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Afişarea documentului  
Afişarea în mai multe ferestre, Moduri de afişare a unui 

document, Scara de afişare a unui document, Deplasarea 
în document, Căutare şi înlocuire    

 
 Cum lucrăm cu mai multe ferestre ? 
 
 La un moment dat, pot fi deschise un document, mai multe sau nici unul.  În ultimul 
caz, fereastra aplicaţiei are spaţiul de lucru vid.  Fiecare document deschis e afişat într-una sau 
în mai multe ferestre.  O fereastră Word poate fi divizată în două geamuri, în care sunt atunci 
afişate două porţiuni posibil diferite ale aceluiaşi document. 
 Sunt necesare mai multe ferestre/geamuri când  

- redactăm simultan mai multe documente, 
- lucrăm cu două moduri de afişare diferite ale aceluiaşi document, 
- trebuie să ne deplasăm rapid într-un document lung 
- sau trebuie să copiem text între documente sau la distanţă în acelaşi document. 

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

fereastra activă primeste informaţii 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  
Ctrl+(Shift+)F6 (navigare între documente),  
Alt+(Shift+)Tab (navigare între aplicaţii)  
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 poziţia dorită/ 
/Window, Remove Split (e eliminat geamul activ) 
dublu clic pe caseta de divizare de deasupra barei de defilare verticală/ 
/dublu clic pe linia de divizare dintre geamuri (e eliminat geamul activ) 
agăţarea casetei de divizare şi tragerea în poziţia dorită/ 
/agăţarea liniei de divizare dintre geamuri şi tragerea în afara documentului (sau doar către 
marginile sale) ;  e eliminat geamul minimizat 
agăţarea liniei de divizare devine posibilă când cursorul devine  
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În fiecare din operaţiile precedente care implică deplasarea mouse-ului sau tragerea cu el, o 
bară separatoare ce-i urmează mişcarea arată care va fi poziţia liniei de divizare după clic, 
respectiv după relaxare 
Dacă e creată prin dublu clic, linia de divizare va împărţi fereastra în două geamuri egale.  
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 Moduri de afişare a unui document 
 Acelaşi document poate apărea în mai multe ipostaze.   
 Pe de o parte aspectul documentului depinde de suportul fizic pe care se prezintă.  În-
tr-un fel se înfăţişează el când este tipărit pe hârtie la imprimantă şi altfel este afişat pe ecran 
ca pagină web.  Unele elemente sunt invizibile într-un caz sau nepotrivite în celălalt.  Astfel, 
un document on line poate să conţină animaţii;  un document imprimat trebuie împărţit în pa-
gini.  Există elemente de stil, precum fundalul sau etichetele listelor, care trebuie să arate dife-
rit după cum documentul este examinat într-un mod sau în celălalt.   
 Pe de altă parte, în timpul redactării documentului nu e necesară şi nici recomandată 
afişarea tuturor elementelor de format.  Ele ocupă resursele calculatorului, încetinindu-l, sau 
distrag atenţia tehnoredactorului, obosindu-l.  Sau, dimpotrivă, devine util ca elemente care se 
reflectă discret în forma finală a documentului, cum ar fi ierarhia sa secţională, să fie puse în 
relief spre a fi modificate uşor. 
 Unii parametri care de-
termină felul în care este afişat 
documentul pot fi examinaţi şi 
modificaţi unul câte unul pe fi-
şele View (v. imaginea alăturată) 
şi General ale ferestrei de dialog 
Options, care se deschide din me-
niul Tools, Options…   
 Nu ni se oferă însă un 
astfel de control individual asu-
pra tuturor parametrilor care in-
fluenţează aparenţa documente-
lor, ci mai ales un control global 
al aparenţei, constând în posibi-
litatea de a comuta între mai 
multe moduri predefinite de afi-
şare a unui document.  Un mod 
de afişare ((document) view) e 
o setare a unui grup de parametri 
de afişare, privită ca un tot şi 
aplicată dintr-o dată.  Un mod de 
afişare e în acelaşi timp şi un 
mod de lucru, care pune la dis-
poziţie anumite înlesniri de mo-
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dificare a documentului.  Spre a îndeplini funcţiile pentru care au fost create, modurile de afi-
şare ascund în mai mare sau în mai mică măsură unele obiecte (grafică, fundal, antet şi subsol 
etc.), schimbă aspectul textului pe ecran, înfăţişând cu economie sau cu risipă o parte mai mi-
că sau mai mare din formatul ce i s-a atribuit şi modifică ergonomia spaţiului de lucru, 
punând la îndemână anumite instrumente de lucru şi făcându-le indisponibile sau greu 
accesibile pe altele.   
 Microsoft Word oferă mai multe moduri în care poate fi afişat, dar şi modificat un 
document, fiecare din ele ajustat pentru o altă utilizare.  Există moduri de afişare destinate în 
primul rând redactării (Normal View, Outline View, Print Layout View, Web Layout View) şi 
moduri destinate în primul rând examinării documentului (Print Preview, Web Page 
Preview).  (Web Page Preview poate fi numit mod de afişare a documentului doar în alt sens 
decât celelalte moduri de afişare.  Într-adevăr, documentul trece printr-un proces de conversie 
în alt format; se creează o copie autonomă a acestuia care este afişată cu o altă aplicaţie, 
modificarea directă a copiei cu mijloacele Word-ului fiind imposibilă.) 

 Acces 

 La un moment dat, într-o fereastră sau un geam, un document este într-unul din aceste 
şase moduri de afişare.   

 Regulile după care este ales modul de afişare la crearea sau la deschiderea documen-
tului sunt descrise în rândurile următoare. (Sursa acestor cunoştinţe fiind experimentală, e 
posibil ca unele afirmaţii să nu fie tocmai exacte.) 
 Modul de afişare implicit este Normal, folosit pentru crearea de noi documente îndată 
după ce Word-ul a fost instalat.  Apoi, un nou document e creat — iar un document deja des-
chis e deschis într-o nouă fereastră1 — în ultimul mod de afişare activ, cu excluderea modului 
Outline şi a modurilor de examinare. Prin divizarea unei ferestre în geamuri1, cele două copii 
ale documentului îşi păstrează modul de afişare.  Un document salvat pe disc e deschis în mo-
dul de afişare în care a fost salvat ultima dată.2   

 Modul de afişare poate fi schimbat în orice moment prin comenzi specifice.  Cu ex-
cepţia comenzii de trecere la modul Web Page Preview, care afişează documentul într-o altă 
aplicaţie, lăsându-l deschis şi în fereastra Word, în modul de afişare 
anterior, comenzile de schimbare a modului de afişare se realizează 
în fereastra sau în geamul din care comanda a fost lansată.  Ele nu 
afectează modul în care ar mai putea fi afişat, în alte geamuri sau fe-
restre, acelaşi document sau alte documente deschise.  Astfel, în gea-
muri sau ferestre diferite, acelaşi document poate apărea în moduri 
de afişare diferite, acesta fiind unul din foloasele deschiderii unui do-
cument în mai multe ferestre sau geamuri.   
 Pentru a trece într-un (alt) mod de afişare destinat redactării 
se procedează în oricare din modurile descrise mai jos: 

- se activează în meniul View (v. figura alăturată) comanda care-i 
corespunde:   Normal,  Web Layout,  Print Layout sau  Outline 

(cele patru comenzi se comportă ca nişte butoane radio)  
- sau se apasă combinaţia abreviatoare de taste3 corespunzătoare 

                                                           
1 operaţie imposibilă din modurile de examinare 
2 Totuşi, când se dă comanda de salvare după o simplă schimbare a modului de afişare, Word-ul consideră docu-
mentul nemodificat şi nu execută comanda. 
3 În mod surprinzător, aceste combinaţii de taste nu sunt afişate, aşa cum ar fi de aşteptat, nici în meniuri (în 
meniul View), în dreptul comenzilor ce le corespund, nici în baloanele explicative ale pictogramelor ce le sunt 
asociate, chiar dacă, în acest ultim caz, funcţia de afişare a cheilor abreviatoare e activată. 
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(combinaţiile predefinite fiind 
  N  Normal, 

Alt+Ctrl+  O pentru modul de afişare Outline, 
  P  Print Layout,

modificabile4 prin tehnicile descrise în Capitolul ?) 
- sau se face clic pe butonul radio ce-i corespunde, aflat în stânga barei de defilare 

orizontale (v. figura alăturată)5.  Dacă func-
ţia de afişare a numelor de butoane e activă 
pentru barele de instrumente, atunci, prin 
oprirea mouse-ului peste buton, numele 
modului de afişare asociat (dar nu şi cheia abreviatoare) apare într-un balon explicativ (v. 
figura), fapt util în măsura în care pictogramele nu sunt prea sugestive.   
 Tabelul recapitulativ de mai jos sintetizează căile de acces la un mod de redactare: 

 Numele butoanelor de pe bara de defilare se obţin adăugând cuvântul View la numele 
comenzii corespunzătoare din meniul View, iar pictogramele de pe butoane sunt asemănătoare 
cu cele din meniul View, dar mai mici. 
 Pictograma ce corespunde modului de redactare în care este afişat documentul este 
supraluminată, atât în meniuri, cât şi pe butoane (v. figurile precedente).   
 (Totuşi, dacă documentul este afişat în modul Print Preview, atunci este supralumina-
tă şi pictograma modului de redactare din care a fost lansată comanda Print Preview, dacă acesta 
nu era modul Outline5.) 

 Comenzile pentru modurile de afişare destinate examinării nu se găsesc în meniul 
View, ci în meniul File; ele nu dispun de butoane pe bara de defilare orizontală (totuşi v. 
nota 5).  Modurile în care pot fi accesate cele două comenzi sunt sintetizate în tabelul următor. 

Poziţia implicită a pictogramei , corespunzătoare comenzii Print Preview, este pe bara de 
instrumente Standard.   

În mod surprinzător, combinaţia Ctrl+F2 nu apare nici în meniul File, în dreptul comenzii Print 
Preview, nici în balonul explicativ asociat pictogramei .  Pictograma , corespunzătoare 
comenzii Web Page Preview, nu e implicit afişată în meniul File şi nu apare nici pe barele de 
instrumente, dar poate fi făcută să apară prin metodele generale descrise în Capitolul ?.   

 Comanda Print Preview, oricum ar fi ea accesată, se comportă ca un comutator între 
modul curent de afişare (redactare) şi modul Print Preview.  (Pentru a reveni din modul Print 
Preview la modul curent de afişare (redactare) se poate folosi şi butonul Close de pe bara Print 
Preview, tasta Esc sau încă butonul  de închidere a ferestrei, care are acum funcţia 
schimbată.) 
                                                           
4Numele comenzilor de trecere la cele patru moduri de afişare sunt respectiv ViewNormal, ViewOnline, 
ViewOutlineMaster şi ViewPage şi ele se găsesc în categoria View. ViewOutline (cu varianta 
5 În unele versiuni de Word, există şi un buton corespunzător modului Print Preview. 
6 indisponibile în configuraţia implicită, dar putând fi făcute să apară prin tehnicile descrise în Capitolul   . 

Mod de afişare Pictograme6 Meniul View Accelerator Cheie abreviatoare Bara de defilare 
Normal Normal Alt, V, N Alt+Ctrl+N  
Web Layout Web Layout Alt, V, W   
Print Layout Print Layout Alt, V, P Alt+Ctrl+P  (selectat) 
Outline Outline Alt, V, O Alt+Ctrl+O 

Mod de afişare Pictograme Meniul File Accelerator Cheie abreviatoare3 
Print Preview     Print Preview Alt, F, V Ctrl+F2  

Web Page Preview  
6      Web Page Preview Alt, F, B  
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 Comanda Web Page Preview creează o copie temporară a documentului în format .htm, 
pe care o deschide în Microsoft Explorer.  Documentul rămâne deschis şi în fereastra Word, 
fără a-şi schimba modul de afişare.  Dacă documentul e modificat din Word, o nouă acţionare 
a comenzii Web Page Preview suprascrie copia şi-i actualizează afişarea în fereastra 
Microsoft Explorer.   
 Cele două co- menzi mai pot fi accesate (v. figu-
rile alăturate) şi cu co-
manda-meniu7 Combined 
Preview, dar aceasta nu a-
pare în mod implicit nici ca buton cu săgeată pe bare, nici ca sub-
meniu al vreunui meniu.  (Ea se află în categoria File, iar utilizatorul 
poate să o creeze, prin tehnicile uzuale, descrise în Capitolul ?.)   
 Comanda implicită a comenzii-meniu poa- te fi accesată şi di-
rect:  cu tasta Ent, dacă folosim tastatura pentru a o selecta, respectiv 
prin clic în zona-comandă, aflată în stânga săgeţii (acolo unde se află 
pictograma şi numele în meniuri şi doar pictograma pe bare), dacă folosim mouse-ul.   

 Zona-comandă rămâne sensibilă la clic şi când meniul comenzii-meniu e deschis. 
 Comanda-meniu împrumută pictograma de la comanda sa implicită, iar, ca buton pe o 
bară de instrumente, împrumută de la ea şi numele.  (Chiar dacă comanda Web Page Preview e 
setată încât pictograma sa să nu fie afişată (în meniuri), când ea devine comanda implicită a 
comenzii-meniu, pictograma apare totuşi pe buton, respectiv în stânga numelui Combined 
Preview.)   
 Alte anomalii.  Parametrii comenzii-meniu nu pot fi modificaţi de utilizator din Tools, 
Customize... (mai puţin proprietatea de a începe un grup);  descripţia e, în mod eronat, cea a 
comenzii Print Preview.   
 Deschiderea meniului.  Prin clic pe săgeată, iar în meniuri şi prin simpla oprire a 
mouse-ului peste. 
 Dacă butonul comenzii-meniu, situat pe o bară de instrumente, a fost selectat cu aju-
torul tastaturii, tastele săgeţi deschid meniul, şi anume  

- săgeţile verticale, dacă bara e flotantă sau parcată orizontal,  
- respectiv cele orizontale, dacă bara e parcată vertical.   

 Dacă comanda-meniu e într-un meniu care a fost deschis printr-o tehnică oarecare, 

                                                           
7 Pe o bară (de instrumente sau de meniuri), o astfel de comandă ia aspectul unui buton cu pictogramă, având o 
săgeatăîn dreapta.  (Dacă bara e parcată pe o margine verticală, săgeata nu-şi schimbă forma, deşi, ca orice 
meniu, ea se activează acum cu tastele săgeţi orizontale.)  La oprirea mouse-ului peste comandă, pictograma şi 
săgeata apar în cadre distincte.   
 Într-un meniu, comanda apare ca un submeniu, cu săgeatace apare în toate submeniurile separată de 
numele comenzii printr-o bară verticală;  bara separă de fapt două butoane cu funcţiuni diferite.   
 Prin clic cu mouse-ul pe săgeată (atât în meniuri cât şi pe bare) se deschide (sub)meniul.  Prin clic pe 
pictogramă (pe bare), respectiv pe numele comenzii (în meniuri), se lansează în execuţie valoarea implicită.  Ca 
şi pentru submeniurile obişnuite, oprirea mouse-ului peste comandă, într-un meniu, dar nu pe o bară, antrenează 
deschiderea submeniului, ceea ce nu inhibă funcţia clicului pe numele comenzii.  Când sistemul de meniuri şi 
bare e parcurs de la tastatură, comanda se comportă ca un meniu, cu singura diferenţă (notabilă!), că tasta Ent 
nu-l deschide, ci-i lansează în execuţie valoarea implicită.   
 Valoarea implicită e una din comenzile din submeniu.  Modul în care se stabileşte valoarea implicită a 
comenzii diferă de la o comandă la alta.  Pentru comenzile Undo şi Redo, valoarea implicită este prima opţiune 
din listă.  Pentru Combined Preview, pentru instrumentele de colorare şi pentru instrumentul de stabilire a 
interliniei, există o valoare implicită predefinită ce se activează îndată ce comanda e creată sau îndată ce aplicaţia 
Word e lansată, apoi devine implicită ultima opţiune activată din submeniu.  De fapt e mai complicat. 
 Pictograma de pe buton (pe bare), respectiv din stânga numelui comenzii (în meniuri) şi numele afişat 
prin oprirea mouse-ului peste buton sunt asociate valorii implicite a comenzii.  (E uşor mai complicat.)  În 
meniuri însă comanda îşi păstrează numele. 
 Anomaliile ar putea fi generale pentru acest tip de comenzi. 
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submeniul se deschide prin survol cu mouse-ul sau cu săgeată dreapta, apoi se închide prin 
survolul altei opţiuni sau cu săgeată stânga.   

 La acţionarea comenzii Tools, Customize...8 şi ori de câte ori e activată o altă fereastră 
Word decât ultima activă9, comanda implicită a comenzii-meniu Combined Preview este 
iniţializată la prima opţiune10 din meniu, peste tot pe unde apare.  De asemenea, e 
reiniţializată acea comandă Combined Preview care e mutată, prin Alt+tragere cu mouse-ul, pe 
o altă bară de instrumente sau într-un alt meniu (dar nu pe aceeaşi bară).  Comanda implicită 
rămâne neschimbată până când se produce o reiniţializare sau până când e acţionată o 
comandă din meniu, care devine atunci noua comandă implicită11.   

Conţinutul meniului poate fi modificat, prin procedeele obişnuite, fapt ce afectează, de data 
aceasta, toate ocurenţele comenzii.   

 Barele de instrumente afişate în timpul redactării documentului 
 Când un document se deschide într-unul din modurile de redactare, se afişează 
implicit două bare de instrumente:  Standard şi Formatting, ce pot fi văzute în figura de 
dedesubt cu setul de butoane nemodificat prin intervenţii ale utilizatorului.  Cele două bare 

oferă acces rapid la un evantai larg şi variat de opţiuni, între care funcţiunile cel mai des 
apelate în cursul redactării unui document.   
 Bara Standard e o colecţie eclectică de butoane.  Primele două grupuri de butoane 
comandă operaţiuni la nivel de fişier sau de document:  

                                                           
8  în particular, când comanda este creată 
9 în particular, la fiecare lansare în execuţie a aplicaţiei Word, precum şi ori de câte ori e deschisă o nouă 
fereastră Word, pentru un document deja deschis, pentru un document de pe disc sau pentru un nou document. 
10  Aceasta este Print Preview, în configuraţia implicită. 
11 Dacă una din comenzile ce există şi în submeniu e lansată din altă parte, ea nu devine automat valoarea 
implicită a comenzii Combined Preview.  În particular, Combined Preview poate apărea în mai multe locuri, cu valori 
implicite diferite. 

Pictogramă Nume afişat prin survol Funcţie 

 New Blank Document (Ctrl+N) creare 

 Open (Ctrl+O) deschidere 

 Save (Ctrl+S) salvare cu opţiunile implicite 

 E-mail trimitere prin e-mail 

 Search 
căutare de fişiere şi pagini web, conţinând un 
text şi/sau satisfăcând alte criterii definite de 
utilizator  

 Print ([imprimantă]) (Ctrl+P) tipărire cu opţiunile implicite, la [imprimantă] 

 Print Preview 
examinare înainte de tipărire prin trecerea  
în modul de afişare Print Preview 

 Spelling and Grammar (F7) 
verificarea corectitudinii lingvistice  
a documentului 

Figura 1.  Barele de instrumente Standard şi Formatting, cu configuraţia de butoane implicită.  
(Bara Formatting e afişată în formă flotantă, pentru a câştiga spaţiu tipografic.) 
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Alte două butoane ce comandă operaţiuni la nivel de fişier, un buton ce acţionează la nivel de 
document şi un buton de căutare de text în document pot fi adăugate de utilizator;  dar, deşi 
ele şi-ar găsi locul aici, ele se vor integra — ilogic — ultimului grup de butoane de pe bară: 

Următoarele două grupuri de butoane comandă acţiuni foarte generale de editare şi de 
corectare a unui document:  

Butoanele din grupul care urmează, penultimul, generează text scris pe coloane, inserează 
tabele, dar şi alte tipuri de obiecte, precum hiperlegături sau obiecte grafice: 

Ultimul grup de butoane controlează aparenţa documentului, cu excepţia ultimului buton, care 
oferă asistenţă şi, eventual, a butoanelor suplimentare pe care utilizatorul decide să le afişeze: 

 Observaţii.  Uneori, activarea butonului şi cea a combinaţiei de taste ce-i este 
asociată nu conduce riguros la aceeaşi acţiune.  Astfel, butonul  Print ([imprimantă]) nu 

Pictogramă Nume afişat prin survol Funcţie 

 Print (Ctrl+P) deschiderea dialogului de tipărire 

 Close închidere 

 Envelopes and Labels crearea unui plic sau a unei pagini de etichete 

 Find (Ctrl+F) căutare de text în document 

Pictogramă Nume afişat prin survol Funcţie 

 Cut (Ctrl+X) ştergerea selecţiei şi memorarea ei pe Clipboard 

 Copy (Ctrl+C) memorarea selecţiei pe Clipboard 

 Paste (Ctrl+V) lipirea conţinutului Clipboard-ului 

 Format Painter (Ctrl+Shift+C) 
memorează formatul selecţiei şi-l aplică obiec-
tului sau obiectelor selectate apoi cu mouse-ul 

    
Undo [acţiune] (Ctrl+Z) / 
Can’t Undo (Ctrl+Z) 

anulează ultima comandă ([acţiune]) sau ulti-
mele comenzi / nu poate fi executată 

    
Redo [acţiune] (Alt+Shift+ 
Backspace) / Can’t Redo ([…]) 

reface ultima comandă anulată ([acţiune]) sau 
ultimele comenzi anulate / nu poate fi executată 

Pictogramă Nume afişat prin survol Funcţie 

 Insert Hyperlink (Ctrl+K) 
inserează o nouă hiperlegătură sau  
editează hiperlegătura selectată 

 Tables and Borders 
afişează (ascunde) bara de instrumente Tables and 
Borders şi (de)selectează creionul trasor de tabele 

 Insert Table inserează un tabel în document 

 
Insert Microsoft Excel 
Worksheet inserează o foaie de calcul Excel  

 Columns schimbă numărul de coloane în document 

 Drawing 
afişează/ascunde bara de instrumente Drawing, 
care permite trasarea de figuri geometrice 

Pictogramă Nume afişat prin survol Funcţie 

 Document Map (Alt+M) deschide/închide planul documentului 

 Show/Hide ¶ 
afişează/ascunde caracterele spaţiu şi cele 
invizibile 

listă ascunsă /  Zoom (Alt+Z) / Zoom 
măreşte sau micşorează scara de afişare a 
documentului/deschide dialogul Zoom 

 Microsoft Word Help (F1) 
oferă asistenţă, deschizând manualul 
Microsoft Word sau Asistentul Office 
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deschide dialogul Print, aşa cum face cheia abreviatoare Ctrl+P, iar, în anumite condiţii, tasta 
F1 poate deschide manualul, iar butonul  Microsoft Word Help asistentul.   
 Garată pe una din marginile verticale ale ferestrei document, bara Standard schimbă 
lista ascunsă Zoom în butonul  Zoom, care deschide dialogul cu acelaşi nume din care se pot 
stabili opţiuni avansate în ceea ce priveşte scara de afişare a documentului.  Comanda Alt+Z e 
sensibilă la configuraţia barei.  Ea activează lista, când bara e dispusă orizontal, şi deschide 
dialogul, când bara e amplasată vertical, şi aceasta deşi nu mai e adăugată la numele butonului 
în acest al doilea caz. 

 Bara Formatting are un caracter mult mai unitar şi îşi merită numele.  Ea reuneşte bu-
toane care oferă acces la principalele funcţii de formatare la nivel de caracter şi la nivel de pa-
ragraf.  Primul buton şi prima listă ascunsă controlează stilul paragrafelor, următoarele două 
liste ascunse şi butoanele din al doilea grup controlează formatul caracterului.  Ca şi în cazul 
barei Standard, când bara e parcată pe una din marginile verticale ale ferestrei, listele ascunse 
se transformă în butoane care deschid ferestre de dialog din care e posibil un control mai deta-
liat al parametrilor decât era posibil din liste. Butoanele din al treilea grup controlează alinie-
rea textului paragrafului selectat la margini şi interlinia, iar cele din al patrulea grup, 
penultimul, listele.  Butoanele din ultimul grup gestionează chenarele (la nivel de paragraf şi 
de caracter), fundalul şi culoarea literei (la nivel de caracter).   

Pictogramă Nume afişat prin survol Funcţie 

 Styles and Formatting 
deschide / închide panoul cu acelaşi nume, 
ce permite controlul stilurilor documentului 

listă ascunsă /  Style 
aplică paragrafelor selectate stilul ales în 
listă/ deschide dialogul Style, din care se 
poate defini sau aplica selecţiei un stil 

listă ascunsă /  Font (Ctrl+Shift+F) 
schimbă caracterul de imprimerie / deschide 
dialogul Font, din care se poate efectua şi 
această operaţie 

listă ascunsă /  Font Size (Ctrl+Shift+P) 
schimbă corpul caracterului / deschide 
dialogul Font, din care se poate efectua şi 
această operaţie 

 Bold (Ctrl+B) comută între text aldin şi normal 

 Italic (Ctrl+I) comută între text cursiv şi drept 

 Underline (Ctrl+Shift+U) comută între text subliniat şi obişnuit 

 Align Left (Ctrl+L) 
aliniază rândurile paragrafului selectat la 
marginea din stânga (sau, dacă sunt deja ali-
niate astfel, le aliniază la ambele margini) 

 Center 
centrează textul paragrafului selectat (sau, 
dacă e deja centrat, îl aliniază la marginea 

din stânga) 

 Align Right (Ctrl+R) 

aliniază rândurile paragrafului selectat la 
marginea din dreapta (sau, dacă sunt deja 

aliniate aşa, le aliniază la marginea din 
stânga)  

 Justify (Ctrl+J) 

aliniază textul paragrafului selectat la am-
bele margini, mărind, când e nevoie, dis-
tanţa dintre cuvinte (sau, dacă e deja aliniat 
aşa, îl aliniază la marginea din stânga) 
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Există, de asemenea, butoane suplimentare pe care utilizatorul şi le poate pune la îndemână 
făcându-le vizibile şi care se vor integra — ilogic — în ultimul grup: 

 

     Line Spacing ([valoare]) 

schimbă distanţa dintre liniile paragrafului 

selectat la [valoare]  distanţa obişnuită 

(sau, dacă distanţa are deja această valoare, 

revine la distanţa obişnuită); [valoare] poa-

te fi 1, 1,5, 2, 2,5 sau 3 şi ea se schimbă din 

meniu 

 Numbering 
1. transformă paragrafele selectate în lis-

tă numerotată / suprimă numerotarea para-
grafelor 

 Bullets 
 transformă paragrafele selectate în lis-

tă cu buline / suprimă bulinele  

 Decrease Indent 
reduce deplasarea paragrafului selectat faţă 
de marginea din stânga sau, într-o listă ie-
rarhizată, măreşte rangul intrării selectate 

 Increase  Indent 

creşte deplasarea paragrafului selectat faţă 
de marginea din stânga sau, într-o listă ie-
rarhizată, micşorează rangul intrării selec-
tate 

una din pictogra-
mele următoare: 
, ; , 
; , ; 
, ; , 
; , ; 
, 

ultima apelată din 
meniu 

numele pictogramei afişate: 
Outside Border, Inside Border; 
Inside Horizontal Border,  
 Inside Vertical Border; 
All Borders, No Border;  
Left Border, Right Border;  
Top Border, Bottom Border;  
Descending diagonal, Ascen-
  ding diagonal; 
Horizontal Line 

atribuie selecţiei sau paragrafului un 
chenar  de tipul indicat de pictogramă  
(sau îl elimină),  
adaugă căsuţelor de tabel selectate o 
diagonală (sau o elimină)  
sau inserează o linie orizontală, după caz;  
din meniu se poate schimba opţiunea 
implicită (şi, odată cu ea, pictograma 
reprezentativă) 

 Highlight ([culoare]) 
colorează fundalul pe care sunt scrise 
literele cu [culoare] (în cazul de faţă Pink); 
din meniu se poate alege o altă [culoare]  

 Font Color ([culoare]) 
colorează literele cu [culoare] (în cazul de 
faţă  Red); din meniu se poate alege o altă 
[culoare] 

Pictogramă Nume afişat prin survol Funcţie 

 Grow Font (Ctrl+>) măreşte corpul textului selectat cu 10% 

 Shrink Font (Ctrl+<) micşorează corpul textului selectat cu 10% 

 Superscript (Ctrl++) scrie textul selectat la exponent 

 Subscript (Ctrl+=) scrie textul selectat la indice 

listă ascunsă /  Language / Set Language 
schimbă limba în care Word consideră că e scris 
textul selectat /deschide dialogul Language 
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 Caracteristicile şi utilitatea modurilor de afişare Normal şi Outline 

 Prin ascunderea unei părţi a formatului documentului, modurile de afişare Normal şi 
Outline permit manevrarea lui mai economică, în termeni de memorie RAM şi de viteză.  
Normal View, mai apropiat de forma tipărită decât Outline View, e recomandat pentru intro-
ducere, corectare şi formatare de text.  În Outline View poate fi examinată şi modificată struc-
tura documentului.   
 În nici unul din cele două moduri nu sunt afişate graficele, cu excepţia celor aliniate în 
rând cu textul.  Lipseşte o parte semnificativă din formatul paginii (împărţirea textului în co-
loane, chenarul, antetul, subsolul şi fundalul) şi controlul cu mouse-ul asupra marginilor foii 
de hârtie.  Rigla verticală nu e disponibilă.  În Normal View limita între pagini e marcată prin-
tr-o linie punctată;  în Outline View ea dispare cu totul.  Pentru a insera sau a edita grafice, 
pentru a formata pagina, se lucrează fie în Web Layout View, fie în Print Layout View.   
 În plus faţă de modul Normal View, în modul de afişare Schiţă (Outline View) mai 
dispar şi marginile foii, rigla orizontală şi formatul paragrafului (deplasările paragrafelor faţă 
de margini şi faţă de paragrafele vecine, interlinia, alinierea textului între margini, fundalul şi 
chenarul etc.).  Se afişează foarte puţin din formatul tabelelor.  Mai mult, comutatorul  
Show formatting de pe bara Outlining ascunde (sau afişează din nou) şi elementele de format 
de literă care rămân.  Modul Schiţă nu e potrivit pentru a modifica formatul paragrafelor.   
 În modurile Normal şi Outline de afişare — şi doar aici — se poate adăuga un 
element de control specific (aria de stil) şi se poate reduce încă şi mai mult formatul afişat al 
textului.  Opţiunile suplimentare, pe care le enumerăm mai jos, sunt accesibile din dialogul 
Tools, Options…, fişa View, rubrica Outline and Normal options, iar modificările li se aplică după 
ce dialogul Options e încheiat prin OK:   

1. Aria de stil este un spaţiu, de lăţime variabilă şi cu prezenţă facultativă, aflat la stânga 
zonei de selecţie, separat cu o linie verticală de aceasta, în care, în dreptul fiecărui paragraf, 
apare numele stilului (v. mai departe) în care acesta e scris şi care facilitează unele operaţii la 
nivel de paragraf.  Lăţimea ariei de stil se modifică din caseta Style area width:.  Aria de stil e 
ascunsă dacă lăţimea ei e setată la 0 şi (re)apare dacă i se atribuie o lăţime strict pozitivă.   

 Aria de stil are lăţimea implicită nulă şi deci e în mod implicit ascunsă.  Regulile 
după care e afişată la deschiderea unui (nou) document sunt complicate. În safe mode se 
deschide cu lăţime nulă, apoi îşi reaminteşte vechea dimensiune.  Modificările se aplică doar 
ferestrei active, dar ambelor geamuri, dacă fereastra e divizată.  Aria de stil se ascunde 
provizoriu, cât timp documentul e afişat într-un mod incompatibil cu prezenţa ei, dar 
parametrii ei sunt memoraţi şi ea reapare automat când se revine la modul Normal sau 
Outline. 
 Aria de stil apare, dar e, evident, inutilă, dacă i se atribuie o lăţime prea mică.  
(Totuşi, sensibilitatea casetei de control fiind de cca 0,04 cm, orice valoare mai mică e 
considerată nulă.)  
 Ariei de stil nu i se poate atribui 
mai mult de jumătate din lăţimea spaţiului 
de lucru, caz în care Word refuză confir-
marea şi afişează mesajul de eroare alătu-
rat.  (Totuşi, prin micşorarea ferestrei, aria 
de stil poate depăşi această pondere.)   

Dacă e afişată, aria de stil poate fi redimensionată sau eliminată şi prin tragerea liniei 
separatoare cu mouse-ul, la dreapta sau la stânga.   

2. Dacă se bifează căsuţa Wrap to window, atunci textul se va împărţi între linii în funcţie 
de marginile ferestrei şi nu în funcţie de lăţimea pe care ar trebui s-o ocupe pe foaia 
imprimată, în virtutea formatelor de paragraf şi de pagină în vigoare.   

Este o opţiune care uşurează citirea documentului când acesta nu încape pe ecran.  E modul 
obişnuit de aşezare a textului în Print Layout View.  Opţiunea se aplică doar ferestrei sau 
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geamului activ.  Opţiunea e memorată cât timp se trece la un alt mod de afişare;  la revenirea 
la modul Normal sau Outline ea e aplicată automat, fără altă intervenţie. 

3. Dacă se bifează căsuţa Draft font:, atunci se trece la modul Ciornă (Draft) de afişare a 
caracterelor.  În acest mod graficele în rând cu textul apar ca nişte cadre vide, iar textul se 
afişează cu un caracter de imprimerie şi un corp standard12, fixate respectiv în listele ascunse 
Name: şi Size:.  Se ignoră lăţimea literei.   

 Schimbările se aplică doar geamului sau ferestrei active.  (Documentul poate apărea 
de exemplu în două geamuri diferite, în acelaşi mod de afişare Normal, dar, într-un caz, cu 
caracterul şi cu lungimea de linie cu care a fost formatat, iar în celălalt caz ca ciornă şi împărţit 
între marginile ferestrei.)  Schimbările sunt memorate cât timp se vizitează moduri de afişare 
incompatibile cu modul Ciornă; la revenirea la modul Normal sau Schiţă modul Ciornă se 
restabileşte cu parametrii fixaţi înainte (sau, dimpotrivă, nu se afişează, dacă era inactiv). 
 Se accelerează în acest mod viteza de afişare pe ecran a textului într-un document ce 
conţine numeroase elemente de format.  Chiar dacă opţiunea Wrap to window nu este bifată, 
împărţirea textului între linii nu reflectă ceea ce va apărea la imprimare.   
 Valorile implicite ale caracterului şi corpului sunt cele ale textului neformatat în 
modelul Normal.  Listele Name: şi Size: sunt inaccesibile cât timp căsuţa Draft font: nu e bifată. 

Prin metodele descrise în Capitolul ?, se poate pune la îndemână o comandă (sub forma unui 
buton sau a unei chei abreviatoare) care să ofere un acces mai rapid la modul Ciornă, cu 
păstrarea parametrilor standard curenţi.   

În fereastra Customize (Keyboard), ea se găseşte în categoria View şi are, în lista 
Commands:, numele View Draft (respectiv ViewDraft).   

Adusă într-un meniu (de pildă în meniul View) şi/sau pe o bară de instrumente (de exemplu pe 
bara Standard), ea apare ca un buton cu numele predefinit View Draft, fără pictogramă 
predefinită.  Oricum ar fi accesată, comanda e un comutator care 

- fie instituie (revocă) modul Ciornă (de)bifându-se, dacă documentul e într-unul din 
modurile Normal sau Outline; 

- fie afişează documentul în modul Normal, dacă acesta e într-un mod de afişare 
incompatibil cu modul Ciornă (caz în care comutatorul nu e niciodată bifat).   

În acest din urmă caz, nu se trece la modul Ciornă decât dacă acesta e deja activ;  deşi a fost 
acţionat, comutatorul se bifează doar în acest caz.   

 Particularităţi ale modului Outline View 

 Modul de afişare Rezumat (Outline View) permite gestiunea structurii secţionale a do-
cumentului.  Structura secţională a documentului e dată de împărţirea acestuia în capitole şi 
subcapitole.  Word recunoaşte limitele dintre capitole şi ierarhia dintre ele după poziţia şi 
importanţa titlurilor, pe care le tratează ca paragrafe cu rol special.  Un parametru de 
formatare la nivel de paragraf, numit nivel ierarhic (Outline Level), diferenţiază rolul 
paragrafelor.  Nivelul ierarhic are zece valori posibile, care sunt, în ordinea descrescătoare a 
importanţei, Level 1, Level 2, … , Level 9 şi Body Text (corp de text).  Word recunoaşte drept 
titlu un paragraf care nu este corp de text, ca de exemplu stilurile predefinite de titlu Heading 
k, de nivel ierarhic Level k (k = 1, 2, … , 9).13  Un titlu este cu atât mai important, cu cât 
nivelul său ierarhic este mai mic.  Word subordonează unui titlu toate titlurile mai puţin 
importante şi toate paragrafele corp de text care-i urmează, până la următorul titlu de 
importanţă egală sau mai mare, sau până la sfârşitul documentului.  E tehnica prin care Word 
controlează structura documentului. 
                                                           
12 chiar şi atunci când textul apare la exponent sau în indice, sau când e scris cu capitale mărunte 
13 Stilurile Heading k sunt atribuite paragrafului la fel ca orice alt stil de paragraf (v. Capitolul Stiluri).  Modul 
în care se poate modifica nivelul ierarhic al unui paragraf este descris acolo unde se discută despre formatarea 
paragrafelor (v. Capitolul ?). 
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 În modul Outline View documentul e înfăţişat ca o listă ierarhizată în care intrările de 
rangul cel mai jos sunt paragrafele obişnuite care constituie corpul textului, iar intrările de 
rang înalt sunt paragrafele titluri — de rang cu atât mai înalt, cu cât titlul este mai important.  
Lista se poate dilata sau condensa, înţelegând prin aceasta că  

- textul subordonat unui titlu poate fi afişat sau ascuns, integral sau parţial, caz în care 
titlul este subliniat, 

- iar paragrafele corp de text pot fi afişate integral sau se poate afişa din ele doar primul 
rând, caz în care punctele de suspensie plasate la sfârşitul rândului indică omiterea rândurilor 
următoare.             
Paragrafele sunt marcate cu  etichete 
de intrare în listă, care sunt în acelaşi 
timp butoane de comandă.  Ele au 
forma următoare:  pentru corpul de 
text,  pentru titlu fără text subordo-
nat şi  pentru titlu cu text în subor-
dine (afişat sau nu).  Formatul curent 
al paragrafului (deplasări verticale şi 
orizontale, alinieri la margini) este 
ignorat.  În schimb paragrafele apar 
deplasate faţă de marginea din stân-
ga în funcţie de rangul lor în listă, cu 
atât mai mult cu cât acesta este mai 
modest.  (Totuşi, deplasarea paragra-
felor corp de text urmează pe cea a 
titlului căruia le sunt nemijlocit sub-
ordonate: marca intrării corp de text 
este aliniată cu textul titlului.  Dacă 
fişierul începe cu paragrafe corp de 
text, atunci ele sunt aliniate ca şi 
cum ar fi subordonate unui titlu de 
nivel 1.)    

Din toate aceste motive, împărţirea 
textului între linii în modul 
Rezumat nu coincide cu cea din 
textul imprimat, nici dacă opţiunea 
Wrap to window nu a fost bifată. 

 În modul Outline View documentul are două regimuri de afişare.  Cele două coincid 
pentru documente ce nu conţin subdocumente.  Documentul fie e afişat în regim de schiţă 
propriu-zisă (numit tot Outline View), fie în regim de document principal (Master Document 
View).  Acţionarea la nivel de subdocumente e posibilă doar în regim de document principal, 
caz în care fiecare subdocument apare într-un chenar şi dispune de un buton.  În regim de 
schiţă propriu-zisă subdocumentele apar contopite în documentul principal şi nu sunt posibile 
operaţiuni la nivel de subdocument.  (Începutul şi sfârşitul subdocumentelor îi corespunde) 
   Comanda obişnuită de trecere la modul Outline View afişează documentul în regim de 
document principal, după care se poate comuta între regimul de schiţă şi cel de document 
principal apăsând butonul  Master Document View de pe bara de instrumente Outlining (v. 
mai jos).  La regimul de document principal se poate reveni (din regimul de schiţă) şi 
reaplicând modul Outline.   

Figura 2.  Un document în curs de redactare, afişat în modul 
Rezumat. 

Se înfăţişează o schiţă a documentului, pe alocuri mai detaliată. 
Formatate în stilurile Heading, titlurile apar cu atât mai deplasate 
spre dreapta cu cât rangul le e mai modest.  Dimpotrivă, deplasa-
rea paragrafelor corp de text depinde doar de cea a titlului supra-
ordonat.  A se observa diferenţa dintre mărcile titlurilor cu text 
subordonat şi cele ce numesc capitole ce nu au fost redactate în-
că, fapt ce serveşte la a deosebi un capitol ascuns de unul inexis-
tent.  A se remarca însă şi sublinierile, precum şi punctele de sus-
pensie, care indică text ascuns. 
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 Utilizatorul poate defini o comandă de trecere de la un mod de afişare oarecare 
(inclusiv Master Document View) direct la regimul de schiţă (Outline View).  Comanda 
poartă numele intern ViewOutline şi se regăseşte în categoria All Commands (View), în fereastra 
Customize (Keyboard).  Numele şi pictograma implicită cu care apare în meniuri şi/sau pe 
bare sunt identice cu cele ale comenzii standard de trecere la modul Outline View (care are 
însă numele intern ViewOutlineMaster);  comanda nu dispune de o cheie abreviatoare implicită. 
 Modul de afişare dispune de instrumente specifice ce permit  

- implozia titlurilor şi a subdocumentelor14 sau afişarea doar a primului rând din 
paragrafele ce constituie corpul textului, permiţând în felul acesta examinarea sau tipărirea 
structurii documentului şi deplasarea rapidă în interiorul acestuia, 

- ascunderea formatului de caracter, 
- selecţia rapidă a grupurilor de paragrafe sau de subdocumente sau a unui paragraf titlu 

împreună cu (sub)capitolul ce i se subordonează,  
- deplasarea paragrafelor şi a subdocumentelor,  
- schimbarea rangului ierarhic al paragrafelor (conversia unui titlu în text şi invers, 

schimbarea nivelului unui titlu), 
- actualizarea tablei de materii a documentului 
- şi diverse operaţiuni la nivel de subdocument (contopirea şi scindarea subdocumente-

lor, absorbţia unui subdocument în documentul principal şi conversia unui capitol în subdocu-
ment, inserţia şi eliminarea, protejarea subdocumentelor).   
 Unele acţiuni pot fi efectuate cu ajutorul butoanelor etichetă de intrare în listă sau a 
pictogramelor subdocument.  Acţionându-le cu mouse-ul, se realizează uşor  

- selecţia (şi eliminarea) unei succesiuni de paragrafe sau a unui grup de subdocumente,  
- deplasarea unui subdocument în documentul principal  
- deschiderea unui subdocument într-o fereastră aparte, 
- selecţia unui paragraf (titlu împreună cu toate paragrafele ce-i sunt subordonate) şi 

deplasarea acestuia cu un număr întreg de paragrafe mai sus sau mai jos. 
 Alte acţiuni — cele mai multe — sunt accesibile de pe bara de instrumente Outlining, 
care, în mod automat, se afişează la trecerea în modul Outline şi se ascunde la trecerea în alt 

mod de afişare.   (Bara Outlining poate fi făcută să apară, cu un număr mai mic de butoane, şi 
în celelalte moduri de afişare.)  Primul grup de butoane de pe bara Outlining schimbă rangul 

ierarhic al paragrafelor selectate, al doilea grup le deplasează, al treilea şi al patrulea grup 
permit implozia şi expansiunea paragrafelor (butoanele  Collapse şi  Expand acţionează, 
într-un sens şi în celălalt, asupra paragrafelor titlu selectate, iar lista Show Level acţionează 
global, asupra întregului document;  comutatorul  Show first line only lasă vizibilă doar 
prima linie a paragrafelor corp de text, apoi le afişează iar în întregime).  Grupul care urmează 
gestionează tabla de materii a documentului, dacă aceasta există (actualizare, deplasarea 

                                                           
14 adică ascunderea paragrafelor subordonate şi afişarea doar a titlului, respectiv ascunderea conţinutului 
subdocumentului şi afişarea doar a locaţiei acestuia pe disc;.   

Figura 4.  Bara Outlining în celelalte moduri de afişare. 

Figura 3.  Bara Outlining în modul de afişare Outline View. 
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punctului de inserţie).  Butoanele din ultimul grup gestionează subdocumentele.  Primul este 
un comutator între afişarea în regim de schiţă/rezumat obişnuită, în care nu se pot efectua 
acţiuni la nivel de subdocument şi în care celelalte butoane ale grupului sunt invizibile, şi 
afişarea în regim de document principal, în care se pot efectua acţiuni la nivel de 
subdocument şi în care toate butoanele sunt vizibile.  Celelalte butoane permit, în această 
ordine, implozia/expansiunea subdocumentelor, conversia unui titlu împreună cu textul 
subordonat în subdocument, eliminarea, inserţia de subdocumente, contopirea mai multor 
subdocumente vecine într-un singur subdocument, divizarea unui subdocument în două 
subdocumente în punctul de inserţie, (de)protejarea unui subdocument la modificări. 

Pictogramă Nume Cheie Funcţie 
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titlu 
 

 Celelalte moduri de afişare.   

body 
body 
B O D Y  

test0 
Modurile de tipărire: Print Layout şi Print Preview, afişează forma tipărită a documentului, 
iar modurile web: Web Layout şi Web Page Preview, afişează forma documentului ca pagină 
web.  Dintre acestea, modurile de redactare, Print şi Web Layout, concepute pentru a permite 
redactarea documentului, fac unele mici concesii în raport cu fidelitatea faţă de forma finală a 
textului.  Dimpotrivă, modurile de examinare, Print şi Web Page Preview, sunt concepute în 
vederea unei ultime examinări a documentului înainte de tipărire, respectiv înainte de 
publicare pe web.  Fidelitatea faţă de forma finală este foarte mare, însă redactarea este mult 
îngreunată sau chiar imposibilă. 
 Toate elementele de format prezente în Normal şi Outline View sunt vizibile şi din 
aceste patru moduri, iar în cazul modurilor de redactare ele sunt şi editabile.   
 În toate cele patru moduri de afişare sunt vizibile, iar în modurile de redactare pot fi şi 
editate, graficele inserate în text (obiecte desenate, picturi), chiar şi atunci când nu sunt 
aliniate în rând cu textul.  Acest comportament poate fi modificat pentru modurile de 
redactare din dialogul ce se deschide cu comanda Tools, Options…, fişa View, rubrica Print 
and Web Layout options.  Obiectele grafice vor fi afişate dacă şi numai dacă opţiunea 
Drawings e bifată.  În acest caz, dacă un astfel de obiect e selectat, ancora lui apare în dreptul 
paragrafului împreună cu care are o mişcare solidară, dar numai dacă e bifată opţiunea Object 
anchors. 1

16  În fine putem face ca o linie întreruptă, invizibilă la tipărire, să delimiteze (sau 
nu) zona rezervată textului de marginile paginii şi de cadrele rezervate figurilor, (de)bifând 
Text boundaries. 
 În modurile de tipărire este vizibil şi poate fi editat (în special în Print Layout) 
formatul paginii (salt de pagină, note de subsol şi de sfârşit de capitol, margini, chenare, 
coloane, antet şi subsol, fundal specific).  Folosind o scară apropriată de afişare, pot fi 
simultan afişate mai multe pagini ale documentului.   
 În modul de afişare Print Layout, spaţiul vertical dintre pagini poate fi ascuns, 
împreună cu marginile de sus şi de jos ale paginilor.  Pentru aceasta, se plasează mouse-ul în 
spaţiul vertical dintre pagini sau se apropie de marginea de sus sau de jos a unei pagini până 
când cursorul ia forma  şi se face clic.  (Dacă nu se face clic imediat, ci se aşteaptă, apare 
într-un balon explicativ numele acţiunii:  Hide White Space.)  Schimbarea afectează toate 
paginile documentului, nu doar cea sau cele unde s-a efectuat acţiunea.  Paginile sunt atunci 
mărginite superior şi inferior printr-o bară neagră, care delimitează şi paginile vecine.  Dacă 
apropiem mouse-ul de această bară, cursorul său îşi schimbă forma în , moment în care un 
clic restaurează spaţiul ascuns prin operaţia precedentă;  o clipă de aşteptare înainte de a 
executa clicul face să apară şi numele acţiunii:  Show White Space.  (Baloanele explicative 
apar chiar dacă funcţia de afişare ScreenTips e dezactivată pentru barele de instrumente.) 
 Pentru a afişa (sau, dimpotrivă, a ascunde) spaţiul vertical dintre pagini, există şi 
alternativa de a (de)bifa opţiunea White space between pages (Print view only) în Tools, 
Options, fişa View, rubrica Print and Web Layout options.  Alături de ea, opţiunea 
Vertical ruler (Print view only) controlează afişarea riglei verticale, care, pe lângă rolul de 
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poziţionare în document, poate fi folosită şi pentru a controla marginile de sus şi de jos ale 
paginii, poziţia şi înălţimea antetului şi a subsolului.  Rigla verticală apare şi-n Print Preview. 
 Dacă utilizatorul nu modifică opţiunile implicite, cele două bare se ascund la trecerea 
în modul Print Preview şi reapar la revenirea în alt mod de afişare.  Ele pot fi făcute să apară 
şi în modul Print Preview prin tehnicile obişnuite de afişare a unei bare de instrumente 
oarecare, aplicate când ne aflăm în acest mod.  Atât timp cât aplicaţia Word rămâne deschisă, 
această nouă configuraţie e memorată, încât, ori de câte ori un document e afişat în Print 
Preview, apar şi barele de instrumente afişate personalizat.  Prin închiderea aplicaţiei Word, 
configuraţia de bare a modului Print Preview se resetează.   
 La trecerea în modul de afişare Print Preview, se petrec următoarele lucruri.  
Documentul e afişat în vedere panoramică, adică sunt afişate una sau mai multe pagini întregi 
ale sale, la o scară redusă.  Se ascund toate barele de instrumente, care folosesc în general la 
editare, mai puţin Bara de meniuri, care nu poate fi ascunsă, şi se afişează doar bara 
specifică Print Preview, cu butonul  Magnifier (Lupă) selectat.  Când acest buton este 

selectat, mouse-ul funcţionează în esenţă ca un comutator între afişarea documentului la scara 
1/1 (100%) şi vederea panoramică a documentului.  Pe bara de instrumente Print Preview se 
mai află două butoane cu ajutorul cărora poate fi controlat numărul de pagini afişate în vedere 
panoramică, instrumentul Zoom, cu care se controlează scara de afişare, un buton de 
ascundere a riglelor , precum şi butonul  Full Screen de afişare a documentului pe 
întregul ecran.  Butonul  Shrink to Fit micşorează numărul de pagini cu una, încât ultima 
pagină a documentului să nu conţină o prea mică cantitate de text.  Pe bară se mai regăsesc 
butonul de imprimare  Print, butonul de asistenţă locală  şi butonul Close, de ieşire din 
modul Print Preview şi de revenire la modul anterior de afişare.  Se mai poate ieşi din acest 
mod de afişare pentru a reveni la modul anterior şi acţionând butonul de închidere a ferestrei, 
care are acum funcţia schimbată, sau acţionând comutatorul File,  Print Preview.  De 
asemenea, pot fi acţionate cele patru butoane din stânga barei de defilare orizontale, între care 
butonul corespunzător modului anterior de afişare este supraluminat.  La ieşirea din modul 
Print Preview se restaurează sistemul de bare în vigoare înainte de intrarea în acest mod de 
afişare.  Pentru a edita în Print Preview, trebuie deselectat butonul Lupă şi trebuie afişate 
barele necesare de instrumente (prin procedura uzuală), de exemplu bara Sandard şi bara 
Formatting.  Dacă se trece în alt mod de afişare, iar apoi se revine în Print Preview, barele se 
vor reafişa, odată cu bara Print Preview.  indisponibilă în celelalte moduri de afişare  
 Prin acţionarea butonului Shrink to Fit, diverse obiecte ce compun documentul (şi în 
primul rând caracterele) sunt micşorate astfel încât numărul de pagini să se reducă cu una, cu 
scopul de a evita ca ultima pagină a documentului să conţină o prea mică cantitate de text.  
Este recomandabil ca această comandă să fie folosită chiar înainte de imprimarea 
documentului şi numai dacă e necesar.  Deşi se poate folosi de mai multe ori la rând, 
reducând de fiecare dată lungimea documentului cu o pagină, e preferabil să nu se abuzeze de 
ea, ci să se folosească alte tehnici pentru a micşora talia unui document.  Trebuie, de 
asemenea, să se înţeleagă că un document are o dimensiune naturală, care nu poate fi redusă 
indefinit.   
 La trecerea în modul de afişare Print Preview se ascund toate barele de instrumente, 
care folosesc în general la editare, şi se afişează doar bara specifică Print Preview17, cu 
butonul Magnifier selectat.  Când acest buton este selectat, cursorul mouse-ului se transformă 
în lupă, cu semnul + sau – la mijloc18, iar mouse-ul funcţionează ca un comutator 1

19:  prin 

Figura 5.  Bara de instrumente Print Preview. 
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clic20 se comută între afişarea la scara 1/1 (100%) a zonei de document vizate şi vederea 
panoramică a documentului, adică afişarea mai multor pagini ale sale, la o scară mai mare.  
Numărul de pagini afişate în vedere panoramică poate fi controlat cu ajutorul a două butoane: 
One Page şi Multiple Pages.  Acţionarea acestuia din urmă are ca efect deschiderea unei 
grile în care se poate alege o matrice de afişare de până la 2 linii şi 3 coloane.  Grila are în 
partea ei inferioară un buton Cancel, acţionabil prin clic.  În timp ce se face alegerea matricei, 
mesajul Cancel  e înlocuit cu mesajul mn Pages, unde m e numărul de linii, iar n e numărul 
de coloane alese.  Mesajul Cancel reapare când butonul e vizat cu mouse-ul.  Confirmarea se 
face prin clic sau Ent, iar revocarea prin clic în afară sau pe butonul Cancel, când mesajul 
specific e afişat, sau prin Esc.  Acţionarea oricăruia din cele două butoane are ca efect 
trecerea la vederea panoramică, în formatul ales.  Scara de afişare este un alt parametru care 
influenţează vederea panoramică.  Dacă documentul e afişat la o scară de 101% sau mai mare, 
lupa are semnul – , dar clic are ca efect reducerea documentului la 100%, iar lupa nu-şi 
modifică semnul.  O nouă acţionare a mouse-ului trece la vedere panoramică cu parametrii 
curenţi, iar în continuare mouse-ul se comportă ca un comutator între 100% şi vedere 
panoramică.  Modificarea scării de afişare poate antrena schimbarea numărului de pagini 
afişate şi a dispunerii lor în fereastră.  Ori de câte ori o astfel de schimbare antrenează afişarea 
unui număr întreg de pagini, parametrii acestei afişări sunt memoraţi ca noi parametri ai 
vederii panoramice.  Bara de instrumente Print Preview oferă acces la acţiuni specifice La 
ieşirea din modul Print Preview se restaurează sistemul de bare în vigoare înainte de intrarea 
în acest mod de afişare.  , indisponibilă în celelalte moduri de afişare 
 În modurile de afişare web, textul e împărţit între linii astfel încât să ocupe optimal 
spaţiul dintre marginile ferestrei;  forma documentului se schimbă odată cu lăţimea ferestrei.  
În modurile de tipărire, dimpotrivă, lăţimea textului e definită cu ajutorul formatului 
paragrafului şi al paginii şi nu variază cu dimensiunile ferestrei de afişare.  De asemenea, în 
modurile web, textul nu este împărţit în pagini, iar notele de subsol şi cele de sfârşit de capitol 
sunt deplasate la sfârşitul documentului.  Chenarul paginii, antetul şi subsolul documentului 
sunt ignorate.  Documentul poate dispune de un fundal specific, invizibil din modurile de 
tipărire.  Invers, fundalul pe care va fi tipărit documentul nu e vizibil din modurile web.  
Specifică modurilor web este şi tema, un element de format care combină un asortiment de 
stiluri de titluri şi de liste cu un fundal şi o schemă de culori.  O parte doar din formatul 
atribuit documentului de o temă, şi anume partea care nu afectează fundalul, este vizibilă din 
modurile de tipărire şi va apărea la imprimare.   
 Comanda Web Page Preview creează o copie temporară a documentului în format 
.htm, pe care o deschide în Microsoft Explorer.  Documentul rămâne deschis şi în fereastra 
Word, fără a-şi schimba modul de afişare.  Dacă documentul e modificat din Word, o nouă 
acţionare a comenzii Web Page Preview suprascrie copia şi-i actualizează afişarea în fereastra 
Microsoft Explorer.  Web Page Preview poate fi numit mod de afişare a documentului doar 
în alt sens decât celelalte moduri de afişare.  Într-adevăr, documentul trece printr-un proces de 
conversie în alt format şi este afişat cu o altă aplicaţie;  se creează o copie autonomă a 
acestuia;  modificarea directă a copiei cu mijloacele Word-ului e imposibilă. 
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 Navigare în document 

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

debifează în Tools, Options, fişa View, opţiunea Horizontal scroll bar, respectiv Vertical scroll bar 
- Barele de defilare verticală şi orizontală 

i) nu apar dacă toată înălţimea/lăţimea documentului e vizibilă 
ii) raportul între înălţimea/lăţimea cursorului mobil şi a barei verticale/orizontale este egal cu 

raportul între înălţimile/lăţimile părţilor vizibilă şi invizibilă ale documentului 
iii) pozitia cursorului mobil pe bara reflecta pozitia reala in document a partii vizibile 

b) deplasare cu o linie/coloană: clic pe butoanele săgeţi � / � / � / � din capetele barelor de defilare 
c) deplasare cu un ecran: clic sub/deasupra/la stanga/la dreapta cursorului mobil, in zona de culisare 

i) in operatiile de mai sus, clic prelungit e interpretat ca succesiune de clicuri  
d) deplasare personalizată: tragerea cursorului mobil 

- Defilarea verticala se poate realiza si fara ajutorul barelor: 
a) deplasare cu o jumatate de ecran: cu tastele PgDn/PgUp 
b) deplasare personalizată: invartind rotita mouse-ului 
c) deplasare automata:  

i) clic cu rotita; cursorul mouse-ului devine     ,  
(1) daca mouse-ul e deplasat, cursorul ii urmeaza miscarea, ca de obicei, dar in vechiul 

amplasament al cursorului, acolo unde s-a facut clic, ramane o imagine transparenta, 
fantomatica a acestuia 

ii) daca mouse-ul e deplasat in jos/sus documentul incepe sa se deruleze catre sfarsit/inceput, 
cu atat mai repede, cu cat cursorul ajunge mai departe, pe verticala, de pozitia sa initiala 
(1) cand derularea incepe, cursorul mouse-ului pastreaza numai sageata in sensul careia se face 

derularea, devenind     sau  
(2) cand cursorul mouse-ului se apropie din nou, pe verticala, de pozitia sa initiala, el recapata 

sageata lipsa, iar derularea se opreste 
(3) daca continuam miscarea, indepartand mouse-ul in sensul celalalt, se reia derularea, in sens 

contrar, iar cursorul mouse-ului pierde cealalta sageata 
(4) Rezumand, cursorul poate fi deplasat in orice moment, pentru a acce-lera, a incetini sau a 

opri derularea sau chiar pentru a-i inversa sensul. 
iii) pentru a deselecta functia de derulare e suficient sa facem clic cu orice buton al mouse-ului 

sau sa actionam orice tasta. 
(1) Cusorul mouse-ului redevine cel obisnuit.  Cursorul transparent dispare. 

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

opţiuni:  
d) tipul de obiect ce va fi căutat: pagini, secţiuni, titluri, note de subsol sau finale, comentarii, tabele, 

grafice, câmpuri etc., 
e) alegerea implicită fiind pagina  

i) pentru o altă alegere, butoanele de navigare devin albastre; 
ii) pentru pagini, ele sunt negre;  paşii 1-2 pot fi atunci suprimaţi. 

f) Există şi două butoane, Find şi Go To, care deschid fereastra Find and Replace pe fişele Find şi Go 
To. 

Punctul de inserţie se mută încât să preceadă următoarea ocurenţă 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 ocurenţă a tipului de obiect ales;  
g) numele şi shortcut-ul butoanelor apar într-un balon explicativ la survolul butonului cu mouse-ul. 

- Căutare şi înlocuire 
a) se realizează din dialogul Find and Replace, care are trei fişe: Find, Replace, Go To 
b) 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) 
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Replace Replace... Ctrl+H     

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

Standard; 
d) Fişa Find e practic o versiune incompleta a fişei Replace 
e) Deschiderea acestei ferestre de dialog nu inhibă editarea  documentului 
f) Find What: textul căutat;  
g) Replace with: textul înlocuitor 

i) pentru a formata textul din cele două zone, se acţionează butonul Format,  
ii) iar pentru a-i adăuga caractere speciale, Special 

h) Search Options : se stabilesc condiţiile avansate ale căutării 
(1) zona se extinde sau se resoarbe cu comutatorul More/Less 

ii) acces la cele două butoane amintite 
iii) sensul căutării 
iv) dacă se ţine cont de capitalizarea literelor 
v) dacă se caută doar cuvinte întregi 
vi) dacă sunt interpretate literal sau ca atare caracterele de control  

(1) doar pentru lb. engleza: 
vii) dacă se caută şi omofonele unui cuvânt 
viii) dacă se caută toate formele gramaticale ale unui cuvânt 

i) Find Next găseşte şi selectează următoarea ocurenţă a textului căutat 
j) Highlight all items found in: dacă butonul e selectat, butonul Find Next se transformă în Find All. 
k) Find All selectează toate ocurenţele  textului căutat în porţiunea documentului aleasă în lista 

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

ocurenţă a textului căutat 
m) Replace All: înlocuieşte cu textul înlocuitor toate ocurenţele a textului căutat 

 
Operaţiile se efectuează doar asupra selecţiei, dacă o porţiune de document a fost selectată 

- Fişa Go To  
a) Go to what: tipul de obiect căutat 
b) Enter:  

i) un identificator al obiectului 
ii) nu se completează dacă vrem o căutare în tot documentul 

c) Go To/Next caută următoarea ocurenţă a obiectului de tipul şi cu identificatorul ales 
d) Previous face acelaşi lucru în sens invers 

  Prin clic pe etichetă se selectează un paragraf împreună cu toate paragrafele ce-i sunt 
subordonate ;  Prin clic pe eticheta unui paragraf şi Shift+clic pe eticheta altuia se selectează 
toate paragrafele cuprinse între cele două. 
 



Page 12: [1] Comment [s2] sorin 11.03.2007 14:59:00 
valori implicite ? aceleaşi ca pentru textul neformatat:  clear formats; depinde de template, probabil 
 

Page 12: [2] Comment [s3] sorin 11.03.2007 14:59:00 
valori implicite ? aceleaşi ca pentru textul neformatat:  clear formats; depinde de template, probabil 
 

Page 12: [3] Change sorin 15.03.2007 14:00:00 
Formatted Bullets and Numbering 
 

Page 12: [4] Deleted sorin 15.03.2007 19:56:00 

I se poate, de asemenea, atribui o cheie abreviatoare.   
 

Page 12: [5] Deleted sorin 15.03.2007 14:36:00 

:  
e selectat dacă documentul e în modul Normal sau Outline şi modul Ciornă e activ 
şi nu e selectat dacă documentul e într-un mod de afişare incompatibil cu modul Ciornă sau 
dacă modul Ciornă e inactiv 
 

Page 12: [6] Deleted sorin 15.03.2007 14:37:00 

Prin acţionarea sa 
dacă documentul e în modul Normal sau Outline  
 

Page 12: [7] Deleted sorin 15.03.2007 14:00:00 

după cum acesta e inactiv/activ  
 

Page 12: [8] Formatted sorin 15.03.2007 14:34:00 
comentariu parenthetic, Left, None, Indent: Before:  0 pt, First line:  28,35 pt, Space After:  0 pt, 
Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  -19,95 pt + Tab after:  -10,6 pt + Indent at:  -36,1 pt, Don't keep with 
next 
 

Page 12: [9] Deleted sorin 15.03.2007 14:46:00 

, afişează documentul în modul Normal şi comandă trecerea documentului în modul 
Normal  de afişare, are acelaşi efect cu comanda de trecere la modul Normal de afişare 

 

Page 12: [10] Deleted sorin 23.03.2007 23:06:00 

Word e capabil să o gestioneze datorită u 
 

Page 12: [11] Deleted sorin 20.03.2007 08:59:00 

de nivel ierarhic altul decât Body Text 
 

Page 12: [12] Deleted sorin 20.03.2007 08:36:00 

de titlurile şi subtitlurile de diferite ranguri, precum şi de relaţiile de  
 

Page 12: [13] Deleted sorin 20.03.2007 08:37:00 

are care se stabilesc între ele sau între  
 

Page 12: [14] Deleted sorin 23.03.2007 22:58:00 

 distinge capitolele şi ierarhia dintre ele 
 

Page 12: [15] Formatted stefan 18.01.2010 11:22:00 
Romanian Romania 
 

Page 12: [16] Formatted stefan 18.01.2010 11:22:00 
Romanian Romania 
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