:  
� fereastra activă are bara de titlu colorată mai viu 
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� conŃine  
� un buton cu pictograma aplicaŃiei (sau documentului) care deschide meniul local al 

barei   
� numele (documentului deschis şi al) aplicaŃiei,  
� trei butoane în colŃul din dreapta sus: r10 sau r20 

� funcŃiile butoanelor din dreapta (prin clic) 
� 0minimizare,  
� 1maximizare/2restaurare  
� rînchidere 

Bara de titlu: meniul local (sau de control) 
� activare 

� clic pe butonul meniului de pe bara de titlu a ferestrei,  
� sau clic dreapta pe bara de titlu sau pe butonul ferestrei de pe Bara de aplicaŃii,  
� sau Alt+Space 

� funcŃii 
 

� Move: deplasare,  
� Size: redimensionare  

 
 
 

� Minimize, Maximize, Close, Restore (inclusiv după minimizare):  v. butoanele 
corespondente 

� AgăŃând cu mouse-ul: 
� bara de titlu, obŃinem deplasare,  
� marginile sau colŃurile, obŃinem redimensionare  pe 1 sau 2 dimensiuni;  

anulare: Esc înainte de relaxare 
� Prin dublu clic pe 

� bara de titlu, obŃinem maximizare/restaurare 
� butonul meniului de control, obŃinem închiderea ferestrei 

Bara de meniuri.  Meniuri = liste de opŃiuni  
� ce pot fi la rându-le submeniuri sau comenzi 
� valorile comenzilor cu parametri se fixează prin intermediul unor casete de dialog, care 

conŃin  
� liste  
� butoane radio 
� comutatoare 
� butoane declanşatoare etc 

� avantaje: oferă  
� acces rapid la comenzi, printr-un simplu clic 
� corectitudine sintactică asigurată,  
� vedere de ansamblu asupra posibilităŃilor aplicaŃiei 

Bara de meniuri. Acces: 
� deschiderea unui meniu:   

� Alt / F10, literă subliniată  
� sau Alt+literă  
� sau clic 
� dublu clic sau asteptare deschide un meniu mai lung 

� anulare: Esc sau Alt sau clic afară;  
� deplasarea focusului între opŃiuni : tastele săgeŃi, (Shift+)Tab;  
� selectare: focus activat si Enter         

 sau litera de identificare        
 sau clic 

 

� din tastatură (cu săgeŃi) sau, 
după acŃionarea unei taste 
oarecare (mai putin Ent, Esc), cu 
mouse-ul (prin deplasare, fără a 
apăsa vreun buton) 

� clic sau Ent = confirmare / Esc = 
anulare 
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Barele de instrumente:  
instrumentele sunt butoane 

•  cu pictograme care sugerează conceptul               
•  şi care pot fi activate sau deplasate cu mouse-ul; 
•  pun la dispoziŃie cele mai frecvente opŃiuni, greu accesibile din meniuri. 

 
OpŃiunea Customize... (sau Tools, Customize...) oferă control avansat:  

� liste personalizate de butoane pentru barele existente,  
� crearea de bare noi,  
� gestiunea avansată a ordinii intre optiuni,  
� definirea unor parametri legati de comportamentul general al barelor 
� Pentru a face să apară/dispară (in Word) bara de stare, barele de defilare, rigla verticală etc:  

Tools, Options, fişa View, opŃiunea specifică 
Bara de stare oferă:  

� informaŃii legate de poziŃia punctului de inserŃie in document (pagina, secŃiunea, 
linia, coloana), de modul de editare sau de selecŃie, de limbaj etc 

� precum şi instrumente pentru modificarea acestor parametri (prin dublu clic sau clic 
dreapta); 

� periodic, mesaje legate de starea aplicaŃiei (de  exemplu faptul că fişierul e in curs de 
salvare) 

Rigle; pot fi ascunse/reafişate din View, Ruler 
� ajută la poziŃionarea în document 
� permit reglarea unor elemente de format de pagină şi de paragraf, direct cu mouse-ul 

sau prin deschiderea unui dialog 
SuprafaŃa de lucru: zona de afişare a documentului (într-o subfereastra) 
Puncte active: focusul, 

� cursorul mouse-ului;  
� îşi modifică forma cu operaŃia pe care o execută 

� punctul de inserŃie: locul în care se primeşte text;  

Navigarea in document 
Cum lucrăm cu mai multe ferestre ? 

� la un moment dat, pot fi deschise un document, mai multe documente sau nici unul 
� fiecare document e deschis într-una sau în mai multe ferestre de vizualizare ;  
� o fereastră poate fi divizată în geamuri; 
� sunt necesare mai multe ferestre/geamuri când trebuie  

� să edităm simultan mai multe documente 
� să mutăm text la distanŃă sau între documente, 
� să navigăm rapid într-un document lung,  
� să lucrăm cu două moduri de vizualizare diferite ale unui document 

� Lucrul cu mai multe ferestre/geamuri este gestionat de meniul Window 
� Activarea unei ferestre :   

� fereastra activă primeste informaŃii de la tastatură  
� la un moment dat o singură fereastră e activă (cea care are focusul) 

� la deschidere 
� clic pe bara de titlu (sau chiar oriunde în fereastră)  
� selectarea butonului radio din meniul Window 
� clic pe butonul ferestrei de pe Taskbar  

� survol cu mouse-ul : ..................  
� clic cu mouse-ul : ...................... 
� dublu clic (rar): .......................... 
� Alt + tragere cu mouse-ul: ……. 
� agăŃarea şi tragerea   ................  
mânerului din stânga al unei bare: 
� clic dreapta pe o bară: .....…….. 

balon explicativ 
activare sau dezactivare 
activare funcŃie avansată 
deplasare pe bară   
deplasare orizontală a barei, schimbarea ordinii verticale 

transformare în bară flotantă parcare pe o altă margine 
lista barelor disponibile în care  se pot (de)bifa opŃiuni 
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� Ctrl+(Shift+)F6 (navigare între documente),  
� Alt+(Shift+)Tab (navigare între aplicaŃii)  

� Deschidere :  
� orice (nou) document se deschide într-o nouă fereastră 
� Window, New Window : o nouă fereastră pentru documentul activ  (primesc 

numere: nume :1, nume :2) 
� Închidere :  procedura obişnuită sau Ctrl+W 

� ultima fereastră sau File, Close închide documentul 
� Afişarea tuturor ferestrelor neminimizate:  Window, Arrange All   

      Window, Cascade (doar în PowerPoint) 
Divizare/anularea divizării în geamuri :  

� Window, Split, deplasarea mouse-ului, fără apăsarea vreunui buton, şi clic în poziŃia dorită/ 
� /Window, Remove Split 
� agăŃarea casetei de divizare de deasupra barei de derulare verticală şi tragerea în poziŃia 

dorită/ 
� /agăŃarea liniei de divizare dintre geamuri şi tragerea în afara documentului (sau doar către 

marginile sale) 
� agăŃarea liniei de divizare devine posibilă când cursorul 

devine 
� În fiecare din operaŃiile precedente care implică deplasarea mouse-ului sau tragerea 

cu el, o bară separatoare ce-i urmează mişcarea arată care va fi poziŃia liniei de 
divizare după clic, respectiv după relaxare 

Moduri de vizualizare a unui document 
� Word oferă diferite moduri în care poate fi vizualizat, dar şi editat un document.  Fiecare 

convine pentru o altă utilizare. 
� Afişează implicit anumite instrumente de lucru şi inhibă anumite posibilităŃi, încercând să 

răspundă cât mai apropriat funcŃiei cărora i-au fost destinate.   
� Pentru a schimba modul de vizualizare:  

� clic pe pictogramele din stânga barei de defilare orizontale 
� sau View şi una din opŃiunile Normal, Web Layout, Print Layout, Outline 

� cele 4 comenzi din meniu şi pictogramele se comportă ca nişte butoane radio 
� sau File, Print Preview (v. şi pictograma de pe bara Standard) 

� Comanda Close care închidea fereastra are acum, oricum ar fi ea accesată, 
funcŃia de a reveni la modul de vizualizare anterior 

� Pentru a ascunde spatiul dintre pagini în Print Layout View se apropie mouse-ul pană cand 
cursorul isi schimba aparenta si se face clic 

� schimbarea e valabilă pentru toate paginile 
Caracteristici.  Utilitate: 

� modurile Normal şi Outline permit manevrarea uşoară a documentului 
� Normal e relativ apropiat de forma tipărită: recomandat pentru redactare 
� Outline afişează structura documentului; permite deplasări şi ierarhizări la 

nivel de paragraf 
� Web Layout dă forma documentului ca pagină web, iar Print Layout şi Print Preview 

dau forma tipărită a documentului  
� Print Layout: recomandat pentru redactare 
� Print Preview e recomandat ca o ultimă verificare inainte de tipărire 

Barele de defilare 
� Pentru a face să apară/dispară (in Word) barele de defilare orizontală, respectiv verticală se 

bifează/ debifează în Tools, Options, fişa View, opŃiunea Horizontal scroll bar, respectiv 
Vertical scroll bar 

� Barele de defilare verticală şi orizontală 
� nu apar dacă toată înălŃimea/lăŃimea documentului e vizibilă 
� raportul între înălŃimea/lăŃimea cursorului mobil şi a barei 

verticale/orizontale este egal cu raportul între înălŃimile/lăŃimile părŃilor 
vizibilă şi invizibilă ale documentului 
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� deplasare cu o linie/coloană: clic pe butoanele săgeŃi 
� deplasare cu un ecran: clic sub/deasupra cursorului 
� deplasare personalizată: tragerea cursorului mobil 

Alte moduri de deplasare în document: 
1. clic pe butonul Select Browse Objects (sau Alt+Ctrl+Home) 
2. survolând o opŃiune din grupul de pictograme ce apare, i se afişează numele; se alege prin clic 

una din opŃiuni:  
� tipul de obiect ce va fi căutat: pagini, secŃiuni, titluri, note de subsol sau finale, 

comentarii, tabele, grafice, câmpuri etc., 
� alegerea implicită fiind pagina  

� pentru o altă alegere, butoanele de navigare devin albastre; 
� pentru pagini, ele sunt negre;  paşii 1-2 pot fi atunci suprimaŃi. 

� există şi două butoane, Find şi Go To, care deschid fereastra Find and Replace pe 
fişele Find şi Go To 

punctul de inserŃie se mută încât să preceadă următoarea ocurenŃă a tipului de obiect ales 
3. clic pe butonul Previous/Next ‘‘tipul ales de obiect’’ sau Ctrl+PgUp/PgDn pentru a sări la 

pecedenta/ următoarea ocurenŃă a tipului de obiect ales;          
  numele şi shortcut-ul butoanelor apar într-un balon explicativ la survolul 
butonului cu mouse-ul. 

Căutare şi înlocuire 
� se realizează din dialogul Find and Replace, care are trei fişe: Find, Replace, Go To 
� cele trei fişe se pot deschide direct atât din meniul Edit, cât şi prin taste directe 

(shortcut-uri) 
Fişe Edit Shortcut Bara ... Select Browse Object 

Find Find... Ctrl+F        (... Standard)    (Find) 

Replace Replace... Ctrl+H     

Go To Go To... Ctrl+G dublu clic (...de stare)     ���� (Go To) 
� Fişa Go To se poate deschide şi de pe bara de stare, iar fişa Find se poate deschide şi 

de pe bara Standard; 
� Fişa Find e practic o versiune incompleta a fişei Replace 
� Deschiderea acestei ferestre de dialog nu inhibă editarea  documentului 

� Find What: textul căutat;  
� Replace with: textul înlocuitor 

� pentru a formata textul din cele două zone, se acŃionează butonul Format,  
� iar pentru a-i adăuga caractere speciale, Special 

� Search Options : se stabilesc condiŃiile avansate ale căutării 
� zona se extinde sau se resoarbe cu comutatorul More/Less 

� acces la cele două butoane amintite 
� sensul căutării 
� dacă se Ńine cont de capitalizarea literelor 
� dacă se caută doar cuvinte întregi 
� dacă sunt interpretate literal sau ca atare caracterele de control  

� doar pentru lb. engleza: 
� dacă se caută şi omofonele unui cuvânt 
� dacă se caută toate formele gramaticale ale unui cuvânt 

� Find Next găseşte şi selectează următoarea ocurenŃă a textului căutat 
� Highlight all items found in: dacă butonul e selectat, butonul Find Next se transformă în Find All. 
� Find All selectează toate ocurenŃele  textului căutat în porŃiunea documentului aleasă în lista 

Highlight all items found in: 
� Replace: înlocuieşte textul deja găsit (dacă e cazul) cu textul înlocuitor şi găseşte următoarea 

ocurenŃă a textului căutat 
� Replace All: înlocuieşte cu textul înlocuitor toate ocurenŃele a textului căutat 
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OperaŃiile se efectuează doar asupra selecŃiei, dacă o porŃiune de document a fost selectată 
Căutare şi înlocuire: Fişa Go To  

� Go to what: tipul de obiect căutat 
� Enter:  

� un identificator al obiectului 
� nu se completează dacă vrem o căutare în tot documentul 

� Go To/Next caută următoarea ocurenŃă a obiectului de tipul şi cu identificatorul ales 
� Previous face acelaşi lucru în sens invers 

Structura unui document Word 

� AplicaŃia Word e un obiect care conŃine alte obiecte: bare de meniuri, bare de pictograme, 
documente etc, fiecare conŃinând la rândul său alte obiecte 

� Fiecare obiect din structura ierarhică are  
� un număr de atribute  
� şi de acŃiuni asupra sa prin care atributele pot fi modificate 

Structura ierarhică a unui document Word: 
� documentul format din  

� secŃiuni formate din 
� obiecte grafice încapsulate 
� tabele formate din 

� celule formate din paragrafe 
� fundal, anteturi şi subsoluri formate din 

� caractere 
� câmpuri 

� note de subsol formate din 
� ancoră 
� caractere 

� paragrafe formate din  
� caractere 

Procesorul de texte Microsoft Word 

� OperaŃiuni la nivel de document 
� OperaŃiuni la nivel de pagină 
� OperaŃiuni la nivel de paragraf 
� OperaŃiuni la nivel de caracter  

OperaŃiuni la nivel de document 
� crearea unui nou document  

� modele (templates) 
� salvarea unui document 

� numele unui document 
� deschiderea/închiderea unui document existent 

� căutare în arborescenŃa de fişiere 
� activarea unui document 

� documentul activ e cel din fereastra activă   (v. activarea unei 
ferestre)  

� trimiterea prin e-mail a unui document Word 
� protejarea unui document Word 
� tipărirea unui document Word 

Crearea unui nou document  
� automat, la pornirea aplicaŃiei (Document 1) 
� prin acŃionarea instrumentului New 
� File, New, fişa New, opŃiunea Blank Document 

� Orice nou document se creează pornind de la un document existent, memorat sub formă de 
model (template), cu extensia .dot 

� modelul implicit, folosit în operaŃiile anterioare este modelul Normal 
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� pentru modele mai  sofisticate: File, New, fişa New from template, opŃiunea 
General Templates; se alege o categorie, după tipul de document, se previzualizează 
modele, se alege modelul convenabil 

� unele opŃiuni sunt magicieni (wizards), care construiesc un model potrivit cu 
aşteptările noastre, pornind de la răspunsurile pe care le dăm la întrebările 
succesive pe care ni le pun 

� Modelul este un document, în general fără text, dar care oferă o structură şi instrumente de 
formatare pentru un nou document. Poate conŃine: 

� stiluri de formatare, intrări de AutoText, macro-uri, cadre pentru grafice 
(placeholders) 

� personalizări ale barelor de meniuri şi de instrumente, precum şi ale listei de 
chei funcŃionale 

� Utilizatorul poate construi el însuşi modele, pe care le poate adăuga la cele preexistente 
� pentru a deschide un nou document pornind de la un document existent: File, New, 

fişa New from existing document, opŃiunea Choose document; fereastra arată 
similar cu Open 

Salvarea unui document 
� =aducerea fişierului din memoria internă pe disc  
� prima dată fişierului i se atribuie un nume de foma nume.doc   

 (sugestiv! numele implicit trebuie eliminat)  
� salvarea cu nume nou: (vechiul fişier se păstrează) 

1. File, Save As... (sau Save prima dată), 
2. se localizează dosarul dorit sau/şi se creează un dosar nou,  
3. se alege un nume sau se acceptă numele propus,  
4. se alege eventual un alt format de salvare decât cel obişnuit 

(conversie) 
5. se fixează eventual diverse opŃiuni de salvare din butonul Tools  

  (salvare automată, protecŃia documentului etc),  
6. Save (sau Cancel) 
7. dacă un fişier cu acelaşi nume există, se cere confirmarea suprascrierii 

� salvare simplă: instrumentul Save de pe bara  Standard 
1. sau File, Save  
2. sau Ctrl+S sau Shift+F12 

Deschiderea/Închiderea unui document 
� Deschiderea=aducerea fişierului de pe disc în memoria internă    

   pentru editare sau vizualizare 
1. prin File, Open sau pictograma Open sau Ctrl+O 
2. se filtrează lista de fişiere, păstrând doar extensiile dorite 
3. se localizează fişierul dorit sau se caută cu butonul Tools, Search… 
4. se selectează prin dublu clic sau prin scriere 
5. se acŃionează  

a. butonul Open (=Enter)  
b. sau săgeata de la dreapta lui şi o opŃiune din listă  

  (deschidere pentru citire, deschidere ca o 
copie,   deschiderea unui fişier cu probleme)  

c. sau Cancel (=Esc) 
� Alt mod: clic în lista documentelor recent deschise din meniul File 

� Închiderea unui document deschis:  
1. File, Close sau închiderea ultimei/singurei ferestre de afişare 
2. dacă nu a fost salvat, se oferă posibilitatea de a-l salva acum 

� trimiterea prin e-mail a unui document Word 
1. File, Send To..., Mail Recipient,  
2. se completează adresa/adresele în zona To,  
3. se schimbă eventual subiectul,  
4. se apasă butonul Send a Copy 
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� tipărirea unui document Word 
1. se vizualizează documentul: File, Print Preview sauCtrl+F2 
2. File, Print sau Ctrl+P; (pictograma Print: cu opŃiunile implicite) 
3. se alege imprimanta 
4. se alege zona tipărită  

 tot documentul, pagina curentă, o selecŃie de pagini,  
 o selecŃie din document sau doar paginile (im)pare 

1. se alege numărul de pagini/foaie 
2. se alege numărul de copii şi ordinea lor 
3. se stabilesc eventual opŃiuni suplimentare: Options 
4. OK (sau Cancel) 

 

OperaŃiuni la nivel de caracter 
� Inserarea caracterelor (Editare): 

� de la tastatură (taste caracter, Shift+taste caracter) 
� din Clipboard prin lipire 
� din Insert, Symbol 
� cu ajutorul combinaŃiilor de taste (shortcut-uri) 
� cu ajutorul funcŃiei AutoCorrect 

� Formatarea se aplică 
� asupra selecŃiei, dacă s-a selectat o porŃiune de text 
� asupra textului ce va fi introdus, dacă nu s-a operat o selecŃie 
� totuşi, dacă punctul de inserŃie se află in interiorul unui cuvânt, formatarea se aplică 

asupra cuvântului 

Editare 
� punctul de inserŃie: 

� prin defilare poate deveni ascuns; prin deplasare defilează fereastra astfel încât să 
rămână vizibil 

� mutare într-un loc oarecare:   clic 
� deplasare cu o literă/un rând:   tastele săgeŃi  
� deplasare la începutul/sfârşitul liniei:  Home, End 
� deplasare cu un ecran:   PgUp, PgDn 
� deplasare cu un cuvânt/paragraf: Ctrl  + săgeŃi 
� deplasare cu o pagină/alt obiect Ctrl  + PgUp, PgDn 
� deplasare la începutul/sfârşitul documentului: 

                                                    Ctrl  + Home, End 
� selectarea zonei parcurse: Shift + o succesiune de operaŃii de tipul precedent 

� selecŃie:  
� bloc de text: tragere cu mouse-ul 
� bloc (masiv) de text: poate necesita defilarea ferestrei 

� cursorul fiind poziŃionat la început/sfârşit,  
� SHIFT+clic     la sfârşit/la început 

� cuvânt:    dublu clic în interior 
� mai multe cuvinte: dublu clic şi tragere 
� frază:     Ctrl + clic în interior 
� mai multe fraze:   Ctrl + clic şi tragere 
� linie: clic în zona de selectare, situată în stânga textului 
� mai multe linii: tragere cu mouse-ul în zona de selectare 
� paragraf: triplu clic în interior sau dublu clic în zona de selectare 
� tot documentul: triplu clic sau CTRL+clic în zona de selectare sau Ctrl+A 

� Bara de stare;  Tools, Options,  fisa Edit: optiuni generale 
� Două moduri de introducere a textului: 

� modul obişnuit de inserŃie, cu deplasarea la dreapta a textului următor  
� şi modul de corectare, cu suprascrierea textului următor  
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Comutarea între cele două moduri de editare  
� cu tasta Insert (dacă nu e redefinită --- v. mai departe) 
� prin dublu clic pe butonul OVR de pe bara de stare 

� butonul OVR e activ (scris mai viu) dacă şi numai dacă modul de corectare e 
selectat 

� Eliminare de text: 
� un caracter la stânga/la dreapta: BackSpace/Del 
� un cuvânt la stânga/la dreapta: Ctrl+BackSpace/Del 
� o zonă (mare) de text:  se selectează zona şi se suprascrie sau se şterge cu 

BackSpace/Del 
� dacă în Tools, Options, Edit opŃiunea Typing replaces selection e 

deselectată, atunci  
� prin BackSpace se poziŃionează punctul de inserŃie  
� iar prin suprascriere se scrie  

 înaintea selecŃiei, iar selecŃia se deselectează fără a fi eliminată 
� se selectează modul de editare cu suprascriere 

� Edit, Clear, Formats: şterge formatul textului selectat 
� Anularea/repetarea ultimei acŃiuni:  

� Undo/Redo ... din meniul Edit  

� sau butoanele cu acelaşi nume   de pe bara Standard   
� sau Ctrl+Z/ Ctrl+Y sau F4 sau Alt+Shift+Backspace 

ObservaŃii.  1. Butoanele de pe bara Standard dispun de săgeŃi care, prin clic, deschid lista ultimelor 
acŃiuni efectuate/anulate şi memorate.  Lista poate avea buton de derulare.  Clic în listă 
anulează/reface toate acŃiunile până la cea selectată inclusiv. 

1. Când butoanele sunt inhibate, numele lor devine Can’t Undo/Redo 
Tăiere, copiere/lipire a textului selectat/memorat în Clipboard 

� prin tăiere şi copiere, zona selectată se mută pe Clipboard 
� prin (Alt+)PrintScreen un instantaneu al ecranului (doar al  ferestrei active) 

este memorat Clipboard 
� memoria Clipboard rămâne nemodificată după lipire 

 
Efect Meniul Edit Meniul local Shortcut Bara Standard 

Tăiere Cut Cut Ctrl+X   

Copiere Copy Copy Ctrl+C   

Lipire Paste Paste Ctrl+V, Insert*   

 
* numai dacă s-a bifat Use the INS key for paste în Tools, Options, Edit 
Copiere şi mutare cu mouse-ul a textului selectat 

� prin aceste operaŃii memoria Clipboard nu e afectată 
� mutare prin tragere cu mouse-ul (+Ctrl pentru copiere) 
� copiere specială prin tragere cu butonul dreapta al mouse-ului şi selectarea unei 

optiuni:  
� mutare, copiere, legare, creare de hiperlegătură 

� mutare prin Ctrl+clic dreapta (+Shift pentru copiere) 

Prin clic pe butonul Paste Options , care apare uneori după o operaŃie care presupune lipire de 
text, se deschide un meniu din care se pot alege diverse formate pentru textul lipit (formatul de 
origine, formatul de destinaŃie, doar text neformatat etc) 

� Format, Font, fişa Font (accesibilă şi din meniul local) 
� Font: selectarea caracterului (desenul literei) 
� Font style: aplecarea şi îngroşarea literei (parametri independenŃi) 
� Size: corpul caracterului, măsurat în puncte tipografice 
� Font color: culoarea caracterelor 
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� instrumentul Highlight/No highlight de pe bara Formatting: culoarea fundalului literei 
� Underline style: modul de subliniere 
� Underline color: culoarea sublinierii 
� Effects: text tăiat, scris la indice/exponent, umbrit, conturat, cu contur pe o singură 

parte, capitalizat, scris în capitale mărunte, ascuns 
� Format, Font, fişa Spacing 

� Scale: scriere cu caractere înguste/late 
� Spacing ... By: mărirea/micşorarea spaŃiului dintre literele unui cuvânt 
� Position ... By: ridicarea/coborârea caracterelor 
� Kerning for fonts ...: apropierea mai mare între  literele care permit aceasta 

� Format, Font, fişa Text Effects: efecte de animare a textului 
� elemente comune: zona de previzualizare, schimbarea formatului implicit (butonul Default), 

butoanele OK, Cancel 
� folosirea instrumentelor de pe bara Formatting pentru a realiza actiuni similare 

OperaŃiuni la nivel de paragraf  
� Paragraful se termină printr-un salt de paragraf,  

� caracter invizibil, care memorează formatul paragrafului 
� ştergerea lui duce la preluarea formatului paragrafului următor 
� vizualizare:  Tools, Options, View, Formatting marks, All sau pictograma ¶ 
� inserŃia unui salt de paragraf: 

� orice nou document are un paragraf 
� prin tasta Enter 
� un nou paragraf copie de obicei formatul paragrafului precedent 

� Pentru formatare 
� un paragraf trebuie să fie activ 
� mai multe paragrafe trebuie să aibă măcar cate o porŃiune selectată 

� Format, Paragraph, Indents and Spacing 
� General Alinierea liniilor la margini (v. şi cele 4 pictograme) 
� Indentation distanŃa faŃă de marginile zaŃului (v. şi cursoarele de pe rigla orizontală) 

� alineatul (deplasare la dreapta sau la stânga a primei linii) 
� Spacing spaŃierea verticală 

� faŃă de paragrafele vecine 
� internă, între linii  

� (single=corp+2pt, multiple, at least, exactly: inhibă ajustarea 
interliniei)  

� Format, Paragraph, Line and Page Breaks 
� gestionează relaŃia între pagină şi paragraf 

� Widow/Orphan control: împarte (sau nu) paragraful între pagini încât să nu rămână 
rânduri izolate 

� Keep lines together: inhibă împărŃirea între pagini a unui paragraf 
� Keep with next: păstrează paragraful pe aceeaşi pagină cu paragraful următor 
� Page Break before: forŃează saltul de pagină înaintea lor 
� Don’t hyphenate: inhibă despărŃirea în silabe 

� Format, Drop Cap defineşte prima literă a paragrafului drept letrină 
� Position: în marginea paragrafului, în corpul paragrafului sau paragraf fără letrină 

(opŃiune utilă pentru a elimina letrina) 
� Options: caracterul utilizat (se pot utiliza litere ornamentale), înălŃimea literei (în 

număr de linii de text), distanŃa la text 
� Opririle tabulatorului (tab stops): 

� ce sunt? : locurile în care se mută punctul de inserŃie când acŃionăm (repetat) tasta 
Tab; sunt un atribut al paragrafului 

� atribute ale opririlor: moduri de aliniere, caractere de umplutură  
� opriri implicite: la fiecare 0,5”; cele de la stânga unei opriri personalizate sunt anulate 
� folosirea mouse-ului: 
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� clic pe butonul Tab din stânga riglei orizontale pentru a alege un tip de 
aliniere (pentru definire): se trece succesiv şi ciclic prin aliniere stânga, 
centrată, dreapta, la virgula zecimală, dar şi prin tipurile bară (care trasează o 
bară verticală), alineat şi alineat negativ  

� definirea sau, pentru ultimele două opŃiuni, mutarea (prin clic), 
repoziŃionarea (prin tragere), eliminarea (prin tragere în afara riglei) a unei 
opriri de tabulator personalizate 

� Format, Tabs sau butonul Tabs… din dialogul Paragraph sau dublu clic pe o oprire 
de tabulator: oferă control avansat 

� Tab stop position: poziŃia (de la stânga) 
� Alignment: tipul de aliniere 
� Leader: caracterele de umplutură 
� Set, Clear, Clear All 

� Controlul deplasărilor faŃă de marginile zaŃului ale unui paragraf, trăgând 
cursoarele riglei: 

� cursorul alineat 
� cursorul alineat negativ 
� mutarea simultană a cursoarelor alineat stânga 
� (mutarea cursoarelor alineat stânga prin simplu clic) 
� cursorul alineat dreapta 

� Deplasarea marginilor zaŃului prin tragere cu mouse-ul 
� Cazul mai multor coloane 

� redimensionarea unei coloane pe seama coloanei din dreapta ei 
� redimensionarea unei coloane pe seama spaŃiului din dreapta sau din stânga 

ei 
� deschiderea dialogului Columns prin dublu clic în spaŃiul dintre coloane, pe 

rigla 
� deschiderea dialogului Page Setup prin dublu clic pe marginile zaŃului, pe 

rigla 
 

OperaŃiuni la nivel de pagină 

� Structura paginii: atribut al secŃiunii 
� SecŃiunea se termină printr-un salt de secŃiune,  

� caracter invizibil, care memorează formatul secŃiunii 
� ştergerea lui duce la preluarea formatului secŃiunii următoare 
� vizualizare:  Tools, Options, View, Formatting marks, All 
� inserŃia unui salt de secŃiune: 

� orice nou document are o secŃiune 
� automat, la schimbarea formatului paginii cu opŃiunea Apply to: This point 

forward 
� manual: Insert, Break, Section break types 

� Continuous: secŃiunea începe pe aceeaşi pagină cu precedenta 
� Next/(Even/Odd) page: secŃiunea începe pe următoarea/prima 

pagină (pară/impară) 
� inserŃia altor tipuri de salt (linie, coloană, pagină) 

� SecŃiunea e activă dacă are punctul de inserŃie;  
� ei i se aplică formatul paginii dacă se alege opŃiunea Apply to: This section 

File, Page Setup 

� Elemente comune fişelor 
� domeniul de valabilitate al acŃiunii e stabilit  în lista Apply to la: 

� tot documentul: Whole document 
� secŃiunea curentă:  This section 
� din punctul curent până la sfârşitul documentului:   

 This point forward 
� zona de previzualizare 
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� butonul Default... salvează configuraŃia în modelul Normal 
� botoanele OK şi Cancel 

� Fişa Margins 
� dispunerea paginilor: Multiple pages  

� Normal: paginile au aceeaşi dispunere 
� Mirror margins: dispunere simetrică 
� alte opŃiuni 

� orientarea foii (portret/peisaj=în picioare/culcat) 
� dimensiunea marginilor: Margins; numele depinde de opŃiunile precedente 

� sus, jos, stânga, dreapta // sus, jos, înăuntru, în afară  etc 
� Gutter e spaŃiul suplimentar pentru legare 

� Fişa Paper 
� Dimensiunea foii: alegere între dimensiuni predefinite 

� sau control direct al dimensiunii 
� sursă diferită de alimentare pentru prima pagină  

� Fişa Layout 
� relaŃia între secŃiune şi pagină: 

� începe sau nu o nouă coloană/pagină,  
� pe pagina din dreapta/din stânga 

� numărul de anteturi şi subsoluri diferite: 2 opŃiuni independente 
� Different Odd and Even 
� Different first page 

� poziŃia în raport cu marginea a antetului şi a subsolului 
� alinierea verticală a textului 

Editarea antetului şi subsolului 
� InserŃia numărului paginii:  Insert, Page Numbers 

� Position comută între antet şi subsol 
� Alignment poziŃionare orizontală 
� Show number on first page 

� Butonul Format: dialogul Page Number Format 
� Number Format: formatul numărului  

� (cifre arabe, romane, litere majuscule, minuscule + ornamente) 
� Include chapter number: numerotare pe capitole; se alege  

� modul de recunoaştere automată a titlului  
� şi separatorul 

� Page Numbering: modul de înlănŃuire cu secŃiunea precedentă 
� View, Header and Footer sau dublu clic în zonă în modul de afişare Print Layout: oferă acces 

la antet/subsol 
� se afişează bara Header and Footer; bara oferă 

� control asupra înlănŃuirii secŃiunilor: 
� o secŃiune nou creată preia formatul secŃiunii anterioare 
� legăturile pot fi rupte, dinspre sfârşit spre început, prin dezactivarea 

butonului  Same as previous 
� facilităŃi de afişare/navigare: butoane  

� de ascundere a textului,  
� de salt între antet şi subsol,  
� de deplasare între zone de acelaşi tip 

� bara Header and Footer oferă 
� acces la ferestre de dialog accesibile şi altfel:  

� Page Setup,  
� Page Number Format 

� inserŃie de câmpuri utile:  
� AutoText,  
� numărul paginii şi formatul de afişare,  
� numărul de pagini,  
� data, ora 
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� (un câmp e o zonă cu informaŃie care se actualizează) 
� editare/formatare uzuală a unui text 

Coloane 
� Organizarea pe coloane e vizibilă doar din Print Layout şi Print Preview 
� Pictograma Columns: permite (re)organizarea rapidă a textului pe 1, 2, 3 sau 4 coloane de 

lăŃimi egale:  
� prin clic se deschide un geam cu 4 pictograme sugerând coloanele, din care se 

selectează prin survolare numărul dorit (de la stânga la dreapta) 
� Controlul coloanelor de pe rigla orizontală 
� Format, Columns: permite (re)organizarea textului pe (una sau) mai multe coloane 

� Presets: permite alegerea unui mod predefinit de organizare a textului pe coloane 
� Number of columns: permite alegerea explicită a numărului de coloane 
� Equal column width:  

� dacă e deselectat, permite alegerea de lăŃimi diferite pentru fiecare coloană, 
modificând valorile predefinite corespunzătoare din zonele  Width şi Spacing 

� dacă e selectat, doar valoarea corespunzătoare primei coloane se poate 
modifica din zonele Width şi Spacing, valorile corespunzând celorlalte coloane 
şi spaŃii intercolumnare fiind ajustate automat încât să rămână egale cu cele 
pentru prima coloană 

� Line between: permite trasarea unei linii între coloane 
� prin selectarea opŃiunii corespunzătoare în zona Apply to, modificarea se aplică:   

� secŃiunii curente,  
� din punctul curent până la sfârşitul documentului  
� sau selecŃiei (dacă a fost selectat text în prealabil)  

� ObservaŃii şi sugestii cu caracter practic: 
� în ultimele două cazuri se inserează salturi de secŃiune continue (fără salt de pagină), 

în punctul curent, respectiv la începutul şi la sfârşitul selecŃiei;  
� Word încearcă să echilibreze coloanele rămase înaintea unui salt continuu de secŃiune; 
� pentru a echilibra coloanele (şi a începe un nou capitol pe coloana din stânga) se 

inserează un salt manual de secŃiune continuu şi se inhibă controlul ruperii ultimelor 
paragrafe între pagini; 

� pentru a insera o linie care să se extindă peste toate coloanele, o scriem ca un paragraf 
autonom, o selectăm şi o formatăm ca text scris pe o singură coloană; 

� inserŃia unui salt manual de coloană se face din acelaşi dialog ca şi inserŃia unui salt 
manual de secŃiune: Insert, Break. 

� Nu pot fi divizate în coloane antetele, subsolurile, comentariile şi cutiile de text. 
� Metode alternative: utilizarea tabelelor sau a cutiilor înlănŃuite de text. 
�  

Liste 
� listele sunt secvenŃe de paragrafe  

� marcate printr-un simbol care se repetă  
� Exemple: liniuŃă, bulină, cerculeŃ, alt simbol grafic 

� sau numerotate (marcate prin simboluri care formează o succesiune general 
recunoscută) 

� Exemple: numere, reprezentate cu cifre arabe sau romane, literele alfabetului, 
majuscule sau minuscule 

� (re)numerotarea listei se face automat: mărcile sunt câmpuri ale căror valori 
se actualizează 

� paragrafele care compun o listă vor fi numite intrări 
� o intrare poate avea în subordine o sublistă: apar astfel listele ierarhizate  

� sublistele sunt de obicei marcate cu alte simboluri decât lista părinte şi au o deplasare 
mai mare la dreapta 

� o sublistă poate avea la rândul ei subliste 
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� Pentru a transforma paragraful activ sau, dacă în prealabil s-a realizat o selecŃie, toate 
paragrafele selectate în intrări ale unei liste 

� se acŃionează butonul Numbering, pentru o listă numerotată; butonul devine activ 
� se acŃionează butonul Bullets, pentru o listă cu buline; butonul devine activ 
� sau, pentru un control mai fin al aparenŃei listei, se acŃionează comanda Bullets and 

Numbering, din meniul contextual sau din meniul Format, şi se alege un tip de listă 
(altul decât None) 

ObservaŃii: 1.  dacă se acŃionează butonul Numbering/ Bullets când celălalt este activ, 
efectul este de conversie dintr-un tip de listă în alt tip de listă  
     2.  dacă paragraful activ/ primul paragraf al selecŃiei urmează îndată după o 
intrare într-o listă, atunci paragrafele se adaugă listei existente.  (Apare însă un buton cu 
ajutorul căruia utilizatorul poate modifica acest fapt.) 

� Procedeul uzual de introducere a unei noi intrări în listă e următorul: 
1. Ne plasăm la sfârşitul intrării precedente. 
2. AcŃionăm tasta Enter.   

� Noul paragraf preia formatul (de intrare în listă) al paragrafului precedent. 
� Pentru a introduce o primă intrare de sublistă 

1. ea se introduce ca o nouă intrare în listă  
2. apoi se acŃionează butonul Increase Indent (sau Alt+Shift+����).  

� Intrarea se transformă în intrare de sublistă;  
� tasta Enter generează noi intrări în sublistă. 

� Pentru a ieşi din sublistă:  
1. se scrie paragraful ce trebuie să urmeze sublistei ca o intrare în sublistă, 
2. apoi se acŃionează butonul Decrease Indent (sau Alt+Shift+����).  

� Intrarea îşi reduce nivelul cu o unitate. 
� Butoanele Increase Indent şi Decrease Indent  se pot folosi pentru paragrafe obişnuite, cu 

efectul creşterii sau descreşterii deplasării la stânga 
� Pentru a transforma intrarea activă sau, dacă în prealabil  s-a realizat o selecŃie, toate intrările 

selectate în paragrafe obişnuite 
� se deselectează butonul activ: Numbering sau Bullets,  
� sau se acŃionează comanda Bullets and Numbering şi se alege None 

 Dacă e necesar, lista e renumerotată automat.   
� Acest procedeu se foloseşte şi pentru a ieşi din listă:  

� Se scrie paragraful ce trebuie să urmeze listei ca o intrare în listă, 
� apoi se deselectează acela dintre butoanele Numbering sau Bullets care este activ. 

� Formatarea listelor (Format, Bullets and Numbering) 
� Dialogul are patru fişe: Bulleted, Numbered, Outline numbered şi List styles 
� De pe oricare din primele trei fişe se alege un format predefinit de listă (cu buline, 

numerotată, respectiv ierarhizată) 
� Formatul None, prezent pe primele trei fişe, şi stilul No list de pe ultima fişă 

au ca efect transformarea intrării curente/ intrărilor selectate în paragrafe 
obişnuite 

� În cazul ultimelor două tipuri, care presupun numerotare, se poate alege între a crea o 
nouă listă sau a continua lista precedentă. 

� Oricare din formatele predefinite (mai puŃin None) poate fi folosit ca bază de pornire 
pentru crearea şi aplicarea unui format personalizat.  Pentru aceasta se face clic pe butonul 
Customize şi se ajustează parametrii caracteristici din dialogul de personalizare care se 
deschide. 

Descrierea dialogurilor de personalizare 
� Dialogul de personalizare e specific fiecărui tip de listă, deşi există elemente comune  

� Elemente specifice dialogului Customize Bulleted List: 
� pictogramele din zona Bullet character funcŃionează ca nişte butoane radio, prin care 

se alege un simbol de marcare 
� alte simboluri pot fi obŃinute acŃionând butoanele Character sau Picture 
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� Elemente specifice dialogului Customize Numbered List 
� Number style: se alege un format numeric (cifre arabe, romane, litere, numerale etc) 
� Start at: permite ca lista să fie numerotată începând cu alt număr decât 1 
� Number format: permite construcŃia unei mărci complexe, prin adăugarea, înaintea 

numărului sau după acesta, a unor caractere sau cuvinte care se vor repeta stereotip în faŃa 
fiecărei intrări.  Exemple:   Articolul 1.) 

 ���� 1  ���� 
� Elemente comune celor două dialoguri 

� Font: deschide dialogul de formatare a caracterelor; reglajele se aplică mărcii (bulină, 
număr sau marcă complexă) 

zona Bullet/ Number position: 
� Indent at/ Aligned at: se stabileşte la ce distanŃă de marginea textului va fi plasată 

marca 
� specifică dialogului Customize Numbered List e lista expansibilă din care se 

poate alege un mod de aliniere a mărcilor, de lungime variabilă în acest caz, 
în raport cu punctul definit în zona Aligned at 

zona Text position 
� Tab space after: defineşte distanŃa de la marcă la marginea din stânga a intrării 
� Indent at: defineşte deplasarea la stânga a paragrafului intrare în listă (a întregului 

paragraf, nu doar a primei linii!) faŃă de marginea textului 
� Dialogul Customize Outline Numbered List 

� permite vizualizarea sau schimbarea formatului pentru fiecare nivel ierarhic 
al listei 

� Level: nivelul ierarhic; celelalte zone de control se referă la nivelul selectat aici 
� Number style: similară zonei cu acelaşi nume din Customize Numbered List; are ca 

opŃiuni suplimentare 6 tipuri de buline şi comenzile New Picture, New Bullet, care 
figurau ca butoane în dialogul Customize Bulleted List. 

� ObservaŃie. Dacă se selectează o bulină, atunci opŃiunile specifice listelor 
numerotate vor fi inhibate 

� Butonul Font, zonele de text Number format şi Start at, zonele Bullet/Number position, 
Text position au funcŃii similare cu cele descrise pentru celelalte ferestre de 
personalizare 

� Previous level number: permite inserarea în Number format a mărcii corespunzătoare 
nivelelor superioare nivelului curent, pentru a genera numerotări de forma:  
   1.a) 

     A-III.1 
� Butonul More oferă acces la unele opŃiuni avansate precum 

� un control mai fin al modului de reiniŃializare a numerotării sublistelor 
� alegerea unui alt caracter separator decât Tab între marcă şi text 
� utilizarea obligatorie a cifrelor arabe ca mărci numerice 
� numerotarea automată a titlurilor de capitole 
� un control mai fin al domeniului de aplicare a noului format la acŃionarea 

butonului OK 

Tabele.  Argument 
Unele date se organizează mai firesc pe două dimensiuni decât pe o dimensiune  
Dispunerea tabelară a datelor 

�  scoate în evidenŃă anumite corespondenŃe structurale care altfel ar scăpa neobservate sau 
�  permite efectuarea asupra datelor a unor calcule sau a unor operaŃii de analiză şi ordonare 

 
Exemplu:  În tabelul următor pot fi urmărite apropierile care se pot face între formele active şi cele 
pasive ale verbului latin amo.  Aceste corespondenŃe ar fi mult mai greu de urmărit dacă datele nu ar 
fi puse sub forma unui tabel ! 
 

Verbul amo Prezent activ Prezent pasiv 
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Pers. 1  sg. amo amor 

Pers. a 2-a sg. amas amare 

Pers. a 3-a sg. amat amatur 

Pers. 1  pl. amamus amamur 

Pers. a 2-a pl. amatis amamini 

Pers. a 3-a pl. amant amantur 

Tabele 

GeneralităŃi 
� Un tabel e alcătuit din informaŃie dispusă pe linii şi pe coloane. 
� IntersecŃia dintre o linie şi o coloană se numeşte celulă sau căsuŃă. 
� Celula se comportă ca o pagină în miniatură; 

� ea poate conŃine unul sau mai multe paragrafe, obiecte grafice etc.  
� Dată fiind structura unui tabel, vom avea operaŃiuni specifice de editare şi de formatare la mai 

multe nivele ierarhice: 
� operaŃiuni la nivel de tabel, 
� operaŃiuni la nivel de linie/coloană sau grup de linii/coloane, 
� operaŃiuni la nivel de celulă sau de grup de celule, 
� operaŃiuni la nivelul textului dintr-o celulă. 

� Vom avea, de asemenea, posibilităŃi de a efectua  
� calcule în tabele 
� şi operaŃiuni de analiză a datelor din tabele. 

OperaŃiuni la nivel de tabel. Crearea unui tabel  
Trei moduri: 

� inserŃia unui tabel vid 
� crearea unui tabel prin desenare cu creionul 
� conversia de text în tabel şi invers 

InserŃia unui tabel vid:  
� clic pe pictograma Insert Table de pe bara Standard 
� se deschide o grilă; prin deplasarea mouse-ului peste grilă se selectează în grilă până 

la 4 linii şi 5 coloane 
� clic închide grila şi generează un tabel cu dimensiunile alese 

� InserŃia unui tabel vid: Table, Insert, Table.  
     Se deschide dialogul Insert Table, în care se pot preciza următorii parametri ai tabelului ce 
va fi creat: 

� Number of columns: numărul de coloane 
� Number of rows: numărul de linii 

 Recomandare.  Adăugarea unei noi coloane la un tabel deja completat riscă să-i perturbe 
structura.  E bine deci ca numărul de coloane al tabelului ce va fi creat să fie definit corect de la 
început.  
 Numărul de linii se poate schimba şi pe parcurs. 

� butoanele radio din zona AutoFit behavior: trei moduri de a defini lărgimea coloanelor: 
� o dimensiune fixă (Auto e echivalent cu al treilea mod) 
� dimensiunea se ajustează în funcŃie de conŃinutul celulelor 
� dimensiunea se ajustează ca să ocupe lăŃimea textului 

 ObservaŃie.  Primul şi ultimul mod definesc coloane de lăŃimi egale. 
� Remember dimensions for new tables: dacă este selectat, setările anterioare devin 

formatul implicit pentru tabelele care vor fi create ulterior prin Insert Table. 
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� butonul AutoFormat: atribuie un format predefinit tabelului 
� OK: închide dialogul şi generează tabelul 

Desenarea cu creionul 
1. Table, Draw Table sau  pictograma Tables and Borders de pe bara Standard  

� se afişează bara de instrumente Tables and Borders cu butonul Draw Table 
(creionul) activat 

� cursorul mouse-ului se transformă în creion 
2. prin tragere cu mouse-ul în document se trasează conturul exterior al tabelului 
3. prin tragere cu mouse-ul în interiorul acestui contur se trasează apoi liniile interioare, în mod 

automat ajustate astfel încât să fie perfect orizontale sau verticale sau diagonale perfecte ale 
unei căsuŃe 

4. pentru a anula funcŃia de desenare a mouse-ului 
� Esc sau dublu clic 
� sau se acŃionează pictograma Draw Table (creionul) de pe bara Tables and Borders 
� sau se face iar Table, Draw Table 

 Desenarea cu creionul. ObservaŃii.  

� Dacă bara Tables and Borders e afişată, atunci pentru a selecta creionul putem acŃiona 
butonul Draw Table. 

� Dacă dorim o liniatură diferită de cea implicită, înainte de orice trasare menŃionată la paşii 2 şi 
3 putem alege un alt stil, o altă grosime şi/sau o altă culoare de linie din listele ascunse Line 
Style, Line Weight, Border Color de pe bara Tables and Borders 

� Dacă modificăm aceşti parametri ai liniei în felul descris mai sus, butonul Draw Table nefiind 
selectat, atunci acesta se selectează automat. 

� OperaŃiile de la paşii 2 şi 3 pot fi efectuate de mai multe ori, precedate sau nu de modificări 
ale parametrilor liniei; altfel spus, putem trasa simultan sau succesiv mai multe tabele, fără să 
fie nevoie să deselectăm şi să reselectăm creionul ori de câte ori trecem de la un tabel la altul! 

� Creionul poate fi folosit şi pentru a modifica, prin clic sau prin retrasare, o linie deja existentă, 
nu doar pentru a crea o linie nouă: 

� se modifică parametrii liniei în felul descris mai sus 
� apoi facem clic pe linia pe care vrem s-o modificăm sau retrasăm o succesiune de linii 

(cu aceeaşi dreaptă suport) 
� Putem şterge prin clic o linie sau prin tragere un grup de linii folosind radiera Eraser de pe 

bara Tables and Borders.  
� PoziŃia exactă a creionului/radierei este marcată prin câte o linie întreruptă pe riglele 

orizontală şi verticală. Acest fapt poate fi folosit pentru a asigura precizia desenării. 
� Ca şi pentru a deselecta creionul, pentru a deselecta radiera se face 

� Esc sau dublu clic sau 
� se mai face o dată clic pe pictograma radieră. 
� Clic pe creion deselectează radiera, selectând creionul, şi invers. 

� Creionul sau radiera se deselectează automat dacă 
� se scrie de la tastatură,  
� sau se acŃionează o comandă, în majoritatea cazurilor (comenzile de formatare de text 

sau cele care schimbă funcŃia mouse-ului de exemplu, dar nu comenzile Undo sau 
Redo) 

� sau se închide bara Tables and Borders. 
� Bara Tables and Borders se închide şi dacă mai facem o dată clic pe 

pictograma Tables and Borders de pe bara Standard. 
� O operaŃie de trasare sau de ştergere în curs, realizată prin tragere cu mouse-ul, se poate anula 

apăsând Esc înainte de a relaxa mouse-ul. 

Conversia unui text în tabel 
1. Se redactează textul astfel încât  
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� informaŃiile care trebuie să apară în căsuŃe diferite să fie separate prin 
caracterul Tab (sau prin alt caracter fixat, neutilizat în text) 

� Liniile viitorului tabel se separă prin acelaşi caracter sau prin salturi de 
paragraf. (Separarea prin salturi de paragraf devine obligatorie dacă unele 
linii ale tabelului sunt incomplete.) 

2. Se selectează zona de text ce va fi convertită în tabel. 
3. Table, Convert, Text to Table.  

� Se afişează dialogul Convert Text to Table 
4. În zona Separate text at: precizăm caracterul folosit ca separator între coloane.  

� Dacă acesta nu este Paragraphs, atunci orice salt de paragraf va fi interpretat ca 
separator de linii. 

� Separatorul uzual este Tabs,  
� o altă posibilitate intrinsecă fiind Semicolons.   
� Utilizatorul poate să aleagă el orice alt caracter în zona Other 

5. Se modifică numărul n de coloane.   
� În procesul de conversie fiecare al n-lea separator de coloană este interpretat 

ca separator de linie. 
� De asemenea, orice salt de paragraf este interpretat ca separator de linie (cu 

excepŃia cazului când Paragraphs este definit ca separator de coloană). 
� Dacă sfârşitul selecŃiei sau, în acest ultim caz, saltul de paragraf intervin 

înainte de completarea a n căsuŃe, ultimele căsuŃe de pe linie rămân libere. 
6. Zona AutoFit Behavior şi butonul AutoFormat sunt similare celor din dialogul Insert 

Table şi au aceeaşi funcŃionalitate 

Conversia unui tabel în text 
1. Punctul de inserŃie fiind în tabelul vizat, 
2. se acŃionează Table, Convert, Table to Text. 

� Se afişează dialogul Convert Table to Text 
3. În zona Separate text with: precizăm caracterul care va separa fostele coloane între ele.  

� PosibilităŃile predefinite sunt Paragraph marks, Tabs, Semicolon. 
� Utilizatorul poate să aleagă orice alt caracter în zona Other 

4. Dacă selectăm căsuŃa Convert nested tables, atunci vor fi convertite în text şi tabelele 
conŃinute în interiorul tabelului selectat (dacă este cazul!).  Altminteri doar tabelul 
exterior va fi convertit. 

5. OK sau Enter 
� În procesul de conversie fiecare linie de tabel va fi scrisă într-un paragraf 

separat, exceptând cazul când alegerea de la 3 a fost Paragraph marks, caz în 
care fiecare celulă de tabel va figura într-un paragraf separat. 

Chenare, umbre, fundaluri 
� se aplică paragrafelor, paginilor, cuvintelor, imaginilor, celulelor de tabel etc. 
� pentru a  încadra un obiect, acesta trebuie selectat sau activat; dacă mai multe 

paragrafe sunt selectate, încadrarea e globală. 
 
Aceste operaŃiuni şi altele vor fi exemplificate în exerciŃiile următoare (Ex. 1 descrie altceva: crearea 
unui antet de document) 
 
 
ExerciŃiul 1. Crearea antetului şi subsolului documentului. 

1. ComandaŃi View, Headers and Footers… 
2. ScrieŃi Laborator 3 în antet, acŃionaŃi de două ori tasta Tab, apoi scrieŃi Tabele 
3. SelectaŃi linia de antet (prin clic în stânga ei), comandaŃi Format, Borders and Shading… şi 

definiŃi un chenar dublu pentru paragraful antet, dar numai pe marginea inferioară 
4. AcŃionaŃi pictograma Switch Between Header and Footer  
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5. AcŃionaŃi succesiv: pictograma Insert Date, tasta Tab, pictograma Insert Page Number, tasta /, 
pictograma Insert Number of Pages, tasta Tab, pictograma Insert Time 

6. SelectaŃi linia de subsol (prin clic în stânga ei), comandaŃi Format, Borders and Shading… şi 
definiŃi un chenar simplu complet pentru paragraful subsol. 

 
ExerciŃiul 2. 

InserŃia unui nou tabel şi atribuirea unui format predefinit 
1. CreaŃi următorul tabel prin Table, Insert, Table… 
2. În dialogul care se deschide alegeŃi numărul de coloane (4) şi de linii (5) şi opŃiunea AutoFit to 

contents prin care lăŃimea coloanei se ajustează după cantitatea de text introdus. 
3. ApăsaŃi apoi butonul AutoFormat… pentru a atribui un format predefinit tabelului ce va fi 

creat.  (Tabelul de mai jos a fost creat cu Table Classic 2, specificând că toate bordurile 
tabelului trebuie să capete un format special.) 

Completarea tabelului cu date şi cu formule de calcul 
4. IntroduceŃi textul şi datele numerice, mai puŃin numerele din ultima coloană. FolosiŃi tasta 

Tab sau Shift+Tab şi tastele săgeŃi pentru a sări de la o celulă la alta a tabelului. 
5. PlasaŃi-vă în prima celulă din ultima coloană (prin clic cu mouse-ul, de exemplu).  IntroduceŃi 

formula de calcul a valorii prin Table, Formula…: în dialogul ce se deschide ştergeŃi funcŃia 
implicită din zona Formula şi faceŃi să apară în locul ei expresia =PRODUCT(LEFT) care 
comandă calculul produsului tuturor numerelor situate la stânga celulei curente.  PuteŃi face 
acest lucru introducând expresia de la tastatură sau folosindu-vă de zona Paste function.  
AlegeŃi ca format de afişare a rezultatului 0,00 (afişare cu două zecimale).  ApăsaŃi butonul 
OK.   

6. SelectaŃi celula precedentă (ducându-vă, de exemplu, în zona liberă din stânga ei şi făcând clic 
în clipa în care cursorul se transformă într-o săgeată neagră).  CopiaŃi-o cu meniul contextual. 
SelectaŃi apoi cele două celule de sub ea (prin tragere cu mouse-ul, de exemplu, sau prin 
Shift+săgeată verticală).  Din meniul contextual alegeŃi Paste Cells. Aparent pare să se fi 
copiat rezultatul din prima celulă, ceea ce nu este potrivit.  De fapt s-a copiat formula de 
calcul cu o valoare neactualizată în funcŃie de noul context.  Pentru a actualiza valoarea 
tuturor formulelor din tabel, apăsaŃi tasta F9. 

7. PlasaŃi-vă în celula din dreapta jos şi introduceŃi formula =SUM(ABOVE) 
Ajustarea formatului implicit 
8. SelectaŃi prima linie a tabelului (ca un paragraf) şi faceŃi clic pe pictograma Italic 
9. ApropiaŃi mouse-ul de marginea de sus a ultimei coloane până când se transformă într-o 

săgeată neagră cu vârful în jos.  FaceŃi clic şi selectaŃi astfel ultima coloană a tabelului.  FaceŃi 
clic pe pictograma Bold.  Fără a deselecta coloana, adăugaŃi o bară la stânga acesteia cu 
Format, Borders and Shading 

10. SelectaŃi zona numerică a tabelului şi alegeŃi alinierea la dreapta (cu pictograma de aliniere 
corespunzătoare sau din meniul contextual Cell Alignment) 

11. SchimbaŃi formatul cuvântului Total: alegeŃi All caps şi Expanded by 2,4 pt 
 

Denumire produs PreŃ unitar Cantitate Valoare 

Produs 1 123,5 244 30134,00 
Produs 2 255 125 31875,00 
Produs 3 1250,5 400 500200,00 
T O T A L    562209,00 

 
Experimente 
12. ReordonaŃi informaŃiile din tabel în ordinea crescătoare a cantităŃii, folosind Table, Sort… 
13. UniŃi primele trei celule de pe ultima linie. 
14. ModificaŃi preŃurile şi cantităŃile, apoi apăsaŃi F9. Ce se întâmplă? 

 
ExerciŃiul 3. 

Desenarea unui tabel cu creionul şi echilibrarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor 
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1. FaceŃi clic pe pictograma Tables and Borders.  SchimbaŃi stilul de linie în linie dublă (lista 
Line Style de pe bara Tables and Borders care tocmai s-a deschis).  TrasaŃi, prin tragere în 
diagonală cu mouse-ul, conturul exterior al tabelului următor. 

2. TrasaŃi apoi cele 6 linii duble interioare, 3 verticale şi 3 orizontale.  ObŃinem un tabel cu 4 linii 
şi 4 coloane, a cărui structură e cam haotică. 

3. DeselectaŃi creionul prin clic pe pictograma Draw Table.  
4. SelectaŃi întregul tabel (de exemplu prin clic pe butonul din colŃul din stânga sus al tabelului), 

apoi comandaŃi Table, AutoFit, AutoFit to Window pentru a face lăŃimea tabelului egală cu 
cea a textului de pe pagină.  Dacă e necesar, faceŃi ajustări manuale prin agăŃarea şi deplasarea 
contururilor laterale cu mouse-ul. 

5. SelectaŃi cele două coloane din mijloc, apoi Table, AutoFit, Distribute Columns Evenly 
6. SelectaŃi ultimele trei linii, apoi comandaŃi Table, AutoFit, Distribute Rows Evenly 
7. SelectaŃi acum creionul printr-un nou clic pe pictograma Draw Table. 
8. TrasaŃi liniile orizontale simple care lasă nedivizată prima coloană şi deselectaŃi creionul. 
9. SelectaŃi succesiv liniile orizontale din dreptul căsuŃelor de pe prima coloană, apoi comandaŃi 

Table, AutoFit, Distribute Rows Evenly 
10. TrasaŃi cu creionul cele 6 linii verticale simple care au mai rămas de desenat.  Dacă este 

necesară reajustarea lăŃimii coloanelor astfel create, deplasaŃi liniile prin agăŃare şi tragere cu 
mouse-ul. 

Introducerea informaŃiilor în tabel 
11. IntroduceŃi informaŃiile din tabel, cuvinte şi numere (fără zona numerică a primei şi a ultimei 

coloane).  FolosiŃi-vă de tasta Tab pentru a vă deplasa de la o celulă la alta. 
12. SelectaŃi prima coloană, mai puŃin prima căsuŃă, şi acŃionaŃi pictograma Numbering.  Cele trei 

căsuŃe se vor numerota automat. 
13. IntroduceŃi pe ultima coloană, după procedeul descris în detaliu la exerciŃiul precedent, 

formula =AVERAGE(LEFT) şi modul de afişare a rezultatului cu două zecimale. 
Ajustarea formatului tabelului 
14. SelectaŃi linia de titlu şi ultima coloană (folosind mouse-ul şi tasta Ctrl, care permite selecŃii 

multiple) şi activaŃi pictograma Bold 
15. SelectaŃi prima coloană şi alegeŃi modul de aliniere centrat atât pe verticală cât şi pe orizontală 

(din meniul contextual Cell Alignment).  Idem pentru linia de titlu 
16. SelectaŃi zona care conŃine datele personale ale studenŃilor şi alegeŃi modul de aliniere centrat 

pe verticală, la stânga pe orizontală (din meniul contextual Cell Alignment).   
17. SelectaŃi zona care conŃine notele studenŃilor şi alegeŃi modul de aliniere centrat pe verticală, 

la dreapta pe orizontală (din meniul contextual Cell Alignment).   
18. SelectaŃi zona care conŃine iniŃiala tatălui şi alegeŃi modul de aliniere centrat atât pe verticală 

cât şi pe orizontală (din meniul contextual Cell Alignment).   
 

StudenŃi Nota 
Grupa 

Nume IniŃ. Prenume Curs Laborator Proiect 

Nota 
finală 

AniŃei O. Gabriela 10 9 9    9,33 

Grigore I. Mirela 9 8 8    8,33 1.  

Simionescu M. Mariana 7 8 8    7,67 

Tupiliş Gh. Ioana 9 9 9    9,00 

Roşu V. Rodica-Elena 10 10 10   10,00 2.  

Roşu I. Dan 10 9 10    9,67 

Moraru Şt. Bogdan 9 9 8    8,67 

Croitoriu V. Geanina Iuliana 7 8 8    7,67 3.  

Frunză V. Daniela 8 8 9    8,33 
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ExerciŃiul 4. 

Conversia unui text în tabel 
1. IntroduceŃi textul conŃinut în tabelul următor, având grijă să separaŃi informaŃiile din coloane 

succesive prin Tab, iar pe cele din linii succesive prin Enter 
2. ComandaŃi Table, Convert, Text to Table 
3. În fereastra care se deschide alegeŃi Tabs ca separator, 2 ca număr de coloane şi un mod de 

ajustare a lăŃimii coloanei (AutoFit to Window în exemplul de mai jos).  (PuteŃi eventual să 
activaŃi şi butonul AutoFormat (v. Ex. 2);  nu este cazul pentru tabelul de mai jos.) 

4. AjustaŃi, ca în exerciŃiile precedente, formatul tabelului care apare. 
 

NoŃiunea ExplicaŃia 
Import Tehnică de accesare a informaŃiilor create cu alte 

aplicaŃii.  
OperaŃiunea presupune conversia datelor la 
formatul aplicaŃiei destinaŃie. 

Kerning SpaŃierea selectivă a caracterelor. 
 
5. SelectaŃi tabelul şi comandaŃi Table, Convert, Table to Text. Ce se întâmplă? 
6. ComandaŃi Undo 
7. PlasaŃi-vă pe a treia linie a tabelului şi comandaŃi Table, Split Table. Ce se întâmplă? 
8. ŞtergeŃi paragraful vid dintre cele două tabele. Ce se întâmplă? 

 


