
Cursul 9

Editorul de texte Word (II)

Formatare la nivel de paragraf
După formatarea la nivel de caracter se trece la formatarea de nivel superior şi anume formatarea 

la nivel de paragraf.  Aceste operaţiuni se realizează cu ajutorul  opţiunilor din fereastra de dialog 
obţinută prin selectarea opţiunii  Paragraph din meniul Format sau utilizând butoanele din bara de 
formatare  sau  de  pe  rigletă.  În  mod  implicit,  toate  operaţiile  de  formatare  utilizate  se  aplică 
paragrafului  curent  şi  de  aceea dacă dorim aplicarea  unui  format  mai  multor  paragrafe  simultan, 
acestea trebuie selectate.

Marginea unui paragraf
Prin marginea unui paragraf înţelegem distanţa dintre marginea textului din paragraf şi marginea 

textului în pagină, configurată cu fereastra de dialog Page Setup. Stabilirea marginilor se face cu 
ajutorul cursoarelor pe de rigletă sau cu ajutorul opţîunilor din grupul Indent al ferestrei Paragraph.

Stabilirea marginii paragrafului cu rigleta
Metoda cea mai uşoară de stabilire a marginilor unui paragraf este prin intermediul mouse-ului şi 

a  riglei  ce  apare  imediat  sub barele  cu butoane (dacă această  riglă  nu este  vizibilă,  se  activează 
opţiunea Ruler din meniul View). Pe riglă sunt plasate 4 butoane având o formă specială:

1. cursorul  “prima  linie”  stabileşte  distanţa  dintre  marginea  textului  în  pagină  şi  prima  linie  a 
paragrafului şi poate fi deplasat independent

2. cursorul “restul paragrafului”
3. cursorul “toate liniile”
4. cursorul “aliniat la dreapta stabileşte marginea din dreapta a paragrafului.

Se face clic pe butonul stâng al mouse-ului în dreptul cursorului necesar şi menţinând apăsat 
butonul se trage cursorul în poziţia dorită.

Alinierea textului
Fereastra de dialog Paragraf conţine în grupul Alignment opţiuni ce permit stabilirea modului de 

aliniere orizontală a textului în pagină, existând şi pe bara de butoane Format câte un buton pentru 
fiecare tip de aliniere:

- aliniere la stânga: toate liniile paragrafului se aliniază la marginea din stânga a paginii

- aliniere la dreapta: toate liniile paragrafului se aliniază la marginea din dreapta a paginii

- aliniere centrată: toate liniile paragrafului se aliniază la centru

- aliniere la stânga şi  la dreapta: toate liniile paragrafului se aliniază la marginea din stânga şi 

dreapta prin modificarea spaţiilor dintre cuvinte.

Utilizarea listelor şi coloanelor
O altă posibilitate de a pune în evidenţă anumite elemente ale textului şi de a le prezenta în mod 

structurat este prin utilizarea listelor, acestea fiind de două tipuri:



- liste  marcate  (bulleted):  elementele  listei  au  legătură  între  ele,  dar  nu  sunt  prezentate  într-o 

anumită ordine,

- liste numerotate (numbered): elementele listei  sunt într-o anumită ordine şi  este indicat să fie 

parcurse aşa.

Pentru crearea unei liste dintr-un text deja introdus, procedăm astfel:

1. selectăm paragrafele pe care le vrem în listă,
2. din meniul Format selectăm opţiunea Bullets and Numberin; apare o fereastră de dialog,
3. alegem categoria de opţiuni Bulleted sau categoria de opţiuni Numbered,
4. facem clic pe tipul de marcaj sau numerotare dorit,
5. dacă am ales o listă numerotată, mai apar două butoane în care se specifică dacă numerotarea 

continuă sau nu o listă precedentă,
6. se acţionează butonul de comandă OK.

Dacă dorim să creăm o listă pentru textul ce urmează să-l scriem, procedăm astfel

1. scriem, la început de linie, un indice sau marcaj de listă, urmat de spaţiu şi introducem textul,
2. la apăsarea tastei Enter, se adaugă în mod automat un nou indice sau marcaj de listă de acelaşi tip 

cu cel deja introdus,
3. pentru încheierea listei se apasă de două ori tasta Enter sau se şterge ultimul indice sau marcaj.

Pentru eliminarea marcajelor sau numerelor unei liste, urmăm instrucţiunile

1. selectăm elementul (elementele) din listă pentru care dorim eliminarea marcajelor/numerelor,
2. din meniul Format selectăm opţiunea Bullets and Numbering,
3. în fereastra de dialog ce apare, selectăm None.

Pentru a adăuga elemente la o listă deja formată procedăm astfel:

1. poziţionăm cursorul de scriere în locul unde dorim un element nou al listei,
2. apăsăm tasta Enter; automat este inserat un nou marcaj sau număr şi, dacă este cazulm lista este 

automat renumerotată,
3. introducem textul
4. repetăm operaţiile.

Formatarea la nivel de pagină
Se stabilesc dimensiunea paginilor, distanţa de la marginea textului la marginea hârtiei, modul de 

scriere a textului în pagină (pe lăţime – portrait, pe lungime – landscape). Pentru ca documentul să 
aibă un aspect plăcut putem adăuga informaţiile ce se scriu în antete (Header) şi subsoluri (Footer). 
Putem include numerotarea paginilor.

Aranjarea textului în coloane
Editorul Word foloseşte scrierea pe coloane tip ziar, în care textul continuă de la sfârşitul unei 

coloane la începutul coloanei următoare. Coloanele se pot  separa printr-o linie verticală. Există 4 
tipuri  de  coloane  predefinite  dar  utilizatorul  îşi  poate  defini  singur  numărul  (până  la  10)  şi 
dimensiunea. Se procedează astfel:

1. selectăm porţiunea dorită de text,
2. din meniul Format alegem opţiunea Columns,
3. în fereastra de dialog care apare se setează informaţiile cerute şi se face clic pe OK.

Pentru a reveni la text obişnuit se selectează la numărul de coloane opţiunea One.
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