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Cursul 1. Utilizarea computerului  

si afisarea fisierelor 

 

Tema 1 

 Sistemul de operare: Pornirea computerului si logarea, repornirea, inchiderea. 

 Informatii hardware si software: Vizualizarea informatiilor, schimbarea configuratiei, instalarea, 

dezinstalarea unei aplicatii software. 

 Lucrul cu pictograme (iconite): Recunoasterea pictogramelor, selectarea si mutarea 

pictogramelor, crearea si stergerea unui shortcut, deschiderea unui fisier, director/folder, aplicatie. 

 Lucrul cu ferestre: Recunoasterea partilor unei ferestre, minimizarea, maximizarea, 

redimensionarea, mutarea, inchiderea, comutarea intre ferestre deschise. 
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Tema 2 

 

2.1. Organizarea datelor 

 

  

   

Un calculator poate avea una sau mai multe unitati de memorie in care poate stoca fisiere. 

Aceste unitati de memorie pot fi:  

 Unitati de discuri magnetice interne/ externe  

 Unitati de discuri optice interne/externe – unitatile de CD si DVD  

 Unitati de memory steak, accesibile prin USB  

 Unitati de carduri de memorie  

 Unitati de diskuri flexibile (tehnologie invechita, aceste unitati se intalnesc la 

calculatoarele din generatii mai vechi)  

Structura arborescenta de stocare a informatiei (folder si fisier)  

Calculatoarele proceseaza informatii, iar la nivelul unui calculator informatia este stocata in 

unitati de memorie. Memoria permanenta este cea care poate stoca informati fara a le pierde atunci 

cand este inchis calculatorul si, de cele mai multe ori, este formata din discuri magnetice sau cipuri de 

memorie. Informatia este inregistrata pe aceste unitati de memorie pentru a putea fi accesata, modificata 

si eventual stearsa.  
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Din punct de vedere logic, informatia in aceste unitati de memorie este stocata si organizata 

sub forma de fisiere iar fisierele sunt grupate si organizate in foldere.  

Un fisier reprezinta un bloc de informatii, o succesiune de biti stocati ca entitate de sine 

statatoare in unitati de memorie. Fisierele la nivelul sistemului de operare se pot identifica dupa nume 

si locatia acestuia.  

La nivelul unui calculator instalat cu sistem de operare Windows 7, toata structura de unitati 

de memorie se poate vizualiza si accesa prin intermediul programului Windows Explorer.  

Aceste unitati de memorie au un nume asociat si un indicativ, o litera a alfabetului urmata de 

simbolul doua puncte „:”. De exemplu, C: in mod implicit, se refera la discul magnetic din interiorul 

calculatorului pe care este instalat sistemul de operare si principalele fisiere de lucru.  

La nivelul fiecarei unitati de memorie, indiferent de tipul sau, informatia este stocata in fisiere 

si fisierele sunt aranjate pe foldere (sau directoare). Intr-un calculator se pot stoca foarte multe fisiere, 

la momentul scrierii acestui manual, un calculator portabil este capabil sa stocheze milioane de fisiere 

de diferite tipuri si marimi. Pentru a putea fi mai usor de regasit toate aceste fisiere, acestea sunt 

organizate in Foldere.  

Un Folder reprezinta un container in care se pot stoca alte fisiere si foldere. Folosind elemente 

de tip folder ajungem sa avem fisierele organizate in ierarhii, care pot fi structurate in functie de nevoile 

utilizatorilor sau a diferitelor programe care folosesc aceste fisiere.  

Pentru accesarea unei astfel de ierarhii de fisiere si foldere se va folosi programul 

Windows Explorer din Windows.  
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2.2. Copierea, mutarea, stergerea, recuperarea fisierelor/directoarelor  

 

Copierea unui fisier inseamna crearea unei replici a acestuia in alta locatie, intr-un alt folder 

sau chiar in acelasi folder dar cu un alt nume. Noul fisier creat va avea exact acelasi continut ca fisierul 

sursa. In cadrul operatiei de copiere vorbim de un fisier sursa (cel care va fi copiat) si fisierul destinatie, 

cel care va fi creat in urma procesului de copiere.  

Pentru copierea unui fisier se va folosi Windows Explorer. Se deschide aplicatia Windows 

Explorer si se navigheaza prin structura de foldere pana la folderul ce contine fisierul sursa.  

Sa presupunem ca vrem sa copiem fisierul Logo.gif din folderul Dropbox in folderul 

MyPictures, ambele foldere aflate in folderul utilizator. Folosind Windows Explorer prin operati de tip 

dublu-click se navigheaza pana cand in partea stanga am selectat folderul DropBox, ca in figura de 

mai jos:  

Se pozitioneaza mouse-ul in partea dreapta a ferestrei Windows Explorer, se face un click 

dreapta pe numele acestui fisier Logo.gif si se va deschide un meniu contextual.  

Din acest meniu se alege optiunea „Copy” (Copiere) aflata in partea de jos a meniului. Prin 

selectarea acestei optiuni, sistemul Windows a salvat, intr-o zona de memorie numita clipboard, calea 

catre fisierul sursa.  

Revenind la Windows Explorer se navigheaza prin operati de tip dublu-click catre folderul 

destinatie,  in cazul nostru MyPictures. Avem grija ca in partea stanga sa fie selectat folderul MyPictures 

pentru a avea in partea dreapta continutul acestuia.  

Daca acest folder nu contine nici un fisier atunci in partea stanga vom avea o suprafata alba 

fara nici o pictograma (iconita). Pe acesta suprafata alba se face click-drepta si va apare urmatorul 

meniu contextual:  
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Din acest meniu se va selecta optiunea „Paste” (Lipire). In urma acestei operatii va fi un nou 

fisier numit logo.gif in folderul MyPictures, ce contine  exact aceleasi date ca si fisierul sursa aflat in 

folderul DropBox.  

 

Fisierul sursa nu a fost modificat sau alterat prin acesta operatie. Folderul My Pictures va arata 

ca in urmatoarea captura:  

 

 

Mutarea unui fisier:  

Aceasta operatie este similara cu operatia de copiere a unui fisier cu deosebirea ca, in cazul 

mutarii, fisierul sursa va fi sters. La sfarsitul executarii operatiei de mutare va fi un singur fisier, aflat in 

folderul destinatie. Pentru operatia de mutare a unui fisier este necesara cunosterea numelui si locatia 

fisierului pe care dorim sa-l mutam si calea unde vrem sa-l mutam.  

Sa presupunem ca dorim sa mutam un fisier numit contacts.mdb aflat in folderul 

„Document”. Dorim sa fie mutat in folderul „Desktop”. Folderul Desktop se refera chiar la ce se vede 

ca fundal in Windows. Toate fisierele stocate in acest folder se vor vedea pe fundal ca iconite si se pot 

accesa direct prin dublu-click.  
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Se deschide aplicatia Windows Explorer, prin click pe butonul de start al Windows  

si din meniu se selecteaza „Documents”.  

Acesta operatie va deschide Windows Explorer direct pe folderul Documents unde se afla 

fisierul care se va muta. In partea dreapta a aplicatiei Windows Explorer se da click-dreapta pe fisierul 

sursa „contacts.mdb”. Acest click-dreapta va deschide meniul contextual specific acestui fisier.  

Din acest meniu se va selecta optiunea „Cut” (Taiere). In acest moment Windows va salva 

intr-o zona de memorie temporara numele si calea catre acest fisier. Acum trebuie accesat folderul 

destinatie acolo unde se va copia fisierul – folderul Desktop.  

In partea stanga a aplicatiei Windows Explorer, in partea de sus, se observa numele Desktop 

- acesta este o scurtatura catre folderul Desktop. Se da click pe acest nume pentru a accesa folderul. 

In partea stanga avem fisierele ce vor fi stocate pe fundal, acolo unde se va muta fisierul contacts.mdb. 

In partea dreapta a aplicatiei Windows Explorer se va da click-dreapta in zona cu spatiu alb si, din meniul 

contextul ce apare. se va selecta „Paste” (Lipire).  
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In acest moment fisierul va fi copiat din locatia veche in locatia noua (folderul Desktop) si spre 

deosebire de operatia de copiere, la mutare fisierul va fi sters din folserul sursa, singurul loc unde se 

mai gaseste fisierul este in folderul destinatie.  

 

Redenumirea unui fisier:  

Fisierele pot avea orice nume, cu grija ca in numele lor sa nu folosim caractere 

speciale”!@#>”. Numele unui fisier poate fi orice combinatie de caractere numerice si alfanumerice. 

Daca se doreste redenumirea fisierului, de exemplu „contacts.mdb” in „contactele mele.mdb”, se va 

folosi in continuare Widows Explorer. Se navigheaza pana la folderul Desktop acolo unde se afla fisierul 

sursa, si se da click dreapta pe numele fisierului.  

 Din meniul contextual se alege „ Rename” (Redenumire). In acel moment numele fisierului se 

transforma intr-un camp editabil in care folosind tastele alfanumerice se poate schimba numele fisierului. 

In imaginea de mai sus se va modifica numele in „Contactele mele.mdb”.  
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Atentie!!! Aveti grija ca prin schimbarea numelui fisierului sa nu se schimbe si extensia 

fisierului. In exemplul de mai sus extensia fisierului este MDB. Daca se schimba si extensia fisierului, 

se va pierde asocierea intre tipul fisierului (tip identificat prin extensie) si programul asociat pentru lucrul 

cu acest tip de fisier (in acest caz Microsoft Access). Daca, cumva, din greseala, s-a modificat extensia 

si nu va mai amintiti care a fost extensia fisierului, anulati operatia de redenumire prin apasarea tastei 

„ESC” (Escape).  

 

Stergerea unui fisier:  

Pentru stergerea unui fisier se va folosi Windows Explorer; se navigheaza pana la fisierul care 

se doreste a fi sters si, cu click dreapta pe fisierul respectiv din meniul contextul care apare, se alege 

optiunea „ Delete” (Stergere).  

  

Scurtaturi din tastatura.  

Pentru operatiile de copiere, mutare, redenumire si stergere ale unui fisier exista si combinatii 

de taste ce se pot folosi in locul meniurilor contextuale. De exemplu, pentru a copia, muta, redenumi 

sau sterge un fisier, trebuie selectat fisierul respectiv si, in loc de click-dreapta si comanda din meniu, 

se foloseste o combinatie de taste care va executa acceasi actiune asupra fisierului. In tabelul de mai 

jos este echivalenta intre comenzi si combinatiile de taste:  

 

           Comanda     Combinatie taste  

  Copy   CTRL+C  

Cut   CTRL+X  

Paste   CTRL+V  

Delete   Del  

Rename F2  

 

2.3. Cautarea 

 

Asa cum s-a mentionat in paragrafele anterioare, intr-un calculator se pot regasi milioane de 

fisiere de diferite tipuri. De cele mai multe ori, cautarea unui fisier dupa calea unde acesta se afla nu 

este o intotdeauna o optiune. De exemplu, daca ne intereseaza sa gasim toate fisierele dintr-o colectie 
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de foldere care contin un anumit cuvant cheie sau dorim sa se gaseasca toate fisierele de un anumit tip 

stocate intr-o anumita ierarhie de foldere.  

Pentru operatiunile de cautare, Windows pune la dispozitie un mecanism eficient de indexare 

si cautare avansata dupa diferite criterii. Acest mecanism foloseste un serviciu de indexare si catalogare 

al informatiei pentru a asigura rapididate in procesul de cautare, mecanism simular cu motoarele de 

cautare web.  

 La instalare sistemul Windows activeaza implicit procesul de indexare pentru principalele 

foldere in care utilizatorii ar putea stoca fisiere. Indexarea intregului disk poate constitui o risipa de 

resurse interne pentru sistem – nu se justifica indexarea unor fisiere ale sistemului care nu vor fi 

accesate de catre utilizator si al caror continut nu este relevant pentru utilizatori.  

 Aceste foldere selectate implicit pentru a fi indexate sunt: Desktop, Documents si toate 

subfolderele acestora. Pentru mai multe detalii despre cum se pot adauga si alte foldere in procesul de 

indexare se va consulta manualul de utilizare a Windows 7 in sectiunea „Index Options”. Pentru nevoile 

curente ale unui utilizator, Windows indexeaza in permanenta fisierele folosite.  
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 Pentru cautarea rapida se va folosi fereastra Find din meniul principal Windows. Se da click 

pe butonul Start din Windows si se introduce textul ce se doreste a fi cautat sau numele de 

fisier.  

 Pe masura ce se scrie textul care se doreste a fi cautat se observa ca meniul principal se 

transforma intr-o fereastra in care incep sa apara rezultatele cautarii partiale. De exemplu, mai jos, am 

introdus, in campul Find, textul „Windows”, si meniul s-a transformat intr-o fereastra care afiseaza 

rezultatele partiale ale cautarii dupa textul „Windows”.  
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 Cautarea se realizeaza atat la nivel de nume de fisier, cat si de continut. Procesul de indexare 

stie sa analizeze si sa indexeze continutul din majoritatea tipurilor de fisiere cunoscute.  

Daca se doreste sa se obtina toate rezultatele cautarii se da click pe legatura „See more 

results” aflat la sfarsitul listei. Acest link deschide o fereastra in care se afiseaza rezultatul complet al 

cautarii cuvantului „windows” in toate folderele indexate, sortate dupa relevanta. Se poate observa ca 

in rezultatul cautarii apar inclusiv mesaje de email, chiar daca acestea nu sunt stocate sub forma de 

fisiere pe disk, dar ele au fost incluse in procesul de indexare in mod automat ca surse relevante de 

informati pentru utilizator.  

Pentru o cautare eficienta se pot folosi filtre suplimentare care sa ne ghideze cat mai rapid 

spre rezultatul dorit. Putem executa o cautare pe un anumit folder si subfolderele sale folosind aplicatia 

Windows Explorer. Se deschide Windows Explorer si se navigheaza prin dublu-click pe ierarhia de 

foldere la folderul in care se doreste a se face cautarea. Se introduce textul de cautat in campul aflat in 

partea din dreapta sus al ferestrei Windows Explorer, dupa care se apasa tasta Enter. In acel moment 

in fereastra vor apare rezultatele cautarii textului introdus, cautare efectuata doar pe folderul respectiv, 

inclusiv in sub-folderele acestuia.  

Mai jos este un exemplu de Windows Explorer pozitionat pe folderul „Documents” in care am 

cautat textul „test”.  
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Se pot adauga filtre suplimentare si anume se poate face cautare suplimentara si dupa autorul 

documentului, data la care a fost scris, dimensiunea fisierului etc.  

Pentru a accesa aceste filtre suplimentare, in Windows Explorer, in campul din dreapta sus, 

in momentul cand scriem textul pe care dorim sa-l cautam, se da click cu mouse-ul si apare un meniu 

din care putem sa selectam criterii suplimentare de cautare.   

 

Tema 3. Aplicatii utilitare: 

 

3.1. Arhivarea fisierelor 

  

O arhiva este un fisier in care s-au comprimat si stocat continutul din unul sau mai multe fisiere. 

De exemplu, un intreg folder de fisiere se poate arhiva intr-un singur fisier. Scopul arhivarii este de a 

indeplini doua obiective majore:  

- Scopuri administrative, cand se doreste sa se stocheze pentru istoric sau se salveaza 

separat un fisier sau grup de fisiere si atunci se arhiveaza sub o singura arhiva pentru a putea fi regasite 

imediat in mod grupat.  

 - Pentru reducerea spatiului ocupat. Procesul de arhivare foloseste diferiti algoritmi de 

compresie ai datelor si, astfel, fisierele stocate intr-o arhiva ocupa mai putin spatiu decat nearhivate. 

Fisierele de tip text au cea mai mare rata de compresie. De exemplu daca se doreste sa se trimita mai 

multe fisiere pe e-mail catre un alt utilizator, atunci se prefera ca fisierele sa fie arhivate, din doua motive:  

o Se va atasa doar un fisier la e-mail –cel al arhivei si nu se va mai atasa fiecare fisier 

individual  
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o Mesajul de tip e-mail va ocupa mai putin spatiu, datorita comprimarii fisierelor in 

arhiva, permitand transmiterea mesajului intr-un timp mai scurt.  

 

Programe de arhivare  

 

Pentru arhivarea fisierelor se pot folosi programe specializate sau se poate folosi chiar 

Windows Explorer descris in sectiunile de mai sus. Cele mai des intalnite programe specializate pentru 

arhivare sunt:  

 

WinZip: Program care necesita licenta separata pentru folosirea sa. Acesta este produs de catre 

compania Corel si poate fi achizitionat de pe internet de la adresa: http://www.winzip.com  

Are o interfata usor de utilizat, similara cu Windows Explorer. O arhiva este un fisier care 

contine, la randul sau, alte fisiere si foldere comprimate.  

   

 

   

Deci se poate considera ca, din punct de vedere logic, o arhiva este similara unui folder, doar 

ca pentru manipularea acestui folder este nevoie de WinZip, pentru a adauga fisiere, sau scoate fisiere 

din arhiva.  

 

WinRar: Similar cu WinZip, dar acesta este produs de LabsRAR; necesita licenta de utilizare.  

Atat WinZip cat si WinRar se pot configura si se pot seta pentru diferite rate de compresie ale 

algoritmilor folositi. Cu cat este selectata o rata de compresie mai mare, cu atat timpul necesar arhivari 

/comprimarii fisierului este mai mare. Daca se lucreza frecvent cu arhive si cu fisiere multe, selectarea 

unei rate de compresie mai mare decat cea implicita poate insemna un timp considerabil mai mare de 

procesare.  
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Pentru calculatoarele licentiate cu Windows 7, la nivelul sistemului de operare Windows se 

gasesc incluse mecanismele de lucru cu arhive. In mod nativ Windows 7 stie sa creeze si sa lucreze cu 

arhive de tip ZIP. Acest tip de arhiva este cel mai comun si cu raspandirea cea mai mare. Atat WinZip 

cat si WinRar stiu sa lucreze cu astfel de fisiere.  

Pentru a arhiva un folder in Windows, trebuie deschis Windows Exporer si se navigheaza pana 

la folderul ce se doreste a fi arhivat. Se face click dreapta pe acest folder si se selecteaza din meniul 

contextual optiunea Send to - > Compressed (zipped) folder.  

 

 

 

   

Windows Explorer va incepe sa arhiveze folderul respectiv, in cazul descris in imagini folderul 

se numeste „RedBooks”,iar la sfarsit, in acelasi folder in care se afla si folderul RedBooks, se va regasi 

un fisier numit implicit RedBooks.zip.  
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Acesta este un fisier de tip arhiva care contine in mod comprimat tot ce contine folderul 

RedBooks. Daca se doreste sa se acceseze continutul acestei arhive, se va da dublu-click pe fisier si 

Windows Explorer ne permite sa manipulam acest fisier arhiva ca si cum ar fi un alt folder. Se pot muta, 

copia fisiere in si dinspre acest folder.  

 

3.2. Programe antivirus 

 

Programele de tip antivirus sunt folosite pentru a preveni, opri si inlatura programele cu comportament 

nociv pentru integritatea informatiilor aflate intr-un calculator, programe intalnite sub denumirea de 

virusi, viermi, spioni... Aceste programe cu efect negativ pot intra si se pot instala in calculator fara stirea 

si acordul expres al utilizatorului, prin actiuni ce tin de neglijenta in modul de operare cu calculatorul sau 

acel calculator are o serie de vulnerabilitati nerezolvate si a fost expus in retea unde a fost infectat cu 

un program de tip virus, de la alte calculatoare infectate din retea. De cele mai multe ori un virus se 

transmite prin schimbul necontrolat de fisiere intre utilizatori.  

 Programele de tip antivirus, se instaleaza pe calculatoare, fiind disponibile pentru diferite 

sisteme de operare si configuratii de soft. Rolul lor este acela de a identifica si opri programele de tip 

virus. Identificarea unui program ca fiind de tip virus se face prin analiza semnaturii (se identifica dupa 

o anumita bucata de cod specifica acelui virus – ca si cum ar fi o amprenta), sau facand o analiza a 

comportamentului programului respectiv.  

 Internetul a facilitat schimbul de informati intre utilizatori sai constituind si cel mai bun mediu 

de raspandire al programelor de tip Virus. Ca un program de tip Anti-Virus sa fie eficient este important 

ca producatorul sau sa puna la dispozitie, periodic, actualizari pentru semnaturile noilor virusi aparuti. 

Diferenta in timp dintre momentul cand apare un virus nou si momentul in care programele de tip anti-

virus stiu sa elimine acel virus trebuie sa fie cat mai mic.  

Sunt multi producatori de programe de tip anti-virus, iar performantele programelor produse 

de ei variaza de la an la an si de la o versiune la alta. Majoritatea programelor antivirus necesita licenta 

pentru utilizare.  

Utilizatori posesori ai unei licente valide de Windows 7, pot beneficia in mod gratuit de un asfel 

de program de tip Anti-virus produs de Microsoft. Acest program este numit Windows Security 

Essentials, si se poate descarca gratuit de pe siteul Microsoft.  

Un link catre acest program se gaseste in meniul principal, in “All programs”:  
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 Acest link deschide fereastra principala de administrare a programului de tip antivirus oferit 

de catre Microsoft.  

 

 Prin intermediul ferestrei deschise se pot efectua diferite actiuni cum ar fi:  

- Rularea unei proces de scanare si identificare a programelor de tip virus  

- Schimbarea setarilor implicite cu privire la frecventa cu care se face scanarea si la ce 

momente de timp  

- Actualizarea bazei de semnaturi de virusi, precum si la ce frecventa de timp se face 

actualizarea sa automata.  

- Setarea actiunilor implicite pentru situatia cand este identificat un program de tip virus 

(stergere, izolare...)  
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Cursul 2. Procesarea de texte (WORD) 

 

Tema 1. Utilizarea aplicatiei: 

 

Microsoft Word este un procesor de text modern, care face parte din pachetul de programe 

Microsoft Office impreuna cu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint si Microsoft Access. Programul va 

poate ajuta sa realizati documente, rapoarte, desene sau sa modelati texte. 

 

1.1 Deschiderea aplicatiei Word 
 

Pentru a deschide aplicatia de procesare de text exista mai multe posibilitati: 

Din meniul Start – Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Word 2007 

 

 

 

 In functie de modul de configurare, pe desktop poate exista o pictograma a 

programului Microsoft Office Word. In acest caz, printr-un dublu click pe aceasta iconita 

se poate porni aplicatia.  

In acest moment, pe ecranul monitorului apare imaginea specifica acestui program, ce contine, 

printre altele, tab-urile specifice aplicatiei Office 2007 (Home, Insert, etc) si pagina alba pentru document. 

 

1.2. Deschiderea unui document existent  
 

Pentru a deschide un document existent se poate alege una dintre urmatoarele posibilitati: 

 Avand aplicatia deschisa se apasa butonul Office   

 si se alege optiunea Open (Deschidere). 

 Se apasa combinatia de taste Ctrl si O. 

Indiferent de varianta adoptata, apare urmatoarea fereastra de dialog in care se specifica locul 

unde este fisierul ce trebuie deschis. Deschiderea documentului se poate realiza prin una din 

urmatoarele metode: 

 printr-un dublu click pe numele fisierului  

 prin selectarea fisierul dorit si apasarea butonului Open (Deschidere) 
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 In fereastra Explorer se localizeaza documentul dorit si apoi se deschide printr-un 

click dublu pe numele lui  

 

 

 

In cazul in care doriti sa deschideti un document cu care ati lucrat recent, aveti doua posibilitati: 

 Apasati butonul Start  si alegeti optiunea Recent Items  

 Se apasa pe butonul Office  si in partea dreapta a meniului 

derulant exista, in ordinea folosirii, ultimele fisiere accesate.  

Printr-un click pe cel dorit se efectueaza deschiderea lui. 

 

1.3. Deschiderea mai multor documente 

Exista posibilitatea de a avea mai multe documente deschise simultan. Procedeul de 

deschidere este acelasi ca si cel din sectiunea anterioara, ele fiind suprapuse pe 

ecran (asemanator unor foi suprapuse) si semnalate in bara de jos (Taskbar) sau in 

tab-ul View (Vizualizare), butonul Switch Windows (Comutare ferestre). Trecerea de la un document 

Fereastra de dialog Open De aici alegeti calea unde se afla 

documentul 

Numele documentului Tipul documentului 

Fereastra Explorer 
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la altul se face prin click pe numele fisierului afisat in Taskbar sau alegandu-l din lista afisata in tab-ul 

View (Vizualizare), butonul Swith Windows (Comutare ferestre).  

 

 

 

1.4. Crearea unui document nou  

 

De fiecare data cand se lanseaza programul Word, acesta va deschide un document nou, fara 

continut, denumit temporar „Document 1” (aceasta denumire va fi inlocuita la prima operatie de salvare 

a fisierului). Programul Word permite deschiderea mai multor documente simultan, fiecare in propria sa 

fereastra, astfel incat, pentru a lucra intr-un document nou, nu este necesara inchiderea documentului 

curent deschis.  

 Un document nou se poate crea prin apasarea butonului Office  si alegerea 

optiunii New (Nou).  

 

 

Se observa ca si apasarea tastelor Ctrl+N duce la crearea unui nou document. 

 

Pe ecran va aparea fereastra New Document (Document nou) din care va puteti alege 

optiunea dorita: 

 Pentru a crea un nou document gol alegeti optiunea Blank document (Document 

necompletat). 

 Pentru a crea un document pe baza unui sablon (memo, fax, scrisoare, CV, etc), alegeti 

optiunea Installed Templates (Sabloane instalate) 

 Daca sunteti conectat la Internet, veti putea vizualiza si sabloanele disponibile pe 

Microsoft Office Online. Ele sunt impartite pe categorii, in functie de necesitatile 

dumneavoastra. 
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 Alta posibilitate de creare a unui document nou, daca aveti fereastra Explorer deschisa, 

este: click dreapta in directorul in care vreti sa creati documentul si apoi alegerea optiunii 

New - Microsoft Word Document (Nou – Document Microsoft Word). 

 

 

 

1.5. Salvarea unui document  

Pentru a salva un document word, se apasa butonul Office  si se alege 

optiunea Save (Salvare). 

 

 

 

Se observa ca si apasarea tastelor Ctrl+S duce la salvarea unui document. 

 

Dupa alegerea acestei optiuni, pe ecran apare caseta de dialog Save As (Salvare ca) in care 

se stabileste calea unde se doreste a se salva documentul si numele cu care este salvat acesta.  

 

 

 

 

 

 

Calea unde se va salva 

documentul 

Numele documentului 
Tipul documentului 



  Curs 2.Procesarea de texte (WORD) 

 

24 

Dupa salvarea unui document, numele fisierului va fi afisat automat in bara de titlu a ferestrei 

Word. Extensia implicita a fisierelor Word este .docx. 

Comanda Save permite salvarea in orice moment a modificarilor facute asupra unui 

document si se utilizeaza de regula atunci cand fisierul a mai fost salvat anterior si are deja un nume. 

Modificarile facute se vor salva automat in acelasi fisier initial care a fost deschis pentru editare. 

In cazul in care documentul nu are nume, deci nu a mai fost salvat anterior, se va folosi 

comanda Save As (Salvare ca) din meniul derulant aparut la apasarea butonului . 

 

1.6. Salvarea documentelor sub alt nume sau in alt format 

 

Exista posibilitatea salvarii unei copii a documentului curent, insa sub alt nume.  

Pentru aceasta se apeleaza functia Save As (Salvare ca) din meniul derulant aparut la 

apasarea butonului .  

Dupa alegerea acestei optiuni, pe ecran apare caseta de dialog Save As (Salvare ca) in 

care se stabileste calea unde se doreste a se salva copia documentului, precum si noua denumire a 

acestuia.  

 

  

 

De asemenea, in functie de necesitati, un document word poate fi salvat sub alt format. Cele 

mai importante formate sunt:  

 Rich Text Format (.rtf) – format universal, recunoscut de orice procesor de texte 

 Text (.txt) – format care recunoaste doar textul dintr-un document, nu si formatarile, 

imaginile, tabelele, etc. 

 Hyper Text Markup Language (.html) – format de pagina web 

 Document Template (.dotx) – format sablon (un sablon reprezinta un tip special de 

document in care se memoreaza atat text, cat si diverse formatari si setari ale 

acestuia) 

Locul unde va fi salvat documentul 

Noul nume al 

documentului  
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 Word 97-2003 Workbook (.doc) - format compatibil cu versiunile anterioare ale 

programului 

Salvarea unui document sub alt format se realizeaza prin apasarea butonului  si 

apelarea comenzii Save as (Salvare ca). In caseta de dialog Save as (Salvare ca), la sectiunea Save 

as type (Tip fisier) se precizeza formatul dorit. 

   

 

 

1.7. Inchiderea documentului 

 

Pentru a inchide un document lasand aplicatia Word deschisa pentru utilizari ulterioare se 

selecteaza comanda Close (Inchidere) din meniul derulant aparut la apasarea butonului .  

La inchiderea documentului, programul Word afiseaza o caseta de dialog, cerand 

utilizatorului o confirmare privind salvarea modificarilor efectuate. Operatia de salvare poate fi 

abandonata si se poate reveni din nou in fereastra aplicatiei apasand butonul No (Revocare).  

 

In situatia in care, inainte de inchiderea documentului, ati salvat ultimele modificari efectuate, 

atunci programul Word nu va mai afisa nici o fereastra. 

 

1.8. Inchiderea aplicatiei 

Pentru a inchide aplicatia, se apasa butonul  si se selecteaza Exit Word (Iesire din Word) 

 din partea de jos a meniului derulant. O alta optiune consta in executarea unui click pe 

butonul  din dreapta sus a ferestrei. 
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1.9. Functia Help 

 

Daca nu stiti sa folositi toate functiile programului, Word va pune la dispozitie functia Help care 

va ajuta in diverse situatii. Aceasta functie se poate activa prin apasarea butonului  existent pe bara 

de instrumente.  

Pe ecran va aparea fereastra Word Help (Ajutor Word). Introduceti ceea ce doriti sa cautati 

in caseta destinata si apoi apasati butonul Search (Pornire 

cautare) pentru a incepe cautarea. 

Fereastra Word Help (Ajutor Word) se mai poate activa si prin apasarea tastei F1. 

 

1.10. Modul de afisare a paginii 

 

Prin intermediul tab-ului View (Vizualizare) puteti vizualiza in diferite moduri documentul cu care 

lucrati: 

 Print Layout (Aspect pagina imprimata) – este cel 

mai folosit mod de vizualizare, in care utilizatorul 

vede marginile formatului ales (de obicei formatul A4, folosit la imprimarea 

documentului).  

 Full Screen Reading (Citire in ecran complet) arata documentul pe tot ecranul 

monitorului, intr-un mod mai usor de citit de catre utilizator.  

 Web Layout (Aspect pagina web) arata documentul in format de pagina Web.  

 Outline (Schita) ofera o prezentare succinta a documentului, sub forma unei schite. 

 Draft (Ciorna) prezinta documentul intr-un format simplificat. 

 

Aceste vizualizari se gasesc si in partea din stanga jos a ferestrei, in bara de stare, sub forma 

unor butoane:      

Observatie: Este de preferat ca atunci cand scrieti un document sa folositi vizualizarea Print Layout 

(Aspect pagina imprimata), pentru a avea o imagine cat mai reala a documentului creat. 

 

 

1.11. Functia de modificare a dimensiunii vizualizarii paginii 

Modificarea dimensiunii vizualizarii paginii se realizeaza prin selectarea tab-ului 

View (Vizualizare) si apasarea butonului Zoom (Panoramare).  

Se deschide urmatoarea fereastra de dialog: 
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Vizualizarea pe ecran a mai multor pagini se realizeaza prin selectarea cu 

mouse-ul a numarului de pagini dorit. In exemplul nostru au fost selectate patru pagini.  

Tab-ul Zoom (Panoramare) ofera si alte optiuni: 

 One Page (O pagina) – afiseaza pagina in intregime si este utila atunci cand 

paginile documentului sunt prea lungi pentru a fi afisate complet in alte vizualizari 

 Two Pages (Doua pagini) – afiseaza alaturat doua pagini la latime completa in zona de 

vizualizare 

 Page Width (Latime pagina) – potriveste latimea paginii in zona de vizualizare disponibila si 

este utila atunci cand paginile documentului sunt prea late pentru a fi afisate complet in alte 

vizualizari 

 

O alta posibilitate rapida de modificare a dimensiunii vizualizarii paginii se realizeaza cu 

ajutorul indicatorului aflat in bara de stare. 

IMPORTANT: Modificarile asupra dimensiunii de vizualizare nu au nici un fel de efect asupra 

marimii reale a paginii si a caracterelor. 

 

1.12. Modificarea barei de instrumente 

 

Word 2007 ofera utilizatorului o noua interfata numita 

„panglica” („ribbon”). Ribbon reprezinta o multitudine de 

butoane, organizate pe grupuri logice (denumite tab-uri): Home, 

Insert, View. La randul lui, fiecare tab este structurat in mai multe 

sectiuni. Interfata este extrem de intuitiva: daca doriti sa 

modificati ceva legat de vizualizarea unui document, veti accesa 

tab-ul View (Vizualizare), unde veti gasi toate optiunile dorite.  

 

 

Introduceti 

dumneavoastra 

in procente 

dimensiunea dorita 

(orice marime) 

Vizualizati pe 

ecran mai multe 

pagini   

Alegeti direct 

dimensiunea dorita 

exprimata procentual 
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O alta bara de instrumente este Quick Access Toolbar (Bara de 

instrumente de acces rapid). Ea este localizata in dreapta butonului Office 

 si contine butoane pentru cele mai uzuale comenzi ale programului 

Word. Aceasta bara de instrumente poate fi particularizata prin adaugarea 

sau stergerea diverselor butoane.  

 

 

 

Pentru particularizarea acestei bare de instrumente, se apasa butonul  si se alege din lista 

derulanta comanda dorita. In dreptul butoanelor deja existente in bara de instrumente, apare un semn 

de bifa.  

In cazul in care comanda dorita nu se afla in lista derulanta, se selecteaza optiunea More 

Commands (Mai multe comenzi).  

In fereastra Word Options (Optiuni Word) vor fi afisate in partea stanga comenzile 

disponibile. Dupa selectarea comenzii dorite, se apasa butonul Add (Adaugare) pentru a adauga 

respectivul buton in lista din partea dreapta. Daca ati adaugat din greseala un buton, cu ajutorul optiunii 

Remove (Stergere) puteti anula operatia.  

De asemenea, pentru a reordona butoanele din Quick Access Toolbar, folositi  si respectiv 

 localizate in partea dreapta a ferestrei.  

 

Confirmarea finala a optiunilor alese se realizeaza apasand butonul OK. Acum se poate 

observa aparitia butonului Borders and Shading (Borduri si umbrire) in bara de acces rapid.  

       

Pentru cresterea spatiului de lucru, exista posibilitatea minimizarii 

ribbon-ului.  

 

 

 

Quick Access Toolbar 
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Ribbon in vizualizarea normala:  

  

 

Ribbon minimizat: 

 

 

Minimizarea se realizeaza prin mai multe metode: 

 apasarea butonului  din bara de instrumente de acces rapid si selectarea optiunii 

Minimize the Ribbon.  

 prin dublu click pe numele tab-ului dorit. 

 prin combinatia de taste Ctrl si F1. 

Reafisarea ribbon-ului se realizeaza prin repetarea operatiilor de mai sus.  

 

1.13. Modificarea optiunilor de baza ale aplicatiei 

 

Puteti sa modificati anumite optiuni predefinite ale aplicatiei Word, ca de exemplu: numele 

utilizatorului, directorul implicit in care vor fi salvate documentele si alte optiuni. Pentru aceasta va trebui 

sa apelati butonul Office  si apoi functia Word Options (Optiuni Word).  

Apelarea acestei functii va deschide o fereastra de dialog in care puteti modifica diferite optiuni 

in functie de dorintele dumneavoastra.  

 

             

 

 

 

 

In pagina 

Save 

(Salvare), la 

sectiunea 

Defalut file 

location 

(Locatie 

implicita 

fisiere)  

introduceti 

calea implicita 

in care doriti 

sa salvati 

fisierele  

În fereastra 

Popular , la 

secţiunea User 

name (Nume 

utilizator) puteti 

modifica numele 

utilizatorului 
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Tema 2. Crearea unui document 

 

2.1. Introducerea textului 

 

Introducerea textului in documentele Word reprezinta o operatie simpla. La deschiderea unui 

nou document apare o bara verticala care „clipeste”, denumita punct de insertie, care este pozitionata 

automat la inceputul documentului. Din acest moment, utilizatorul poate introduce textul dorit prin simpla 

tastare a caracterelor. 

Trebuie facuta distinctia clara intre punctul de insertie si cursorul mouse-ului. Punctul de 

insertie nu poate fi deplasat decat strict in limitele date de suprafata utila a documentului Word, in timp 

ce cursorul poate fi deplasat oriunde, pe intreaga suprafata a ferestrei de lucru Word, pentru a avea 

acces atat la pagina utila, cat si la meniuri, bare sau alte ferestre. 

In mod normal, textul se introduce la nivel de paragraf. La sfarsitul introducerii unei linii, punctul 

de insertie se deplaseaza automat pe linia urmatoare, iar textul va fi aliniat corespunzator modelului de 

aliniere stabilit pentru paragraful curent.  

Pentru a scrie cu majuscule, se apasa tasta Caps Lock sau se tine apasata tasta Shift.  

Atunci cand se doreste introducerea unui nou paragraf, se apasa tasta Enter si punctul de 

insertie se va deplasa pe linia urmatoare. 

Atentie!!!  Daca folositi la sfarsitul fiecarui rand tasta Enter exista posibilitatea ca atunci cand 

modificati dimensiunea caracterelor sa modificati intregul aspect al documentului. 

Programul Word accepta doua moduri de introducere a unui text: 

 Modul Inserare – textul introdus este inserat in document incepand din pozitia curenta 

a punctului de insertie, fara a pierde nimic din informatia introdusa anterior. 

 Modul Suprascriere – in mod automat, textul nou introdus va inlocui textul deja 

existent in pozitia curenta a punctului de insertie.  

In momentul lansarii in executie a programului Word, modul de lucru curent este modul 

Inserare. Trecerea din modul Inserare in modul Suprascriere se realizeaza astfel: se apasa butonul  

si se alege optiunea Word Options (Optiuni Word). In pagina Advanced (Complex), se bifeaza caseta 

Use overtype mode (Se utilizeaza modul suprascriere). De asemenea, se poate bifa caseta Use the 

Insert key to control overtype mode (Se foloseste tasta Insert pentru a controla modul 

suprascriere). In acest caz, trecerea de la un mod de scriere la altul se face apasand tasta Insert. 

Dupa scrierea textului, punctul de insertie se poate deplasa in cadrul documentului fie utilizand 

mouse-ul, fie prin folosirea unor combinatii de taste. 

 deplasarea punctului de insertie cu ajutorul mouse-ului  

 prin intermediul barelor de defilare, se aduce pe ecran zona din document in care se 

doreste pozitionarea punctului de insertie 

 se pozitioneaza cursorul unde se doreste plasarea punctului de insertie, dupa care se 

efectueaza click stanga pe butonul mouse-ului 

 deplasarea punctului de insertie utilizand tastatura 
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Desi pare putin mai greoaie, mai ales pentru incepatori, aceasta modalitate de deplasare este 

destul de des utilizata, mai ales dupa o practica indelungata de utilizare a programului Word. 

 

Tasta sau 

combinatia de taste 

Deplaseaza punctul de 

insertie 

← un caracter la stanga 

→ un caracter la dreapta 

↑ o linie in sus 

↓ o linie in jos 

Ctrl + ← un cuvant la stanga 

Ctrl + → un cuvant la dreapta 

Ctrl + ↑ la inceputul paragrafului curent 

Ctrl+ ↓ la inceputul paragrafului urmator 

End la sfarsitul liniei curente 

Home la inceputul liniei curente 

Page Up un ecran mai sus 

Page Down un ecran mai jos 

Ctrl + Home la inceputul documentului 

Ctrl + End la sfarsitul documentului 

 

 

2.2. Introducerea simbolurilor si a caracterelor speciale 

 

Intr-un text, pe langa caracterele alfanumerice si speciale care se regasesc pe tastatura, se pot 

introduce si o serie de simboluri, constand in diferite semne simple, litere grecesti, diferite sageti si altele.  

Pentru a insera un simbol, se efectueaza click in locul unde se doreste inserat acesta si se apeleaza 

tab-ul Insert (Inserare), comanda Symbol (Simbol) . 

Se alege simbolul dorit din lista derulata. In cazul in 

care simbolul dorit nu apare in lista derulanta, se alege 

optiunea More Symbols (Mai multe simboluri). Apeland 

aceasta comanda se deschide o noua fereastra cu optiuni. 

   Se selecteaza simbolul dorit si apoi, prin apasarea 

butonului Insert (Inserare), simbolurile vor fi introduse in text. O data introduse, simbolurile pot fi 

formatate asemenea unui text normal.  
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2.3. Anularea si refacerea comenzilor 

 

Word permite anularea majoritatii operatiilor efectuate, cum ar fi introducerea textelor, stergerea, 

deplasarea, copierea si formatarea textelor. Una dintre cele mai importante aspecte ale caracteristicii 

programului Word o constituie posibilitatea de anulare a mai multor actiuni, nu numai a celei mai recente.  

Atentie!!!  Efectul unor anumite comenzi, cum ar fi salvarea documentului sau tiparirea lui, 

nu pot fi anulate.  

 In momentul in care se doreste anularea unei operatii, se apasa 

butonul Undo (Anulare)  aflat in bara de acces rapid. 

 

Se observa ca apasarea tastelor Ctrl si Z realizeaza anularea ultimei operatii. 

 

 Opusa functiei Undo (Anulare) este functia Redo (Refacere) care realizeaza 

refacerea ultimei operatii anulate. Functia Redo (Refacere)  se gaseste tot in bara 

de acces rapid. 

 

Se observa ca si apasarea tastelor Ctrl si Y realizeaza refacerea ultimei operatii anulate. 

 

2.4. Selectarea unui caracter, cuvant, fraza, paragraf sau a intregului 

document 

 

Selectarea textului reprezinta o caracteristica esentiala a programelor de prelucrare a textelor. 

In multe situatii, trebuie selectat textul inainte de a executa o comanda pentru ca Word sa cunoasca 

textul care urmeaza a fi modificat. Selectarea unui text se realizeaza in diferite moduri folosind tastatura 

sau mouse-ul.  

Cea mai simpla modalitate de selectare aunui caracter sau cuvant se face cu ajutorul mouse-

ului, tinand apasat butonul din stanga si deplasand cursorul mouse-ului peste caracterul sau cuvantul 

care se doreste a fi selectat. Textul selectat va aparea scris pe un fundal gri.  

Atentie!  Nu puteti marca textul decat intr-o singura directie, de la dreapta la stanga, de la 

stanga la dreapta, de sus in jos sau de jos in sus. 

Pentru a renunta la selectie trebuie sa dati un simplu click oriunde pe ecran. 

 Selectarea unui cuvant – se poate realiza si prin dublu click pe cuvantul respectiv 

 Selectarea unei fraze – se realizeaza tinand tasta Ctrl apasata si executand click pe 

fraza respectiva 

 Selectarea unui paragraf – se realizeaza fie printr-un dublu click in partea stanga a 

paragrafului, in afara textului sau printr-un triplu click pe paragraful respectiv. 
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Selectarea se mai poate realiza tinand apasate tastele Shift si , sau oricare dintre acestea (, , 

) in functie de directia pe care o doriti. 

 

 Selectarea intregului text – se realizeaza prin intermediul tab-ului Home (Pornire), 

butonul Select (Selectare), optiunea Select All (Selectare totala) sau prin apasarea 

simultana a tastelor Ctrl si A. O alta modalitate ar fi prin pozitionarea mouse-ului in 

partea stanga a paginii, in afara textului si efectuarea unui triplu click 

 

2.5. Copierea si mutarea textului 

 

O data introdus un text acesta poate fi repozitionat sau copiat in document, in orice moment al 

sesiunii de editare. Programul Word pune la dispozitia utilizatorului mai multe metode de realizare a 

acestor operatii. 

Copierea si mutarea textului in diferite parti ale documentului sau chiar in documente diferite 

este posibila datorita existentei Clipboard–ului. Clipboardul este o memorie temporara folosita la 

pastrarea pe termen scurt a cuvintelor, imaginilor sau diagramelor mutate sau copiate.  

Pentru a copia un text in alta parte a documentului sau intre documente diferite, se selecteaza 

textul care se doreste copiat, dupa care se opteaza pentru una din urmatoarele variante:  

 se foloseste combinatia de taste Ctrl si C 

 se executa click pe pictograma  aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului 

Home (Pornire) 

 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se alege comanda Copy 

(Copiere)  

In acest moment, textul este copiat in Clipboard, ramanand in continuare si pe ecran. Apoi, se 

pozitioneaza punctul de insertie unde se doreste a fi copiat textul, dupa care se alege una din variantele 

de mai jos: 

 se foloseste combinatia de taste Ctrl si V. 

 se executa click pe pictograma  aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului Home 

(Pornire) 

 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se alege comanda Paste 

(Lipire)  

In acest moment, textul este readus din Clipboard in document in pozitia curenta a punctului 

de insertie 

Pentru a muta un text in alta parte a documentului sau intre documente diferite, se selecteaza 

textul care se doreste mutat, dupa care se opteaza pentru una din urmatoarele variante:  

 se foloseste combinatia de taste Ctrl si X 

 se executa click pe pictograma  aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului Home 

(Pornire) 
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 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se alege comanda Cut 

(Decupare) 

In acest moment, textul selectat dispare de pe ecran, fiind transferat in Clipboard. Apoi, se 

pozitioneaza mouse-ul in locul unde se doreste mutat textul si se alege comanda Paste (Lipire), folosind 

una din variantele prezentate mai sus, textul fiind readus din Clipboard in document. 

 

2.6. Gasire si inlocuire 

 

Gasire cuvant sau fraza. Uneori puteti avea nevoie de un anumit cuvant sau propozitie. Daca 

dimensiunea documentului este mare, cautarea acestuia este dificila. De aceea Word ne pune la 

dispozitie functia Find (Gasire). Ea se apeleaza din tab-ul Home (Pornire) sau prin apasarea simultana 

a tastelor Ctrl si F.  

Se va deschide urmatoarea fereastra de dialog: 

 

 

Cuvantul pe care doriti sa-l cautati se introduce in campul numit Find what (De cautat). Word 

memoreaza operatiile de cautare din sesiunea curenta intr-o lista derulanta aflata in partea dreapta a 

campului Find what (De cautat). Pentru a declansa procesul de cautare, se apasa butonul Find Next 

(Urmatorul gasit).  

De fiecare data cand cuvantul cautat a fost gasit, cautarea este intrerupta si acest cuvant apare 

selectat. Pentru a relua procesul de cautare se apasa din nou butonul Find Next (Urmatorul gasit). 

In cazul in care textul cautat nu apare in document, utilizatorul este anuntat prin intermediul 

unui mesaj de forma: 

 

 

Inlocuire cuvant sau fraza. In multe cazuri este necesara inlocuirea cuvantului gasit cu un alt cuvant. 

Functia Replace (Inlocuire) se apeleaza din meniul Home (Pornire) sau prin apasarea simultana a 

tastelor Ctrl si H.  
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Se va deschide urmatoarea fereastra de dialog: 

 

 

In caseta Find what (De cautat) se introduce textul care va fi gasit, iar in caseta Replace with 

(Inlocuire cu) se tasteaza textul care il va inlocui. Inlocuirea se realizeaza prin apasarea butonului 

Replace (Inlocuire). Dupa inlocuirea cuvantului, puteti porni din nou cautarea prin apasarea butonului 

Find Next (Urmatorul gasit). 

Daca se doreste inlocuirea automata in intreg documentul, se apasa butonul Replace All 

(Inlocuire peste tot). 

 

Tema 3. Formatarea 

 

3.1. Formatarea fonturilor 

 

Orice text introdus intr-un document poate primi o serie de caracteristici de scriere care sa permita 

punerea lui in evidenta. Aceasta operatie poarta denumirea de formatare a unui text. Formatarea poate 

fi aplicata fie asupra unui singur caracter, fie asupra mai multor caractere consecutive. In ambele cazuri, 

inaintea operatiei de formatare, textul va trebui selectat. Daca nu a fost selectat anterior un text, 

caracteristicile stabilite prin operatia de formatare devin active pentru textul care se introduce in 

continuare.  

Optiunile legate de formatarea textului se gasesc in tab-ul Home (Pornire), sectiunea Font. 

Prin apasarea butonului  din dreapta jos al sectiunii Font, se acceseaza fereastra Font: 

 

 

 

Fereastra de dialog Font 

Dimensiunea Fontului 

Stilul  

fontului 
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In prima parte se poate modifica tipul de font, stilul si dimensiunea acestuia, doar printr-un 

simplu click pe optiunea dorita. 

 

 

Daca vreti sa modificati culoarea fontului, stilul sau culoarea de subliniere a cuvintelor solutia 

se gaseste in meniul derulant Font Color (Culoare font) sau Underline Style (Stil subliniere). 

 

Pentru a alege o culoare speciala va trebui sa dati click pe meniul derulant 

Font Color (Culoare font) ce deschide o paleta de culori din care se poate alege 

o culoare pentru font.  

Daca totusi nu sunteti multumit de culorile prezentate si vreti o nuanta 

speciala, puteti opta pentru a o realiza apasand pe butonul More Colors (Mai multe 

culori).  

Se va deschide fereastra Colors (Culori). 

 

Aici va puteti crea orice culoare doriti prin combinarea unor culori. 

Culoarea pe care o doriti se poate obtine prin deplasarea crucii albe in fereastra Colors 

(Culori). Intensitatea culorii se modifica prin deplasarea sagetii negre din partea dreapta in sus sau in 

jos dupa cum doriti. 

 In fereastra de dialog Font mai apar si efecte 

ce pot fi activate prin marcarea acestora printr-un simplu 

click. Fiecare efect selectat va fi atribuit doar textului 

selectat. 

Tipul  

Fontului 



  Curs 2.Procesarea de texte (WORD) 

 

37 

Efectele mai importante sunt: Superscript (Exponent) care scrie textul selectat ca exponent si 

Subscript (Indice) ce scrie textul selectat ca indice, Shadow (Umbra) ce ii ofera textului selectat o usoara 

umbra, Strikethrough (taiere text cu o linie) care 

taie textul prin mijloc cu o linie, Hidden (Ascuns) 

care face ca textul selectat sa devina ascuns si All 

caps (Doar majuscule) care transforma toate 

caracterele in litera mare. 

Toate modificarile efectuate se observa in fereastra din josul ferestrei numita Preview 

(Examinare). In acest camp textul apare exact cum arata dupa efectuarea modificarii.  

Pentru a face definitive modificarile va trebui apasata tasta OK. In caz contrar apasarea tastei 

Cancel (Revocare) va lasa textul asa cum era.  

Orice text poate fi introdus atat cu litere mari (majuscule), cat si cu litere mici (minuscule). 

Conversia unui text de la un tip de caractere la altul se poate realiza in orice 

moment prin selectarea textului dorit si apoi apasarea butonului Change Case 

(Modificare dupa caz)  din sectiunea Font. Din lista derulanta, alegeti 

optiunea dorita.   

 Sentence case (Caz propozitie) – converteste in majuscula 

prima litera a primului cuvant dintr-o propozitie  

 lowercase (minuscule) – converteste toate caracterele in minuscule 

 UPPERCASE (MAJUSCULE) – converteste toate caracterele in majuscule 

 Capitalize Each Word (Fiecare cuvant cu majuscula) – converteste prima litera a 

fiecarui cuvant in majuscula 

 tOGGLE cASE (cAZ cOMUTARE) – converteste majusculele in minuscule si invers 

Puteti economisi timp facand aceste lucruri prin intermediul butoanelor prezente la sectiunea 

Font.  

 

Astfel, pentru: 

 a scrie mai ingrosat va trebui aleasa optiunea Bold (Aldin) prin apasarea 

butonului  sau prin apasarea simultana a tastelor Ctrl+B. 

 a scrie inclinat se va alege optiunea Italic (cursiv) prin apasarea butonului  

sau prin apasarea simultana a tastelor Ctrl+I. 

 a sublinia textul veti alege optiunea Underline (Subliniere) apasand butonul  

sau prin apasarea simultana a tastelor Ctrl+U. 

 a schimba culoarea fontului apasati butonul   

 a schimba fontul sau dimensiunea acestuia, alegeti caracterele dorite din meniurile 

derulante existente  

Word pune la dispozitia utilizatorului o caracteristica de evidentiere ce poate fi folosita similar 

cu o carioca de tip marker. Acest instrument este util la editarea textelor pe ecran, permitand atragerea 
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atentiei cititorului asupra anumitor blocuri de text. Pentru a evidentia un text (sau a aplica un fond textului 

respectiv), se selecteaza textul dorit, se efectueaza click pe sageata atasata butonului  aflat in 

sectiunea Font a tab-ului Home (Pornire) si se alege din paleta de culori culoarea dorita.  

Atentie!!!  Nu faceti confuzie intre font si fond!! Fontul se refera la caracterele textului, in timp 

de fond inseamna culoare de evidentiere. 

 

3.2. Formatarea paragrafelor 

 

Alinierea se refera la modul in care sunt amplasate marginile din dreapta si stanga ale 

paragrafului in raport cu marginile paginii. In mod prestabilit, Word foloseste alinierea la stanga, care 

ofera paragrafelor o margine stanga aliniata si o margine dreapta zimtata. De regula, alinierile centrata 

sau la dreapta se folosesc pentru titluri si pentru alte linii de text scurte. Ocazional, este necesara 

alinierea paragrafelor in raport cu ambele margini ale paginii. 

Daca se modifica alinierea unui singur paragraf, nu este necesara selectarea lui prealabila. Se 

poate amplasa punctul de insertie oriunde in paragraf, dupa care se 

efectueaza click pe alinierea dorita. Daca insa se doreste alinierea mai 

multor paragrafe simultan, este necesara selectarea lor in prealabil. 

Pentru alinirea textului, apelati tab-ul Home (Pornire), sectiunea Paragraph (Paragraf) si apoi 

alegeti optiunea dorita.  

 Alinierea la stanga - butonul  sau combinatia de taste Ctrl si L 

 Alinierea centrat - butonul  sau combinatia de taste Ctrl si E 

 Alinierea la dreapta - butonul  sau combinatia de taste Ctrl si R 

 Alinierea stanga-dreapta (justified) - butonul  sau combinatia de taste Ctrl si J 

Alinierea paragrafelor se poate realiza si prin apasarea butonului  din dreapta jos a sectiunii 

Paragraph (Paragraf), ce deschide urmatoarea fereastra de dialog: 
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Exemple de alinieri ale textului: 

 

La stanga            Centrat       La dreapta     Justified 

 

In mod normal, la introducerea unui text intr-un document, liniile sunt spatiate la un rand. 

Oricand se poate modifica distanta dintre doua randuri pentru a obtine o 

spatiere corespunzatoare. Definirea spatierii dintre randuri se realizeaza prin 

utilizarea meniului derulant Line Spacing (Spatiere). Ea poate fi la un rand 

(Single), la 1,5 randuri (1.5 lines), la doua randuri (double). Daca alegeti 

optiunile At least, Exactly, Multiple (Cel putin, exact, multipla) va trebui sa 

adaugati date in campul At (La). 

De asemenea, se poate stabili spatiul dintre doua paragrafe la 

sectiunile Before (Inainte) si After (Dupa)  

Pentru simplificare, optiunile legate de spatierea paragrafelor pot fi 

stabilite si cu ajutorul butonului  existent in sectiunea Paragraph (Paragraf) a tab-ului Home 

(Pornire).  

 

 

Alegeţi tipul de 

aliniere: la 

stânga, la 

dreapta, centrat 

şi Justified 

(stânga – 

dreapta) 
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3.3. Folosirea chenarelor 

 

Punerea in evidenta a unui paragraf mai poate fi realizata si prin incadrarea lui intr-un chenar si 

prin crearea unui efect de umbra. Conturarea poate fi facuta pe una, doua, trei sau pe toate laturile 

dreptunghiului ce inconjoara paragraful. Linia de contur poate avea o anumita grosime si culoare. 

Daca vreti sa adaugati anumite borduri unor portiuni de text, va trebui sa selectati mai intai 

textul pe care doriti sa il incadrati si apoi sa apasati butonul Borders (Borduri)  din sectiunea 

Paragraph (Paragraf). Din lista derulanta se alege tipul de chenar dorit.  

Pentru optiuni suplimentare, se alege optiunea Borders and Shading (Borduri si umbrire) 

din lista derulanta. Se deschide fereastra de dialog Borders and Shading (Borduri si umbrire): 

 

 

 

Din aceasta fereastra puteti alege una din urmatoarele optiuni: 

 la rubrica Setting (Setare) se alege tipul de chenar dorit 

 in lista Style (Stil) se poate alege stilul bordurii 

 din lista derulanta Color (Culoare) se selecteaza culoarea bordurii 

 din lista Width (Latime) se alege grosimea liniei de contur  

 din lista Apply to (Se aplica pentru) se alege optiunea: 

 Text - chenarul sa fie trasat doar in jurul textului selectat sau 

 Paragraph (Paragraf) - chenarul sa fie trasat in jurul intregului paragraf. 

 

                    

 

Daca se doreste eliminarea chenarelor unui paragraf, se selecteaza paragraful respectiv. In 

fila Borders (Borduri), la sectiunea Setting (Setare) se selecteaza None (Nici una).  

Aici vedeti 

cum va arata 

chenarul 
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Pentru a adauga un chenar intregului document, din fereastra Borders and Shading (Borduri si 

umbrire) se apeleaza eticheta Page Border (Borduri de pagina). Dupa alegerea optiunilor legate de 

stilul, culoarea si grosimea chenarului, din meniul derulant Apply to (Se aplica pentru) se va alege 

Whole Document (Document intreg). 

 

Pentru a aplica diverse efecte de umbra liniilor de contur, tot din fereastra Borders and 

Shading (Borduri si umbrire) se selecteaza foaia Shading (Umbrire) in care se stabileste culoarea si 

modelul de umbrire. 

 

 

 

3.4. Tabele 

 

Caracteristica programului Word de creare si formatare a tabelelor pune la 

dispozitia utilizatorului o modalitate extrem de flexibila de aliniere a textului intr-o grila de 

randuri si coloane.  

Crearea unui tabel – se realizeaza usor cu optiunea Table (Tabel)  din tab-ul Insert 

(Inserare). Din lista derulanta, fie glisati pentru a stabili numarul de linii si coloane, fie alegeti optiunea 

Insert Table (Inserare tabel). 
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Aceasta ultima optiune va duce la aparitia unei casete de dialog 

in care va trebui sa precizati numarul de randuri si de coloane ale tabelului. 

Daca apasati butonul OK veti obtine un tabel cu 5 coloane si 2 

randuri.             

 

 

 

Daca doriti un format special pentru tabelul dumneavoastra, il puteti alege din sectiunea Table Styles 

(Stiluri tabel) a tab-ului Design (Proiect). 

 

 

 

Dupa alegerea tipului de tabel pentru a va deplasa de la o coloana la alta puteti folosi tastele 

, , , , existente pe tastatura sau puteti da un click in celula in care doriti sa introduceti textul sau 

imaginea. 

Pentru a formata fontul din tabel procedati la fel ca la formatarea textului, dar aveti grija ca 

ceea ce doriti sa formatati sa fie selectat. 

Selectarea unei coloane din tabel – Pentru a selecta o coloana pozitionati mouse-ul deasupra 

coloanei pe care doriti sa o selectati. In acest moment trebuie sa va apara o sageata neagra deasupra 

coloanei. Pentru a selecta coloana dati un simplu click cu mouse-ul. 

 

 Selectarea unui rand din tabel – se face asemanator cu selectarea unei coloane 

singura diferenta fiind pozitionarea mouse-ului. Pozitionati mouse-ul in dreptul randului 

pe care doriti sa il selectati si apoi cu un click simplu selectati tot randul. 

 

 Selectarea intregului tabel – se face printr-un click pe steluta aparuta in partea 

stanga a tabelului. 
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O alta modalitate de a selecta un element din tabel este: executati click in 

interiorul tabelului. In tab-ul Layout (Aspect) apasati butonul Select (Selectare) si 

alegeti optiunea dorita. 

 Select Column (Selectare Coloana)  

 Select Row (Selectare Rand) 

 Select Table (Selectare Tabel) 

 

 Schimbarea dimensiunii si a culorii unei celule  

o Pentru a schimba dimensiunea unei celule aveti urmatoarele posibilitati:  

 Manual - prin pozitionarea mouse-ului pe linia de demarcatie dintre 

coloane sau randuri si, tinand mouse-ul apasat, prin tragerea de 

coloana sau randul pe care doriti sa-l modificati. 

 

 Automat prin apelarea tab-ul Layout (Aspect), sectiunea Cell Size 

(Dimensiune Celula).  

                   

o Pentru a schimba culoarea de umplere a unei celule si a liniei va trebui sa 

lucrati cu butoanele Shading (Umplere) si Borders (Borduri) din sectiunea 

Table Styles (Stiluri tabel) a tab-ului Design (Proiect).  

 

 

 

 

 Introducere si stergere de linii si coloane  

o Inserarea liniilor noi sau a coloanelor in tabel se 

realizeaza din tab-ul Layout (Aspect), sectiunea Rows 

and Columns (Randuri si Coloane). 

Atentie!  Inserarea se realizeaza la stanga, la dreapta, deasupra sau sub locul unde este 

pozitionat cursorul. Aveti grija unde este pozitionat cursorul inainte sa inserati o linie sau o coloana. 

o Stergerea coloanelor se realizeaza din tab-ul Layout 

(Aspect), sectiunea Rows and Columns (Randuri si 

Coloane), butonul Delete (Stergere).  

 

De aici modificati culoarea 

de umplere a celulei. 
De aici alegeti tipul si 

culoarea liniilor tabelului 
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NU UITATI !  Daca nu ati inserat sau sters bine o coloana sau un rand, pentru a reveni la 

structura initiala a tabelului puteti folosi functia Undo  de pe bara de acces rapid. 

 

 Imbinare/scindare celule intr-un tabel 

Comanda Merge Cells (Imbinare celule) din sectiunea Merge 

(Imbinare) a tab-ului Layout (Aspect) uneste celulele adiacente selectate si le 

transforma intr-o singura celula. Comanda Split Cells (Scindare celule) 

scindeaza o celula in mai multe, in functie de optiunea utilizatorului. 

 

 

 

 

o Sortare date in tabel 

Sortarea unui tabel reprezinta rearanjarea informatiilor cuprinse in liniile tabelului in functie de 

un anumit criteriu. Sortarea se realizeaza astfel: 

 se selecteaza intreg tabelul sau numai liniile ce urmeaza a fi sortate 

 din sectiunea Data (Date) a tab-ului Layout (Aspect) se alege comanda Sort 

(Sortare)  

 in fereastra de dialog Sort (Sortare) se stabilesc campurile in functie de care 

se face sortarea, precum si ordinea sortarii (ascendent sau descendent). 

 

 

 

3.5. Inserare obiecte si imagini 

 

Uneori aveti nevoie si de alte elemente pe care sa le introduceti in document, ca de exemplu: 

foi de calcul, imagini, alte documente. Pentru aceasta folositi tab-ul Insert (Inserare). 

Pentru a insera in document diferite imagini puteti alege una dintre cele doua optiuni: 
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 Inserarea clipart-urilor – cu ajutorul functiei Clip Art (Miniatura) din sectiunea 

Illustrations (Ilustratii). 

 

 

          

Pe ecran va aparea in partea dreapta fereastra Clip Art (Miniatura). 

Pentru a selecta o imagine dintr-o anumita categorie scrieti in campul Search 

for (Cautare) numele categoriei dorite si apoi apasati butonul Go (Salt).  

Daca doriti sa fie afisate toate imaginile existente in cadrul galeriei 

de imagini apasati butonul Go (Salt) fara a scrie nimic in cadrul campului 

Search for (Cautare). Puteti rafina cautarea si mai mult cu ajutorul campurilor 

Search in (Cautare in) si Results should be (Rezultatele ar fi). 

Pentru a insera imaginea dorita dati un simplu click pe aceasta sau 

apasati sageata existenta in dreapta imaginii si alegeti optiunea Insert 

(Inserare). Acum imaginea va aparea in cadrul documentului si o puteti muta 

in orice loc doriti dumnevoastra. 

 

o Inserarea unei imagini de pe hard disk – se foloseste functia Picture (Imagine) din 

sectiunea Illustrations (Ilustratii). 

 

 

 

Aceasta functie deschide urmatoarea fereastra din care puteti alege imaginea pe care doriti sa 

o inserati in document. 

 

 

 

Pentru a 

insera 

imaginea 

apasati 

butonul Insert 

(Inserare) 

De aici se alege 

calea catre imagine 
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Pentru a introduce in document un grafic apelati functia 

Chart (Diagrama) din tab-ul Insert (Inserare).  

 

Pe ecran va aparea o fereastra Insert Chart (Inserare Diagrama) in care va puteti alege tipul 

de grafic dorit.  

 

 

Dupa apasarea butonului OK, se deschide un registru de calcul in care se vor introduce datele 

ce vor sta la baza graficului. Odata cu introducerea datelor in foaia de calcul Excel, graficul din aplicatia 

Word se actualizeaza automat. Dupa introducerea datelor, pentru a finaliza graficul, se inchide registrul 

de calcul Excel. 

 

 

 

Pentru a copia, muta imaginea sau obiectul in alta parte a documentului sau intre doua 

documente diferite va trebui sa lucrati cu functiile Copy – Paste (Copiere – Lipire) (pentru copiere) si 

Cut – Paste (Decupare – Lipire) (pentru mutare). 

Pentru redimensionarea unei imagini sau a unui grafic va trebui sa selectati 

imaginea dorita. Selectarea imaginii se face printr-un click pe aceasta. Imaginea va 

aparea intr-un patrat incadrat de 8 puncte. 

Acum puteti modifica dimensiunea obiectului plasand cursorul mouse-ului pe unul din cele 8 

puncte. Cursorul va avea diferite forme in functie de punctul deasupra caruia il plasati. Daca plasati 

cursorul in punctele din laterale cursorul va avea urmatoarea forma: . Cursorul plasat deasupra 

punctelor din mijloc in partea de sus sau jos a obiectului va arata: . Cursorul plasat in celelalte puncte 

va fi de forma: sau . 
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 Puteti chiar deplasa obiectul. In acest caz, va trebui sa plasati 

cursorul deasupra obiectului pana in momentul in care cursorul devine: 

 . Acum, tinand apasata tasta stanga a mouse-ului, puteti deplasa 

imaginea in orice parte a diapozitivului doriti. 

Daca se doreste ca imaginea sa aiba 

o anumita dimensiune stabilita, se 

selecteaza imaginea si din tab-ul 

Format se foloseste sectiunea Size (Dimensiune).  

Veti constata insa ca la modificarea unei valori (inaltimea sau latimea), cealalta valoare se 

ajusteaza singura. Pentru a fixa valori specifice pentru inaltime si latime, se apasa pe butonul din coltul 

din dreapta jos al sectiunii Size (Dimensiune) si in fereastra Size and Position (Dimensiune si Pozitie) 

se stabileste inaltimea si latimea imaginii, nu inainte de a debifa caseta Lock aspect ratio (Blocarea 

raport aspect).  

 

Stergerea imaginilor. Pentru a sterge imaginea, trebuie sa o selectati si apoi sa apasati una 

din tastele Back Space sau Delete. 

 

3.6. Imbinare corespondenta 

 

Uneori aveti nevoie de a trimite o invitatie sau o scrisoare catre mai multe persoane. Textul 

invitatiei este acelasi, dar persoanele la care trimiteti invitatia sunt diferite. Pentru a economisi timp si a 

nu scrie aceeasi invitatie pentru fiecare persoana, Word va ofera functia Mail Merge (Imbinare 

corespondenta) cu ajutorul careia puteti imbina textul invitatiei cu numele persoanelor care vor primi 

aceasta invitatie. 

 

Procesul de imbinare de corespondenta consta in urmatorii pasi generali: 

 Setarea documentului principal – documentul principal contine textul si elementele 

grafice, care sunt aceleasi pentru toate persoanele care primesc invitatia. 

 Conectarea documentului la o sursa de date – o sursa de date este un fisier care 

contine informatiile de imbinat in document (de exemplu, numele si adresele 

destinatarilor invitatiilor).  

 Ajustarea listei destinatarilor – Microsoft Office Word va genera o copie a invitatiei 

pentru fiecare persoana din sursa de date. In acest pas, se pot alege din sursa de date 

doar anumite persoane care sa primeasca invitatia. 

 Adaugarea campurilor de imbinare de corespondenta in document – cand se 

efectueaza imbinarea de corespondenta, aceste campuri vor fi completate cu 

informatii din sursa de date. 

 Examinarea si completarea imbinarii – se poate examina fiecare copie a documentului 

inainte de a imprima intregul set de documente. 
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Programul Word 2007 ofera tab-ul Mailings (Corespondente), 

sectiunea Start Mail Merge (Pornire imbinare corespondenta), care va 

conduce pas cu pas de-a lungul procesului. Astfel, se apasa butonul Start Mail 

Merge (Pornire imbinare corespondenta) si din lista derulanta se alege 

optiunea Step by Step Mail Merge Wizard (Expert pas cu pas de imbinare 

corespondenta).  

Va aparea in partea dreapta o fereastra in care introduceti optiunile dorite. 

In prima etapa alegeti tipul de document pe care doriti sa il 

realizati (scrisori, plicuri si altele). Daca doriti sa creati o invitatie 

veti alege optiunea Letters (Scrisori).  

Pentru a trece mai departe apasati butonul Next (Urmatorul) din 

partea de jos a ferestrei. 

 

 

 

 

Dupa alegerea acestei optiuni se va deschide o fereastra ce va va permite sa alegeti unde veti 

crea noua scrisoare (in documentul curent sau puteti folosi un document existent). Pentru a folosi 

documentul curent selectati optiunea Use the current document (Utilizare 

document curent). Pentru a utiliza un document deja creat selectati optiunea 

Start from existing document (Pornire de la un document existent)  

 

 

 

 

 

 

 

Acum treceti la urmatoarea etapa si anume cea in care precizati care este sursa de date. Daca 

nu aveti nici o sursa creata, alegeti optiunea de a crea o lista noua prin selectarea optiunii Type a new 

list (Tastarea unei noi liste) si apoi apasarea butonului Create (Creare). Alegerea acestei optiuni va 

deschide o fereastra in care veti alege randurile pe care doriti sa le inserati in document. 

 

Apasati butonul Next 

(Urmatorul)  pentru a trece 

la pasul urmator 

Puteti trece la pasul urmator 

apasand butonul Next 

(Urmatorul), sau va puteti 

intoarce la pasul anterior 

apasand butonul Previous 

(Anteriorul).  
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Aceasta fereastra cuprinde datele implicite referitoare la o persoana, dar daca doriti sa 

adaugati campuri noi sau vreti sa stergeti unele campuri apasati butonul Customize Columns 

(Particularizare coloane), ce va duce la deschiderea urmatoarei ferestre de dialog: 

 

 

 

 Dupa stabilirea denumirii coloanelor dorite, va trebui sa introduceti date. Apasati butonul 

OK pentru a inchide fereastra. In fereastra nou deschisa, introduceti datele.  

 

Puteti redenumi 

un câmp din 

tabela 

Apasati butonul 

Customize Columns 

(Particularizare 

coloane) pentru a va 

defini singuri 

structura dorita  

Puteti sterge un 

camp din tabela  

Cu ajutorul acestor 

doua butoane 

deplasati campul 

selectat in sus (Up) 

sau in jos (Down) 

 

 

Puteti adauga 

un camp nou  
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Dupa ce ati finalizat de introdus toate persoanele, apasati butonul OK. Programul Word va 

deschide o fereastra in care va trebui sa precizati numele sursei de date si locatia in care va fi aceasta 

salvata. 

 

 

 

Dupa apasarea butonului Save (Salvare), programul afiseaza o fereastra de confirmare a 

datelor existe in sursa de date. 

 

 

Adaugati o 

inregistrare 

noua 

Stergeti 

inregistrarea 

curenta 
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In conditiile in care sursa de date exista deja, la pasul Select recipients 

(Selectare destinatari), alegeti optiunea Use an existing list (Utilizarea unei 

liste existente) si apoi apasati butonul Browse (Rasfoire). Alegerea acestei 

optiuni va deschide o fereastra in care veti preciza locatia pe hard disk a sursei de 

date. Dupa localizarea sursei de date, Word va deschide o fereastra in care ne va 

prezenta continutul sursei de date.  

 

 

 

Apasand butonul OK si apoi Next (Urmatorul) din partea de jos a ferestrei, se realizeaza 

trecerea la urmatorul pas. Apasand butonul More Items (Mai multe elemente) se deschide fereastra 

Insert Merge Field (Inserare campuri pentru imbinare) continand campurile din sursa de date. Cu 

ajutorul butonului Insert (Inserare) se introduc pe rand campurile dorite.  

 

 

Campurile introduse in document vor arata astfel:   

   

Pentru a adauga in document campul 

selectat apasati butonul Insert (Inserare) 



  Curs 2.Procesarea de texte (WORD) 

 

52 

Se apasa butonul Next (Urmatorul). In acest pas puteti vizualiza scrisorile individuale. Cu 

ajutorul butoanelor  si  puteti naviga printre scrisorile destinate fiecarei persoane. 

 

Cu ajutorul butonului Next (Urmatorul), se trece la ultimul 

pas, in care veti finaliza imbinarea de corespondenta prin 

crearea documentul compus din toate scrisorile. Puteti 

imbina documentul intr-un document nou (optiunea Edit 

individual letters / Editare scrisori individuale) sau il 

puteti imprima (optiunea Print / Imprimare). 

In fereastra Merge to new document (Imbinare 

in document nou) va trebui sa confirmati daca scrisoarea 

se va imbina cu toate inregistrarile din sursa de date sau 

doar cu anumite inregistrari.  

 

 

 

In urma imbinarii, va rezulta un document word denumit simbolic Letters1.docx 

(Scrisoare1.docx) care va contine forma finala a scrisorii.  

 

 

Tema 4. Printarea 

 

Dupa ce documentul a fost creat, se doreste imprimarea acestuia pe hartie. Pentru a vedea 

modul in care va arata documentul, se apasa butonul Office  si apoi se alege optiunea Print - Print 

Preview (Imprimare - Examinare inaintea imprimarii). Se va deschide o fereastra in care se va vedea 

cum arata documentul. 
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In cazul in care caracteristicile paginii de lucru stabilite pe baza modelului ales la generarea 

documentului nu satisfac cerintele utilizatorului, aceasta are posibilitatea de a le modifica.  

 

Setarea si modificarea acestora se realizeaza din tab-ul Page Layout (Aspect pagina), grupul 

Page Setup (Initializare pagina). 

Pentru stabilirea marginilor paginii, executati click pe butonul Margins (Margini) si din meniul 

derulant alegeti optiunile dorite.  

Pentru mai multe optiuni, executati click pe Customs Margins (Margini particularizate).  

 

 

 

Modificarea 

marginilor 

 sus - jos 

Tipul de vizualizare 

a paginii “Tip 

portret 

(Portrait) sau “tip 

vedere” 

(Landscape) 

Modificarea 

marginilor 

 dreapta  - stanga 

Modificarile 

sunt valabile 

pentru tot 

documentul 

Aspectul 

paginii ce 

include 

modificarile 

facute 
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In aceasta fereastra se pot observa marginile din stanga, dreapta, sus, jos. Modificarea unei 

margini se realizeaza prin modificarea valorii din caseta corespunzatoare, fie pas cu pas folosind 

butoanele sageata, fie manual prin scrierea unei valori.  

Tot din sectiunea Page Setup (Initializare pagina) va puteti alege orientarea scrisului in 

pagina (Pe lung – Portrait (Tip portret) sau Pe lat – Landscape (Tip vedere)) apasand butonul 

Orientation (Orientare) .  

Cu ajutorul butonului Size (Dimensiune) , puteti stabili dimensiunea paginii (A4, letter, 

legal, executive si altele). 

 

Acum puteti trece la imprimarea efectiva a documentului. Pentru aceasta va trebui sa apelati 

functia Print (Imprimare) din meniul butonului Office  sau combinatia de taste Ctrl+P. 

Aceasta comanda va deschide o fereastra din care va puteti alege imprimanta la care se 

realizeaza printarea, numarul de exemplare si se specifica daca tiparirea se va face pe hartie sau in 

fisier.  

 

Optiunea Print to file este utila in mod special daca doriti sa tipariti un document creat pe un 

laptop care nu are atasata o imprimanta sau sa transferati un asemenea fisier pe un calculator aflat in 

afara retelei dumneavoastra si sa il tipariti local. Daca bifati aceasta optiune, va fi afisata o fereastra de 

dialog Save as... care va va permite sa alegeti numele fisierului in care va fi tiparit documentul 

dumneavoastra. Acest fisier va fi salvat cu extensia .prn 

 

Fereastra Print (Imprimare) este urmatoarea: 

 

 

 

 

 

De aici alegeti 

imprimanta pe care 

o folositi (daca 

exista mai multe 

imprimante     

instalate) 

Daca nu doriti sa 

imprimati tot 

documentul puteti 

introduce numarul 

paginilor ce doriti 

sa le imprimati 

Pentru a incepe imprimarea 

apasati butonul OK 

Pentru a 

imprima în 

fisier selectati 

optiunea 

Print to file 

Numarul de 

copii pe 

care le 
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Cursul 3. Calculul tabelar (EXCEL) 

 

Tema 1. Utilizarea aplicatiei 

 

Microsoft Excel este un program care manipuleaza date organizate matriceal in linii si coloane si face 

parte din pachetul de programe Microsoft Office. Cu ajutorul aplicatiei de calcul Microsoft Excel puteti 

realiza diferite operatii, ca de exemplu: 

 puteti realiza numeroase calcule utilizand formule simple sau complexe; 

 puteti folosi un spatiu de lucru urias, pe care il puteti formata si proteja; 

 permite portabilitatea informatiilor continute in diferite foi de calcul, ceea ce reprezinta 

schimbul de informatii intre aplicatii de acelasi tip sau de tipuri diferite; 

 ofera posibilitatea reprezentarii grafice a datelor numerice, deoarece diagramele sunt 

mai relevante si mai usor de interpretat; 

 ofera facilitati de exploatare si interogare a bazelor de date. 

 

3.1. Deschiderea aplicatiei Excel 

 

Pentru a deschide aplicatia de calcul tabelar exista mai multe posibilitati: 

 Din meniul Start – Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Excel 2007 

 

 

 

 In functie de modul de configurare, pe desktop poate exista o pictograma 

a programului Microsoft Office Excel. In acest caz, printr-un dublu click 

pe aceasta iconita se poate porni aplicatia.  

 

In acest moment, pe ecranul monitorului apare imaginea specifica acestui program, ce contine, 

printre altele, tab-urile specifice aplicatiei Office 2007 (Home, Insert, etc) si foile de calcul. Specifica 

programului Excel este bara de formule ce permite afisarea/editarea valorii sau formulei utilizate intr-o 

celula.  

 

3.2. Deschiderea unui registru de calcul existent 
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Un registru de calcul este un fisier cu extensia .xlsx in care va puteti stoca datele, pe care apoi 

le puteti prelucra prin operatii diferite. Un registru de calcul poate avea una sau mai multe foi de lucru. 

Foaia de lucru este documentul elementar utilizat in Excel pentru prelucrarea si stocarea 

datelor. Ea apare numai in cadrul unui registru de calcul. Pentru fiecare foaie dintr-un registru, Excel 

afiseaza o eticheta deasupra barei de stare de la baza ecranului.  

Foaia de lucru este configurata sub forma de grila cu randuri si coloane. Dreptunghiul format 

la intersectia unui rand cu o coloana este denumit celula. 

 

 

 

Pentru a deschide un registru existent se poate alege una dintre urmatoarele posibilitati: 

 

 Avand aplicatia Excel deschisa, se apasa butonul Office  si se 

alege optiunea Open (Deschidere).  

 Se apasa combinatia de taste Ctrl si O. 

 

Indiferent de varianta adoptata, apare urmatoarea fereastra de dialog in care se specifica locul 

unde este fisierul ce trebuie deschis.  

Deschiderea registrului se poate realiza printr-una din urmatoarele variante: 

 printr-un dublu click pe numele registrului  

 prin selectarea fisierului dorit si apasarea butonului Open (Deschidere) 

Registru de calcul 

Celula 

Foaia de calcul 
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In fereastra Explorer, se localizeaza fisierul dorit si apoi se deschide printr-un dublu click pe 

numele lui 

 

 

 

In cazul in care doriti sa deschideti un registru de calcul cu care ati lucrat recent, aveti doua 

posibilitati:  

1. Apasati butonul Start  si alegeti optiunea Recent Items  

2. Se apasa pe butonul Office  si in partea dreapta a 

meniului derulant exista, in ordinea folosirii, ultimele fisiere 

accesate. Printr-un click pe cel dorit se efectueaza 

deschiderea lui. 

 

 

 

 

Numele registrului 
Tipul registrului 

Fereastra 

Explorer 

De aici alegeti calea unde se afla 

registrul 
Fereastra de dialog Open 
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3.3. Deschiderea mai multor registre de calcul 

 

Exista posibilitatea de a avea mai multe registre de calcul deschise 

simultan. Procedeul de deschidere este acelasi ca si cel din sectiunea 

anterioara, ele fiind suprapuse pe ecran (asemanator unor foi suprapuse) si 

semnalate in bara de jos (Taskbar) sau in tab-ul View (Vizualizare), butonul 

Switch Windows (Comutare ferestre). Trecerea de la un registru de calcul la 

altul se face prin click pe numele fisierului afisat in Taskbar sau alegandu-l din lista afisata in tab-ul View 

(Vizualizare), butonul Switch Windows (Comutare ferestre).  

 

 

 

Tema 2. Celulele 

 

2.1. Introducerea datelor, textului intr-o celula 

 

In cadrul aplicatiei Microsoft Excel, datele sunt organizate pe randuri – identificate prin numere: 

1, 2, 3 si coloane – identificate prin litere: A, B, C. Microsoft Excel 2007 ofera mai multe randuri si coloane 

decat orice alta versiune anterioara: 18278 de coloane si 1048576 de randuri. 

In celule pot exista date cu valori constante sau date rezultate in urma evaluarii unei formule. 

Prezenta unei formule intr-o celula este intotdeauna identificata de caracterul ”=” la inceputul acesteia.  

Datele sunt introduse prin actionarea tastaturii. Va pozitionati pe celula dorita si cu ajutorul 

tastaturii puteti introduce datele pe care le doriti. Atunci cand ati terminat de introdus datele va trebui sa 

apasati tasta Enter. De asemenea, se poate executa dublu click pe o celula pentru a edita datele direct 

in celula.  

Pentru a identifica o celula, Excel foloseste o adresa sau o referinta care consta din litera 

coloanei si numarul liniei in care se afla celula respectiva. De exemplu, celula din coltul stanga-sus al 

foii de calcul are referinta A1. Celula activa sau curenta, indicata printr-un chenar ingrosat, are afisata 

referinta in caseta de nume. Caseta de nume este localizata in capatul din stanga-sus al barei de formule 

si este folosita pentru afisarea referintei celulei respective. 

 

 

 

Puteti 

introduce 

datele si in 

campul de 

text 

Caseta de nume   

Se observa faptul ca 

este selectata celula 

A1. 
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Microsoft Excel va ofera posibilitatea completarii automate a unor serii de date. Daca aveti o 

serie mare de date, pentru a nu completa de mana aceasta serie, programul de calcul tabelar poate 

realiza acest lucru pentru dumneavoastra. Pentru aceasta va trebui sa scrieti in doua celule alaturate 

primele doua valori ale seriei respective. Apoi selectati aceste valori, pozitionati mouse-ul in coltul din 

dreapta de jos a celulelor selectate pana cand cursorul ia forma unei cruciulite de culoare neagra si apoi 

trageti cu mouse-ul exact atat de mult cat doriti pentru a va completa seria. 

De exemplu daca doriti sa introduceti numarul curent pentru o serie de 100 de date va trebui 

sa introduceti primele 2 valori ale seriei si apoi sa completati seria automat pana la valoarea dorita. 

    

 

 

 

 

 

Seriile se pot completa crescator cat si descrescator. Pentru a completa crescator o serie va 

trebui sa trageti seria respectiva in jos sau in dreapta, pentru a crea o serie descrescatoare trageti de 

serie la stanga sau in sus. 

Acest lucru este valabil si pentru calcularea formulelor. Daca aveti de calculat aceeasi formula 

pentru o serie mare de date, pentru a nu introduce in fiecare celula aceeasi formula puteti folosi optiunea 

de copiere a formulei. Selectati celula ce cuprinde formula corespunzatoare si apoi trageti de aceasta in 

dreptul celulelor in care doriti sa calculati aceeasi formula. 

Aceasta completare automata se poate realiza doar pentru celulele alaturate. 

 

2.2. Selectarea celulelor, coloanelor si randurilor 

 

Selectarea unei celule se realizeaza in diferite moduri folosind tastatura 

sau mouse-ul. Cea mai simpla modalitate de selectare a unei celule, se face cu 

ajutorul mouse–ului printr-un click stanga pe celula dorita. 

O alta modalitate de selectare a unei celule este cu ajutorul casetei de 

nume. Pozitionati cursorul in caseta de nume si introduceti coordonatele celulei 

dorite. De exemplu pentru a va pozitiona in celula B2 introduceti in caseta de nume 

aceste coordonate si apoi apasati tasta Enter.  

Cea mai simpla modalitate de selectare a unui grup de celule se 

realizeaza tot cu ajutorul mouse–ului, tinand apasat butonul din stanga si 

deplasand cursorul mouse–ului peste celulele care se doresc a fi selectate. Toate 

celulele selectate vor fi incadrate intr-un chenar negru, cu un fundal albastru. 

Se observa in coltul din dreapta jos, in casuta 

galbena,  ultima valoare a seriei. Pentru a 

crea o serie de 100 de date va trebui sa 

duceti aceasta serie pana la valoarea 100 

Cand ati terminat seria dati drumul 

mouse-ului si seria se va completa 

automat. 
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Atentie!  Nu puteti selecta un grup de celule decat intr-o singura directie, de la dreapta la 

stanga, de la stanga la dreapta, de sus in jos sau de jos in sus. 

Pentru a renunta la selectie trebuie sa dati un simplu click oriunde pe ecran . 

Selectarea se mai poate realiza tinand apasate tastele Shift + , sau oricare dintre acestea (, , 

) in functie de directia pe care o doriti. 

 

In cazul in care celulele care se doresc selectate nu sunt adiacente, se apasa tasta Ctrl si apoi 

se selecteaza cu mouse-ul fiecare celula dorita. 

o Selectarea unei coloane intregi sau a unui rand intreg – deplasati cursorul mouse–ului 

deasupra coloanei pe care doriti sa o selectati (numita si eticheta de coloana) si, apoi, 

printr-un click de mouse, selectati coloana dorita. Pentru a selecta un rand intreg, 

deplasati cursorul la capatul randului pe care doriti sa il selectati (denumit si eticheta 

de rand) si apoi, printr-un click de mouse, selectati randul dorit. 

Pentru a selecta simultan un rand si o coloana tineti apasata tasta Ctrl si efectuati selectia cu mouse-

ul conform procedurii explicate mai sus. 

 

 

o Selectarea intregii foi de calcul – se realizeaza cu ajutorul mouse-ului printr-un click 

stanga pe casuta aflata la intersectia randurilor cu coloanele. O alta varianta este prin 

apasarea simultana a tastelor Ctrl+A.  

 

     
 

 

2.3. Copierea si mutarea textului sau a datelor 

 

O data introduse anumite date intr-o foaie excel, acestea pot fi repozitionate sau copiate in cadrul 

foii de calcul, in orice moment al sesiunii de editare. Programul Excel pune la dispozitia utilizatorului mai 

multe metode de realizare a acestor operatii.  

Copierea si mutarea textului sau datelor in diferite parti ale foii de calcul sau chiar in registre 

diferite este posibila datorita existentei Clipboard–ului. Clipboardul este o memorie temporara folosita la 

pastrarea pe termen scurt a cuvintelor, imaginilor sau diagramelor mutate sau copiate. 

Pentru a copia un text sau date in alta parte a foii de calcul sau intre registre de calcul diferite 

se selecteaza datele care se doresc copiate, dupa care se opteaza pentru una din urmatoarele variante: 

o se foloseste combinatia de taste Ctrl si C 

Pentru a selecta intrega foaie de calcul 

apasati celula  din stanga coloanei A si 

deasupra randului 1 
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o se executa click pe pictograma  aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului 

Home (Pornire) 

o se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se alege comanda Copy 

(Copiere)  

 In acest moment, datele sunt copiate in Clipboard, ramanand in continuare si pe ecran. Apoi, 

se selecteaza celula care va constitui coltul din stanga sus al domeniului destinatie, dupa care se alege 

una din variantele de mai jos: 

 se foloseste combinatia de taste Ctrl si V. 

 se executa click pe pictograma  aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului Home 

(Pornire) 

 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se alege comanda Paste 

(Lipire)  

In acest moment, datele sunt readuse din Clipboard in foaia de calcul. 

Pentru a muta un text sau date in alta parte a foii de calcul sau intre foi de calcul diferite se 

selecteaza datele care se doresc mutate, dupa care se opteaza pentru una din urmatoarele variante:  

 se foloseste combinatia de taste Ctrl si X 

 se executa click pe pictograma  aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului Home 

(Pornire) 

 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se alege comanda Cut 

(Decupare) 

In acest moment, textul selectat dispare de pe ecran, fiind transferat in Clipboard. Apoi, se 

selecteaza celula care va constitui coltul din stanga sus al domeniului destinatie si se alege comanda 

Paste (Lipire), folosind una din variantele prezentate mai sus, datele fiind readuse din Clipboard in foaia 

de calcul. 

 

2.4. Inlocuirea, sortarea si stergerea datelor in foaia de calcul 

 

In multe cazuri este necesara inlocuirea datelor gasite cu alte date. Apelarea functiei Replace 

(Inlocuire) se realizeaza din tab-ul Home (Pornire), sectiunea Editing (Editare), butonul Find & Select 

(Gasire si selectare). O metoda alternativa consta in apasarea simultana a tastelor Ctrl si H.  

In caseta Find what (De cautat) se introduc datele cautate, iar in caseta Replace with 

(Inlocuire cu) se tasteaza textul nou. Inlocuirea se realizeaza prin apasarea butonului Replace 

(Inlocuire). Dupa inlocuirea datelor puteti continua cautarea prin apasarea butonului Find Next 

(Urmatorul gasit). 

Daca se doreste inlocuirea automata a datelor in intreaga zona marcata, se apasa butonul 

Replace All (Inlocuire peste tot). 

 



  Curs 3.Calcul tabelar (EXCEL) 

 

62 

 

 

 Sortarea datelor 

Atunci cand aveti serii de date de dimensiune mare, cautarea unor date se poate realiza dificil. 

De aceea Excel va ofera posibilitatea sortarii acestor serii de date crescator sau descrescator, cat si 

posibilitatea sortarii in ordine alfabetica.  

Pentru aceasta va trebui sa selectati datele pe care doriti sa le sortati si apoi accesati tab-ul 

Home (Pornire), sectiunea Editing (Editare), butonul Sort & Filter (Sortare si filtrare) . 

Din lista derulanta asociata butonului, se alege varianta dorita: 

  - pentru a sorta datele crescator  

  - pentru a sorta datele descrescator 

 

 

 

 Stergerea randurilor si a coloanelor din foaia de calcul 

Stergerea randurilor sau a coloanelor se realizeaza asemanator cu inserarea acestora. Pentru 

a sterge un rand sau o coloana, exista mai multe optiuni: 

o Selectati celula care se afla pe randul sau coloana ce doriti a fi 

stearsa, apoi apelati tab-ul Home (Pornire), sectiunea Cells 

(Celule), functia Delete (Stergere). Din lista derulanta, se alege 

optiunea Delete Sheet Rows (Stergere randuri foaie) sau 

Delete Sheet Columns (Stergere coloane foaie). 

o Selectati functia Delete (Stergere) din meniul derulant aparut dupa 

ce ati dat un click dreapta pe randul respectiv sau coloana 

respectiva. 

Aceasta functie va deschide caseta de dialog Delete (Stergere) in care 

puteti alege ceea ce doriti sa stergeti. Pentru a sterge un rand va trebui sa alegeti 

optiunea Entire Row (Rand intreg) iar pentru a sterge coloana corespunzatoare celulei alegeti optiunea 

Entire column (Coloana intreaga). 
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Tema 3. Prelucrarea foilor de calcul 

 

3.1. Lucrul cu foile de calcul 

 Inserarea unei noi foi de calcul 

 Atunci cand deschideti un registru de 

calcul, pe ecran aveti implicit 3 foi de calcul. Numarul maxim de foi pe care le 

puteti introduce este 256. Foaia de calcul activa are eticheta selectata si numele 

ei apare scris ingrosat. Navigarea de la o foaie de calcul la alta se face printr-un 

simplu click pe numele foii de calcul. 

Daca doriti la un moment dat ca intr-un registru de calcul sa aveti mai mult de 3 foi de calcul 

puteti insera o foaie de calcul noua. Acest lucru se poate realiza din fila Home (Pornire), grupul Cells 

(Celule), functia Insert (Inserare) si apoi Insert Sheet (Inserare Foaie). Noua pagina de lucru va fi 

inserata inaintea foii active in momentul alegerii optiunii. 

Acelasi lucru il mai puteti realiza executand click dreapta pe eticheta foii de calcul si alegand 

optiunea Insert (Inserare). Aceasta optiune deschide fereastra Insert (Inserare) din care va trebui sa 

alegeti ceea ce doriti sa introduceti. In acest caz alegeti din fereastra Insert (Inserare) optiunea 

WorkSheet (Foaie de lucru) si apoi apasati butonul OK. 

 

 
 

O metoda rapida de inserare a unei foi de calcul pusa la dispozitie de aplicatia Excel 2007 este 

prin executarea unui click pe butonul Insert Worksheet (Inserare foaie de lucru)  aflat in partea de 

jos a ferestrei, in dreapta foilor de calcul. Noua foaie de lucru va fi inserata la finalul foilor de lucru 

existente.  
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 Redenumirea unei foi de calcul 

Pentru a va descurca mai usor cu foile de calcul este recomandabil sa le redenumiti si sa le 

dati nume sugestive. Redenumirea unei foi de calcul se realizeaza usor cu ajutorul comenzii Rename 

(Redenumire) existenta in meniul aparut dupa ce ati dat un click dreapta pe eticheta 

foii de calcul. 

O modalitate mai rapida de redenumire a unei foi de calcul este cu ajutorul 

mouse-ului. Executati dublu click pe eticheta foii de calcul pe care doriti sa o 

redenumiti si apoi introduceti noua denumire. 

Dupa introducerea numelui dorit, pentru a face definitiva aceasta modificare, va 

trebui sa apasati tasta Enter sau sa dati un click oriunde in foaia de calcul. 

 

 Stergerea unei foi de calcul 

Atunci cand nu mai aveti nevoie de anumite foi de calcul, le puteti sterge 

din registru. Stergerea unei foi de calcul dintr-un registru se realizeaza prin 

apelarea tab-ului Home (Pornire), grupul Cells (Celule), functia Delete 

(Stergere) - Delete Sheet (Stergere foaie).  

O alta modalitate consta in alegerea functiei Delete (Stergere) din 

meniul derulant aparut dupa ce ati dat click dreapta pe eticheta foii de calcul pe care doriti sa o stergeti.  

Pentru siguranta, in cazul in care foaia de calcul contine anumite date, pe ecran apare o caseta 

de dialog in care vi se cere sa confirmati stergerea foii de calcul. Pentru a confirma stergerea foii de 

calcul puteti apasa butonul Delete (Stergere), iar pentru a renunta la aceasta operatie puteti apasa 

butonul Cancel (Revocare),  

 

 

 

 Mutarea sau copierea unei foi de calcul intr-un registru de calcul sau in mai multe 

registre de calcul 

Mutarea sau copierea unei foi de calcul in acelasi registru de calcul sau in registre de calcul 

diferite se realizeaza executand click dreapta pe eticheta foii de calcul si alegand functia Move or Copy 

(Mutare sau copiere). 

Aceasta optiune deschide fereastra Move or Copy (Mutare sau copiere) din care puteti alege 

diferite optiuni pentru foaia de calcul. 
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O alta modalitate de a muta sau copia o foaie de calcul este cu ajutorul mouse-ului. Astfel, 

pentru a muta o foaie de calcul se efectueaza click pe eticheta acesteia si, tinand butonul stang al mouse-

ului apasat, se trage eticheta pana la locul dorit. Cand indicatorul mouse-ului a ajuns in pozitia dorita, se 

elibereaza butonul stang al mouse-ului, iar foaia de calcul mutata va deveni automat foaia de calcul 

activa (eticheta este alba).  

 

Pentru copierea unei foi de calcul, se efectueaza click pe eticheta acesteia. Tinand butonul 

stang al mouse-ului apasat, se apasa tasta Ctrl si apoi se trage eticheta pana la locul dorit. Cand 

indicatorul mouse-ului a ajuns in pozitia dorita, se elibereaza intai butonul stang al mouse-ului si apoi 

tasta Ctrl. Noua foaie de calcul va primi denumirea foii, sursa si un indicativ numeric care indica 

duplicarea (in cazul nostru Sheet1 (2) ). 

 

 

 

3.2. Lucrul cu functii 

 

 Scrierea formulelor de calcul utilizand functiile suma, medie, minim, maxim, 

functia de numarare 

Microsoft Excel pune la dispozitia utilizatorilor diverse functii predefinite care pot fi impartite in 

mai multe categorii: functii de data si ora, financiare, logice, matematice, statistice etc. Cateva dintre 

acestea sunt cele cu ajutorul carora puteti calcula suma, media unei serii, puteti determina elementul 

maxim sau minim dintr-o serie de date si puteti numara elementele componente ale unei serii de date. 

De exemplu, pentru a introduce o functie, indiferent de tipul acesteia, apelati functia Insert 

Function (Inserare Functie) existenta in tab-ul Formulas (Formule)  sau apasati butonul  din 

bara de formule.  

Aceasta functie va deschide fereastra Insert Function (Inserare functie) de unde va alegeti 

domeniul din care face parte functia respectiva. 

Din meniul derulant 

To book (In 

registrul) alegeti 

fisierul in care doriti 

sa copiati sau sa 

mutati foaia de 

calcul. 

Pentru a realiza o 

copie a acestei foi 

selectati optiunea 

Create a copy 

(Crearea unei copii) 

Pentru a 

realiza 

copierea sau 

mutarea foii 

de calcul 

apasati 

butonul OK; 

in caz contrar 

apasati 

butonul 

Cancel 

(Revocare) 
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Pentru a introduce functia cu ajutorul careia calculati suma unei serii, alegeti domeniul 

Math&Trig (Mat & Trig) si, apoi, din lista de functii aparuta din partea de jos a ferestrei, alegeti functia 

dorita (in cazul nostru SUM). 

 

 

 

Dupa alegerea functiei SUM apasati butonul OK. Pe ecran va aparea o fereastra in care vi se 

cere sa specificati zona de celule pe care doriti sa o insumati.  

 

 

 

 

Din meniul 

derulant  

alegeti 

domeniul 

corespunzator  

În partea de jos a 

ferestrei apare 

sintaxa functiei, 

precum si o scurta 

descriere a functiei. 
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O modalitate mai rapida de calculare a sumei unei serii este cu ajutorul butonului  

existent pe bara de instrumente. Astfel, se selecteaza celula unde se doreste a fi afisat rezultatul sumei 

si se apasa butonul .  

Excel va inconjura cu un chenar punctat domeniul de celule ce se 

presupune ca va fi insumat. Daca selectia realizata de Excel este corecta, 

atunci se apasa tasta Enter. Daca selectia realizata de Excel nu este cea 

corecta, atunci se selecteaza mai intai celulele care se doresc insumate si 

apoi se apasa tasta Enter.  

 

Pentru a calcula valoarea medie, minima, maxima sau a numara termenii unei serii, se 

procedeaza similar, alegandu-se una din variantele de mai jos: 

 se alege functia Insert Function (Inserare Functie) existenta in tab-ul Formulas 

(Formule). In categoria Statistical (Statistice) se alege denumirea functiei, dupa care 

se selecteaza domeniul de celule dorit si se apasa tasta Enter.  

 

 

Apasati butonul 

 din dreapta sus 

si apoi selectati 

zona de celule 

dorita.  

În dreptul etichetei Formula result 

apare valoarea calculata a functiei 

Cand ati terminat de selectat seriile 

dorite apasati butonul OK 
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 se apasa sageata aferenta butonului  si se alege functia 

dorita, dupa care se selecteaza domeniul de celule dorit si se 

apasa tasta Enter. 

 

Astfel, pentru a calcula: 

 valoarea medie a unei zone de celule, se alege functia AVERAGE 

 valoarea minima a unei zone de celule, se alege functia MIN 

 valoarea maxima a unei zone de celule, se alege functia MAX 

 numarul de elemente al unei serii, se alege functia COUNT 

O alta functie utila este ROUND, folosita la rotunjirea unui numar la un anumit numar de 

zecimale. De exemplu, daca celula A1 contine valoarea 23,7825 si doriti sa rotunjiti acea valoare la 2 

zecimale, cu ajutorul functiei Round se obtine valoarea 23,78. 

Astfel, se apasa butonul  si din categoria Math&Trig (Mat&Trig) se alege functia ROUND. 

In dreptul primului argument se trece referinta celulei A1, a carei valoare se doreste a fi rotunjita, iar in 

dreptul celui de al doilea argument se trece numarul de zecimale dorit.  

 

 

 

Un alt element util in lucrul cu functii este bara de stare. Aceasta este localizata in partea de 

jos a ferestrei aplicatiei si afiseaza informatii cu privire la starea curenta a registrului de lucru. In cadrul 

sau este inclusa si o zona „Autocalculate” (calcul automat) unde sunt afisate, in mod predefinit, media, 

suma si numarul valorilor celulelor selectate. Astfel, 

daca doriti sa vizualizati suma unei zone de celule, selectati aceste celule si, in bara de 

stare, va fi afisata suma celulelor selectate.  

Daca doriti sa calculati valoarea maxima a unei serii de celule, selectati zona 

de celule, executati click dreapta in zona Autocalculate, si alegeti functia Maximum, iar 

in bara de stare va fi afisata valoarea maxima din zona de celule selectate. 

 

 Construirea formulelor utilizand functia IF 

Exista numeroase situatii in care aveti de ales intre doua posibilitati. Pentru aceasta puteti 

folosi functia conditionala IF. Functia IF returneaza valoarea TRUE daca expresia evaluata este 
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adevarata si valoarea FALSE daca expresia evaluata este falsa. Functia IF se gaseste in categoria de 

functii Logical (Logice). Sintaxa functiei IF este urmatoarea: 

 

IF (logical_test,value_if_true,value_if_false) 

 

Variabila logical_test (test logic) returneaza valoarea 1 daca expresia evaluata este adevarata 

si 0 daca expresia evaluata este falsa. Aceasta variabila poate contine orice valoare sau orice expresie 

ce poate fi evaluata ca fiind adevarata sau falsa. De exemplu expresia A10=100 este adevarata daca in 

celula A10 se afla valoarea 100, in caz contrar fiind evaluata ca falsa. 

Variabila value_if_true (valoare adevarata) este valoarea ce este returnata atunci cand testul 

logic este evaluat ca fiind adevarat. De exemplu, daca aceasta variabila cuprinde un text de genul “In 

Buget” si variabila logical_test este evaluata ca fiind adevarata, atunci functia IF va afisa textul “In 

Buget”. Daca variabila logical_test este evaluata ca fiind adevarata si in variabila value_if_true nu este 

precizat nimic atunci functia IF returneaza valoarea 0.  

Variabila value_if_false (valoare falsa) este valoarea pe care functia IF o returneaza daca 

testul logic este evaluat ca fiind fals.  

In exemplul urmator, daca in celula A10 se afla valoarea 100, atunci variabila logical_test este 

evaluata ca fiind adevarata si atunci este calculata suma celulelor B5:B15. In caz contrar va fi afisat un 

spatiu gol in celula care contine aceasta formula. 

 

IF (A10=100,SUM(B5:B15),"") 

 

Observatie: Structura unei functii incepe cu semnul egal (=), urmat de numele functiei, o paranteza 

deschisa, argumentele functiei si o paranteza inchisa.  

 

 

  =IF (A10=100,SUM(B5:B15),"") 

 

Argumentele pot fi separate prin virgula sau punct si 

virgula. Nu se pot folosi ambele tipuri de separatoare in acelasi timp, 

insa utilizatorul isi poate alege singur separatorul dorit. Pentru 

aceasta, se acceseaza meniul Start – Control Panel. Se executa 

dublu click pe pictograma Regional and Language Options. In 

fereastra Regional Options se apasa butonul Customize si din lista 

derulanta List separator, se alege tipul de separator dorit.  

 

 

 

 

Numele functiei 
Argumente 
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3.3. Formatarea numerelor/ datelor 

 

 Formatarea celulelor pentru a afisa diferite formate 

La deschiderea aplicatiei Excel, va apare pe ecran o pagina impartita intr-un numar de celule 

definite implicit (au o anumita dimensiune a fontului si a celulei), in care puteti introduce atat date 

numerice, cat si text. Daca doriti sa formatati o celula sau o zona de celule cu un anumit format apelati 

tab-ul Home (Pornire), sectiunea Cells (Celule). Din lista derulanta a butonului Format , alegeti 

optiunea Format Cells (Formatare Celule). O alta metoda consta in executarea unui click dreapta pe 

celula respectiva si alegerea optiunii Format Cells (Formatare celule). Se va deschide fereastra 

Format Cells (Formatare Celule).  

 

 

 

Folosind aceasta grupa de optiuni, pot fi formatate numere, valori monetare, date 

calendaristice, in functie de optiunea aleasa din lista categoriilor. Formatarea celulelor cu unul dintre 

aceste formate se realizeaza asemanator cu cea prezentata anterior, singura modificare aparuta este 

aceea ca va trebui sa selectati din meniul Category (Categorie) tipul de format dorit. 

 

3.4. Formatarea privind alinierea textului 

 Alinierea textului 

Puteti alinia datele in celule cu ajutorul butoanelor din tab-ul Home (Pornire), sectiunea 

Alignment (Aliniere), astfel: 

 pentru a alinia datele la stanga apasati butonul  

 pentru ca datele sa se afiseze centrat apasati butonul  

 pentru a alinia datele la dreapta apasati butonul  

 pentru a alinia datele pe verticala, in partea de sus a celulei apasati butonul  

 pentru a alinia datele in partea de mijloc a celulei apasati butonul  

Din campul 

Category 

(Categorie) 

alegeti  

formatul dorit 

pentru celua 

Din campul 

Decimal places  

(Numar zecimale) 

alegeti numarul de 

cifre care sa fie 

afisate dupa 

virgula 

Bifati aceasta 

casuta pentru 

a folosi virgula 

ca separator 

pentru mii 

Alegeti forma de 

prezentare a 

numerelor negative. 
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 pentru a alinia datele in partea de mijloc a celulei apasati butonul  

Aceste setari se pot realiza si in fereastra Format Cells (Formatare Celule), fila Alignment 

(Aliniere). 

 

 

 Incadrarea textului intr-o celula 

Atunci cand aveti mai multe date de introdus intr-o celula, Microsoft Excel va 

ofera posibilitatea utilizarii functiei Wrap text (Incadrare text), ce permite dimensionarea 

automata a celulei, astfel incat toate datele sa fie cuprinse in celula.  

Pentru aceasta, selectati celula dorita si apelati tab-ul Home (Pornire), sectiunea Alignment 

(Aliniere), butonul Wrap text (Incadrare text) .  

Prin intermediul acestei optiuni textul se va incadra in spatiul rezervat celulei avansand in jos, 

dar pastrand latimea celulei. 

Aceasta functie o puteti gasi in zona Text control (Control Text) a filei Alignment (Aliniere) din 

fereastra Format Cells (Formatare Celule). 

 

 Imbinarea celulelor si centrarea textului 

Exista situatii in care aveti nevoie sa scrieti un titlu 

de-a lungul mai multor celule. Pentru a nu scrie intreg titlul intr-

o celula, deoarece acest lucru prezinta un aspect neplacut, Microsoft Excel va ofera posibilitatea 

imbinarii mai multor celule. Astfel, in exemplul alaturat, puteti imbina celulele A1 si B1 astfel incat textul 

din celula A1 sa fie vizibil in intregime.  

Nu uitati ca inainte de a incerca sa imbinati doua sau mai multe celule va 

trebui sa selectati celulele corespunzatoare. Imbinarea celulelor se realizeaza prin 

bifarea casetei Merge cells (Imbinare celule) aflata in zona Text control (Control Text) 

a filei Alignment (Aliniere) din fereastra Format Cells (Formatare Celule). 

 

 

 

 

Din meniurile 

derulante 

Horizontal 

(Orizontala) si 

Vertical 

(Verticala) 

alegeţi opţiunea 
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Acelasi rezultat il puteti obtine si prin apasarea butonului Merge and Center (Imbinare si 

centrare)  existent in tab-ul Home (Pornire).  

 

Atentie : Daca imbinati mai multe celule ce contin diferite date, atunci nu se va pastra 

continutul tuturor celulelor care sunt imbinate, ci doar continutul celulei din stanga sus. 

 

 Modificarea orientarii textului 

Dupa selectarea celulelor, modificarea orientarii textului se realizeaza cu ajutorul meniului 

Orientation (Orientare) din fila Alignment (Aliniere) a ferestrei Format Cells (Formatare Celule). 

 

 

 

 

 

 

 

Acelasi rezultat il puteti obtine si prin folosirea optiunilor asociate butonului Orientation 

(Orientare)  existent in tab-ul Home (Pornire).  

 

3.5. Formatarea textului 

 

 Schimbarea fontului si a dimensiunii continutului unei celule / grup de celule 

 Dupa ce ati introdus datele in celule, puteti alege tipul de font dorit si 

dimensiunea acestuia. Pentru aceasta folositi butoanele existente in tab-ul Home (Pornire).  

 

 Aplicarea diferitelor formate asupra textului 

Puteti face aceste modificari prin intermediul butoanelor prezente pe bara de formatare. 

Astfel, pentru:  

 a scrie mai ingrosat va trebui aleasa optiunea Bold (Aldin) prin apasarea 

butonului , sau prin apasarea simultana a tastelor Ctrl+B. 

 a scrie inclinat se va alege optiunea Italic (Italic) prin apasarea butonului , sau 

prin apasarea simultana a tastelor Ctrl+I. 

 a sublinia textul veti alege optiunea Underline (Subliniere) apasand butonul , 

sau prin apasarea simultana a tastelor Ctrl+U. 

 a schimba culoarea fontului alegeti  

Puteti observa 

noua orientare 

a textului  

Alegeti cat de 

mult doriti sa 

modificati 

orientarea 

textului din 

meniul Degrees 

(Grade). 
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 a schimba culoarea de umplere a unor celule va trebui sa selectati celulele dorite 

si apoi sa alegeti de pe bara de instrumente butonul  

Toate aceste operatiuni se pot realiza si in fereastra Format Cells (Formatare celule), eticheta 

Font in care alegeti optiunea dorita. 

 

 

 

 Copierea formatului unei celule  

Pentru a copia formatul unei celule in alta celula sau intr-un grup de celule va trebui sa 

parcurgeti urmatorii pasi: 

Pas 1. Selectati celula sau grupul de celule a carei formatare doriti sa o copiati. 

Pas 2. Apasati butonul Format Painter (Descriptor de formate)  existent in 

tab-ul Home (Pornire). 

Pas 3. Selectati celula sau grupul de celule care doriti sa contina acelasi format. 

 

Daca doriti sa aplicati acelasi format mai multor celule din diferite parti ale foii de calcul, 

selectati celula sau grupul de celule a carei formatare doriti sa o copiati, dati dublu click pe butonul 

 si apoi dati click pe celulele care doriti sa contina acelasi format. Cand ati terminat, 

apasati butonul  pentru deselectare. 

Pentru a copia latimea unei coloane, selectati coloana “model”, dati click stanga pe butonul 

 si apoi dati un simplu click stanga pe coloana careia doriti sa ii modificati latimea. 

 

 

3.6. Adaugarea bordurilor unei celule 

 

Modalitatea clasica de adaugare a bordurilor unei celule este prin intermediul filei Border (Bordura) 

existenta in fereastra Format Cells (Formatare celule). 

Puteti alege 

tipul de 

subliniere 

(simplu, dublu) 

din lista 

Underline 

(Subliniere) 
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O alta modalitate mai rapida de aplicare a bordurilor este cu ajutorul butonului Borders 

(Borduri)  existent in tab-ul Home (Pornire). 

 

Tema 4. Graficele 

 

4.1. Utilizarea graficelor si diagramelor 

 Crearea graficelor de diferite tipuri 

Dupa ce ati introdus si prelucrat diferite date, pentru o interpretare mai sugestiva a 

rezultatelor, este de preferat sa realizati o serie de reprezentari grafice ale acestora.  

Microsoft Excel va ofera posibilitatea de a crea mai multe tipuri de grafice cu ajutorul 

sectiunii Charts (Diagrame) existenta in tab-ul Insert (Inserare).  

 

 

 

Executand click pe sagetile aferente fiecarui buton din aceasta sectiune, se deschide o lista 

derulanta cu toate tipurile si subtipurile disponibile de diagrame. Executati click pe tipul dorit de 

diagrama.  

In mod implicit, diagrama este afisata in cadrul foii de lucru active.  

 

 

 

În final, executati click pe bordura aleasa pentru a 

aplica un anumit tip de linie si o anumita culoare  

De aici alegeti 

tipul liniei 

Din meniul derulant 

Color  (Culoare) 

alegeti culoarea 

Apasati 

butoanele 

dorite pentru 

a adauga 

bordura 

celulei 

respective 
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 Modificarea tipului graficului 

Dupa crearea unui grafic, puteti modifica tipul acestuia prin selectarea lui cu un simplu click 

stanga si apasarea butonului Change Chart Type (Modificare tip diagrama)  din tab-ul 

Design (Proiect). In fereastra ce va aparea pe ecran va puteti alege noul tip dorit pentru graficul 

dumneavoastra. 

 

 

 

 Modificarea datelor unui grafic 

Daca aveti un grafic realizat si doriti modificarea anumitor date va trebui sa editati graficul. 

Acest lucru se realizeaza prin apelarea functiei Select Data (Selectare Date)  din tab-ul Design 

(Proiect). Pe ecran va aparea fereastra de editare in care puteti modifica zona de celule care sta la 

baza graficului. 

 

 

 

 

 



  Curs 3.Calcul tabelar (EXCEL) 

 

76 

 

 Adaugarea, modificare si stergerea titlului unui grafic  

Pentru a face o diagrama mai simplu de inteles, aveti posibilitatea sa 

adaugati un titlu graficului. 

Se selecteaza graficul si apoi din tab-ul Layout (Aspect), se apasa butonul 

Chart Title (Titlu diagrama).  

Din lista derulanta se alege optiunea dorita, legata de afisarea sau 

ascunderea titlului graficului.  

Pentru modificarea titlului unui grafic, se executa click pe acesta si se tasteaza textul dorit.  

 

 Adaugarea etichetelor unui grafic  

Pentru afisarea etichetelor pe grafic, se selecteaza graficul si din 

Layout (Aspect), se apasa butonul Data Labels (Etichete de date). 

Din meniul derulant se opteaza pentru afisarea sau ascunderea 

etichetelor pe seriile graficului. 

Pentru stabilirea unor optiuni suplimentare legate de etichete, alegeti 

optiunea More Data Label Options (Mai multe optiuni etichete date).  

 

 

 

 Modificarea culorii de fundal a unui grafic 

Dupa editarea graficului puteti modifica culoarea de fundal a graficului.  

Modalitatea cea mai rapida este prin selectarea graficului si 

accesarea tab-ului Layout (Aspect). In sectiunea Current Selection 

(Selectie Curenta) se alege din lista derulanta optiunea Chart Area 

(Suprafata Diagrama).  

 

Apoi se apasa butonul Format Selection (Formatare Selectie). In pagina Fill (Umplere) se alege 

culoarea si stilul fundalului dorit pentru grafic, iar in paginile Border Color (Culoare bordura) si Border 

Styles (Stiluri bordura) se stabilesc optiunile legate de chenarul aplicat graficului. 
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 Modificarea elementelor graficului 

Pentru a modifica culorile elementelor graficului (serii, legenda, axe, titlu), 

se selecteaza graficul si se acceseaza tab-ul Layout (Aspect). In sectiunea 

Current Selection (Selectie Curenta), se alege elementul care se doreste a fi 

modificat.  

Prin apasarea butonului Format Selection (Formatare Selectie) se 

deschide fereastra de formatare in care se pot stabili optiunile legate de elementele 

graficului. 

Pentru modificarea dimensiunii fontului elementelor graficului (titlu, axe, legenda, etc), se 

folosesc butoanele din sectiunea Font a tab-ului Home (Pornire). 

 

 Copierea, mutarea graficului in aceeasi foaie de calcul sau intre foi de calcul diferite 

Pentru a copia un grafic in alta foaie de calcul sau in alt fisier, dupa selectarea graficului, se 

alege optiunea Copy (Copiere)  din tab-ul Home (Pornire), sau se foloseste combinatia de 

taste Ctrl si C.  

Apoi, pentru a plasa graficul in noua locatie, va trebui sa alegeti optiunea Paste (Lipire)  

din tab-ul Home (Pornire) sau sa folositi combinatia de taste Ctrl si V.  

Pentru a muta un grafic in alta parte a foii de calcul sau in fisiere diferite se alege optiunea 

Cut (Decupare)  din tab-ul Home (Pornire) sau se foloseste combinatia de taste Ctrl si X.  

Pentru a plasa graficul in noua locatie, va trebui sa alegeti optiunea Paste (Lipire)  din 

tab-ul Home (Pornire) sau prin combinatia de taste Ctrl si V.  

 

 Redimensionarea, stergerea si deplasarea graficelor  

In primul rand va trebui sa selectati graficul dorit. Selectarea 

graficului se face printr-un click stanga pe acesta. Graficul va aparea 

intr-un patrat incadrat de 8 puncte. Acum puteti modifica dimensiunea 

La Color  

(Culoare ) 

alegeti culoarea 

care doriti sa 

existe pe 

fundalul 

graficului.   
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graficului plasand cursorul mouse-ului deasupra oricaruia din cele 8 puncte. Cursorul va avea diferite 

forme in functie de punctul deasupra caruia il plasati.  

Daca plasati cursorul in punctele laterale, cursorul va avea urmatoarea forma: . Cursorul 

plasat deasupra punctelor din mijloc in partea de sus sau jos a obiectului va arata: . Cursorul plasat 

in celelalte puncte (colturi) va fi de forma: sau . 

Dupa ce v-ati pozitionat in punctul dorit, tinand apasat butonul stang al mouse-ului, puteti 

redimesiona graficul. 

Pentru a sterge graficul, trebuie sa il selectati si apoi sa apasati tasta Delete. 

Daca doriti sa deplasati intregul grafic, va trebui sa tineti apasat butonul stanga al mouse-ului 

pana in momentul in care cursorul devine: , dupa care, tinand apasat in continuare mouse-ul, puteti 

trage graficul in noua pozitie dorita. 

 

4.2. Pregatirea imprimarii 

 

4.2.1 Setarea paginii 

 Schimbarea orientarii si dimensiunii foii de calcul 

Dupa prelucrare, datele pot fi tiparite. Exista foarte multe optiuni referitoare la setarea paginii. 

Aceste optiuni le puteti alege sau modifica din tab-ul Page Layout (Aspect pagina), grupul Page Setup 

(Initializare pagina). Va puteti alege orientarea scrisului in pagina (Pe lung – Portrait (Tip portret) sau 

Pe lat – Landscape (Tip vedere)) apasand butonul Orientation (Orientare) .  

Cu ajutorul butonului Size (Dimensiune) , puteti stabili dimensiunea paginii (A4, letter, 

legal, executive si altele). 

 

Pentru incadrarea continutului foii de calcul in dimensiunile unui anumit 

numar de pagini, se foloseste zona Scale to fit (Scalare pentru a se potrivi). Astfel,  

 pentru a reduce latimea foii de lucru imprimate pentru a se incadra intr-un anumit numar de 

pagini, se selecteaza numarul de pagini dorit in caseta Width (Latime)  

 pentru a reduce inaltimea foii de lucru imprimate pentru a se incadra intr-un anumit numar 

de pagini, se selecteaza numarul de pagini dorit in caseta Height (Inaltime)  

 pentru a mari sau a micsora foaia de lucru imprimata la un procent din dimensiunea ei 

actuala, selectati procentajul dorit in caseta Scale (Scara). 

 

Pentru a scala o foaie de lucru imprimata la un procentaj din dimensiunea ei actuala, latimea si 

inaltimea trebuie sa fie setate pe Automatic (Automat). 
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 Schimbarea marginilor foii de calcul 

In vederea modificarii marginilor de pagina pentru tiparire, accesati tab-ul Page Layout 

(Aspect pagina), grupul Page Setup (Initializare pagina). Executati click pe butonul Margins (Margini) 

si din meniul derulant alegeti optiunile Normal, Wide (Ingust) sau Narrow (Lat).  

Pentru mai multe optiuni, executati click pe Customs Margins (Margini particularizate).  

 

 

 

In aceasta fereastra se pot observa marginile din stanga, dreapta, sus, jos, cat si marginile de 

antet si subsol (acestea fiind exterioare marginilor pentru tiparirea propriu-zisa). Modificarea unei margini 

se realizeaza prin modificarea valorii din caseta corespunzatoare, fie pas cu pas, folosind butoanele 

sageata, fie manual, prin scrierea unei valori. La modificarea unei margini, zona de examinare din centrul 

ferestrei va indica marginea care este modificata.  

Casetele din zona Center on page (Centrare pe pagina) sunt utilizate pentru centrarea 

informatiilor in interiorul marginilor, pe orizontala si pe verticala.  

 

 Introducerea si modificarea antetului si a subsolului  

Pentru a introduce un antet sau un subsol, intr-o foaie de calcul, apelati tab-ul Insert 

(Inserare), butonul Header & Footer (Antet si subsol) .  

Programul Excel trece in vizualizarea Page Layout (Aspect pagina) si plaseaza indicatorul in 

caseta text de antet in partea de sus a foii de lucru.  

Partea superioara a ferestrei se refera la definirea antetului, in timp ce partea inferioara permite 

definirea subsolului. 

Puteti alinia datele in 

pagina atat orizontal 

cat si vertical 
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Pentru a introduce un text in antet, executati click in zona Click to add header (Faceti click 

pentru a adauga un antet) in partea de sus a paginii foii de lucru. Executati click in caseta de text din 

stanga, centru sau dreapta si introduceti textul dorit.  

Similar se procedeaza pentru definirea subsolului, in partea de jos a paginii foii de calcul. 

Antetul si subsolul nu au niciun efect asupra foii de calcul, ci numai asupra paginilor tiparite. 

Antetul si subsolul se repeta pe fiecare pagina. 

Pentru construirea unui antet cu elemente predefinite, se utilizeaza butoanele din sectiunea 

Header & Footer Elements (Elemente antet si subsol). Cu ajutorul acestor butoane puteti insera in 

antet numarul paginii curente, numele foii de calcul active, numele registrului de calcul, data sau ora 

curenta.  

 

 

 

Butoanele pentru particularizarea antetului sau subsolului sunt: 

 pentru inserarea numarului paginii apasati butonul . 

 Pentru inserarea numarului total de pagini apasati butonul . 

 Pentru inserarea datei curente apasati butonul  

 Pentru inserarea orei curente apasati butonul  

 Pentru inserarea locatiei fisierului apasati butonul  

 Pentru inserarea numelui fisierului apasati butonul  

 Pentru inserarea numelui foii de calcul apasati butonul  

 

 Microsoft Excel va ofera posibilitatea inserarii imaginilor in antet. Acest lucru il puteti 

realiza apasand butonul . 

Pentru a inchide zona de antet si subsol, executati click oriunde in foaia de calcul.  
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 Alte optiuni referitoare la tiparire 

Inaintea imprimarii mai puteti stabili anumite optiuni referitoare la foaia de calcul. Aceste setari 

se realizeaza din tab-ul Page Layout (Aspect pagina) (Fisier), butonul Print Titles (Imprimare titluri).   

 

 

 

Pentru a repeta in mod automat anumite randuri pe fiecare pagina imprimata, se plaseaza 

cursorul in caseta Rows to repeat at top (Randuri de repetat la inceput) si se selecteaza randul sau 

randurile ce urmeaza a se repeta pe fiecare pagina. Similar se procedeaza pentru repetarea anumitor 

coloane, folosindu-se caseta Columns to repeat at left (Coloane de repetat la stanga).  

 Pentru tiparirea liniilor de delimitare a celulelor foii de calcul, se bifeaza optiunea Gridlines 

(Linii de grila).  

Caseta Black and white (Alb-negru) se bifeaza atunci cand datele din foaia de calcul sunt 

formatate color, iar imprimanta este alb-negru. 

Cand se doreste imprimarea unor ciorne, se bifeaza caseta Draft quality (Calitate tip schita), 

ceea ce va reduce calitatea imprimarii in favoarea vitezei. 

Activarea casetei Row and column heading (Titluri randuri si coloane) are ca efect tiparirea 

pe hartie si a etichetelor de randuri si coloane din foaia de calcul.  

 

4.2.2. Vizualizarea inaintea imprimarii 

 

Un lucru important inaintea imprimarii il constituie verificarea datelor si vizualizarea paginilor. 

Vizualizarea inaintea imprimarii se realizeaza executand click pe butonul Office , pe Print 

(Imprimare) si apoi alegand optiunea Print preview (Examinare inaintea imprimarii).  

 

Selectati 

coloana 

sau randul 

care doriti 

sa fie 

imprimat 

pe fiecare 

pagina. 

Daca vreti sa 

imprimati fisierul sub 

forma unui tabel 

selectati optiunea 

Gridlines (Linii de 

grila) 
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Revenirea in fereastra de aplicatie se realizeaza prin apasarea butonului Close Print 

Preview (Inchidere examinare inaintea imprimarii). 

 

4.3. Imprimarea fisierului 

 

Dupa realizarea tuturor operatiilor necesare inaintea imprimarii, puteti trece la imprimarea efectiva a 

fisierului. Pentru aceasta va trebui sa apelati functia Print (Imprimare) din meniul butonului Office 

 sau combinatia de taste Ctrl+P. 

Aceasta comanda va deschide o fereastra din care va puteti alege imprimanta la care se 

realizeaza printarea, numarul de exemplare si se specifica daca tiparirea se va face pe hartie sau in 

fisier.  

 

 

Din meniul 

derulant Name 

(Nume) alegeti 

imprimanta la 

care dortţi sa 

imprimati 

Puteti alege ceea ce 

doriti sa imprimati 

(foaia de calcul activa, 

intreg registrul de 

calcul sau doar o 

selectie de date) 

Pentru a imprima 

in fisier selectati 

opţiunea Print to 

File (Imprimare 

in fisier) 

Aici 

introduceti 

numarul de 

copii dorite 
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Optiunea Print to file (Imprimare in fisier) este utila in mod special daca doriti sa tipariti un 

fisier creat pe un laptop care nu are atasata o imprimanta sau sa transferati un asemenea fisier pe un 

calculator aflat in afara retelei dumneavoastra si sa il tipariti local. Daca bifati aceasta optiune, va fi 

afisata o fereastra de dialog in care precizati numele fisierului in care va fi tiparit documentul 

dumneavoastra. 

 

 

O alta posibilitate de printare doar a unei anumite zone de celule ar fi 

prin selectarea celulelor dorite si apelarea tab-ului Page Layout (Aspect 

pagina) (Fisier), optiunea Print Area – Set Print Area (Zona de imprimat – 

Stabilire zona de imprimat). Pentru a imprima zona selectata, apelati functia 

Print (Imprimare). 
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Cursul 4. Utilizarea aplicatiei PowerPoint 

 

Tema 1 

 

Microsoft Office PowerPoint 2007 este parte componenta a pachetului de programe Microsoft 

Office 2007 si permite schimbul de informatii cu Word, Excel, Access. Este o aplicatie utilizata pentru 

crearea prezentarilor, destinata sa ajute prezentatorul in realizarea expunerilor vizuale in fata unui 

auditoriu, cu ajutorul diapozitivelor (slides). 

 

1. Pornirea aplicatiei  

 

Pentru a lansa in executie aplicatia Microsoft Office PowerPoint 2007 urmati calea: 

Pornire → Toate Programele → Microsoft Office → Microsoft Office PowerPoint 2007 (Start → All 

Programs → Microsoft Office → Microsoft Office PowerPoint 2007) Apare fereastra aplicatiei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crearea prezentarilor 

 

Pentru a deschide o prezentare salvata anterior parcurgeti pasii: 

1. Clic pe Buton Office (Office Button)  

2. Lansati comanda Deschidere (Open), va aparea caseta de dialog corespunzatoare  

3. Selectati unitatea de disc si dosarul (folder) in care a fost salvata prezentarea  

4. Selectati formatul documentului care se alege din lista de tipuri de fisiere  

5. Selectati fisierul prezentare  
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6. Pentru deschiderea prezentarii specificate, clic pe butonul Deschidere (Open) pentru 

deschiderea fara restrictii, sau clic pe sageata din dreapta butonului, pentru a alege 

din lista alta metoda de deschidere:  

 

Deschidere doar in citire (Open 

Read-Only) – deschide fisierul in mod protejat, 

puteti numai sa il cititi  

 

Deschidere 

ca o copie (Open as 

Copy) – deschide o 

copie a fisierului selectat, puteti face modificari 

si salvati fisierul cu un alt nume.  

 

3. Crearea unei prezentari din sabloane instalate (Installed Templates) 

 

Sabloanele instalate (Installed Templates) sunt prezentari care contin un anumit subiect, o anumita 

tema, care include o schema de culori pentru fundal, pentru substituenti si continutul lor. 

In prezentarile create cu aplicatia PowerPoint 2007, aveti posibilitatea sa aplicati sabloane 

predefinite in PowerPoint (Installed Template), sabloane luate din alte prezentari - Sabloanele mele 

(My Templates), sabloane create si salvate pe computer, sau descarcate de pe site–urile Microsoft 

(Microsoft Office Online) sau de pe alte site-uri Web. 

 

Pentru a crea o prezentare, folosind un sablon instalat, urmati pasii: 

1. Clic pe Buton Office (Office Button)  

2. Clic pe Nou (New), se deschide caseta de dialog O noua prezentare (New 

Presentation)  

3. Selectati in panoul Sabloane → categoria Sabloane Instalate (panoul Templates → 

Installed Templates)  

4. In zona centrala a casetei 

apare o lista de sabloane 

propuse  

5. Selectati un tip de sablon, 

ca in figura de mai jos:  

6. Clic pe butonul Creare 

(Create)  

Se deschide un fisier nou cu un 

numar de diapozitive si informatii 

corespunzatoare sablonului ales.  
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Diapozitivele prezentarii vor avea 

textul si topica conform tipului de sablon ales. 

Puteti sa inlocuiti sugestiile de text cu textul 

dorit, apoi faceti orice alta schimbare dorita, 

cum ar fi adaugarea sau stergerea 

diapozitivelor, adaugarea elementelor de arta 

sau efectelor de animatie si inserarea de antet 

si subsol. 

Cand terminati de creat o prezentare 

printr-una din metode, salvati fisierul lansand 

Salvare ca..., tastati un nume de fisier in caseta Nume fisier (File name), stabiliti dosarul (folder) unde 

doriti sa-l salvati, apoi faceti clic pe butonul Salvare (Save). 

 

4. Formatare text, tabele, imagini 

 

4.1. Adaugarea de noi diapozitive 

 

Cand creati o prezentare necompletata in PowerPoint, 

diapozitivul propus implicit este Diapozitiv Titlu (Title Slide), dar exista si 

alte aspecte standard pe care aveti posibilitatea sa le aplicati si sa le 

utilizati. 

Diapozitivul titlu contine substituenti pentru titlu si subtitlu. 

Aplicatia ofera si alte tipuri de substituenti: pentru tabele, imagini, diagrame, liste cu marcatori, ilustratii 

SmartArt. 
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 Adaugarea diapozitivelor fara continut  

Pentru a insera un diapozitiv nou intr-o prezentare urmati pasii: 

1. Selectati diapozitivul dupa care doriti inserarea unuia nou  

2. Selectati fila Pornire → grupul Diapozitive (Home → Slides), care contine comenzi 

pentru diapozitive  

3. Faceti clic pe butonul Diapozitiv Nou (New Slide)  in partea de sus a acestuia, 

daca doriti sa inserati un diapozitiv cu aspect implicit, sau clic pe sageata de langa el 

pentru a alege din galeria de aspecte (layout) acel aspect de care aveti nevoie  

4. Completati diapozitivul cu informatiile dorite  

5. Repetati pasii de la 1 la 3 pentru a adauga noi diapozitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Adaugarea diapozitivelor din alta prezentare  

 

Pentru a folosi diapozitive din prezentari salvate procedati astfel: 

1. Selectati diapozitivul dupa care doriti inserarea unuia nou  

2. Selectati fila Pornire → grupul Diapozitive → se deschide lista butonului Diapozitiv 

Nou  

3. (Home → Slides → New Slide)  

4. Din lista cu aspecte si cu comenzi, clic pe comanda  

5. Reutilizare diapozitive (Reuse Slides), se deschide panoul de activitati 

corespunzator  



Cursul 4. Utilizarea aplicatiei PowerPoint 

 

88 

 

6. Clic pe butonul Rasfoire (Browse), sau pe Deschidere fisier PowerPoint (Open a 

PowerPoint File), se deschide fereastra de mai jos: 

7. Selectati fisierul prezentare a carui diapozitive vreti sa le inserati  

8. In panou apar diapozitivele prezentarii deschise 

9. Clic pe diapozitivul pe care vreti sa-l inserati in prezentarea curenta  

 

Mai jos aveti captura imaginii cu inserarea unui diapozitiv din prezentarea deschisa in panoul 

Reutilizare Diapozitive (Reuse Slides), in prezentarea in 

care lucrati. 

Nota: O metoda rapida de adaugare diapozitiv nou intr-o 

prezentare este cu ajutorul tastaturii, respectiv combinatia Ctrl+M. 

 

4.3. Modificarea aspectului unui diapozitiv 

 

Daca doriti un aspect (layout) diferit pentru diapozitivul 

curent, se poate alege un alt tip de aspect diapozitiv cu continut 

propus. 

Pentru aceasta se procedeaza astfel: 

1. Se selecteaza diapozitivul pentru care se va 

aplica un alt tip de aspect.  

2. Clic pe fila Pornire→ grupul Diapozitive →buton Aspect  

3. (Home → Slides → Layout)  care deschide o galerie cu imaginile reduse 

ale mai multor aspecte de diapozitive disponibile  

4. Clic pe una dintre ofertele din lista.  

5. Mai jos aveti un tip de Aspect diapozitiv (Layout), care contine elementele de baza 

ale unui diapozitiv: 
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  Substituent 

  pentru titlu 

 

Substituent pentru 

corpul text si alte 

elemente, cum ar fi 

o miniatura, o 

ilustratie, SmartArt, 

tabele si diagrame 

 

 

4.4. Tipuri de diapozitive 

 

      Casete text si imagini Liste cu marcatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabel       Diagrama 
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    Ilustratie SmartArt                Obiecte desenate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Modificarea (editarea) obiectelor 

 

Copierea, mutarea, stergerea obiectelor prezentate mai sus se executa 

fie cu ajutorul butoanelor de comenzi din fila Pornire (Home) → grupul Clipboard 

(Clipboard), fie prin folosirea meniului de context obtinut prin clic dreapta mouse 

pe obiectul respectiv. 

 

4.6. Copierea obiectelor 

 

 Selectati obiectul de copiat clic fila Pornire → grupul Clipboard → butonul Copiere  (fila 

Home→ grupul Clipboard → butonul Copy ) 

 Selectati locul in document unde se doreste lipirea informatiei 

 clic fila Pornire → grupul Clipboard → butonul Lipire  (fila Home→ grupulClipboard → 

butonul Paste) 

 

Mutarea obiectelor 

Selectati obiectul de mutat clic fila Pornire → grupul Clipboard → butonul Decupare  (fila 

Home→ grupul Clipboard → butonul Cut) selectati locul in document unde se doreste lipirea 

informatieiclic fila Pornire → grupul Clipboard → butonul Lipire  (fila Home→ grupul Clipboard → 

butonul Paste ) 

 

4.7. Stergerea obiectelor 

 

Selectati obiectul pe care vreti sa-l stergeti apoi apasati tasta Delete. 
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Nota: Pentru a anula o comanda gresita folositi din bara de instrumente Acces Rapid → 

butonul Anulare (Quick Access → Undo), respectiv pentru a reveni asupra unei comenzi anulate folositi 

din bara de instrumente Acces Rapid → butonul Repetare (Quick Access →Redo) 

 

4.8. Formatarea obiectelor  

 

Formatarea obiectelor consta in modificarea proprietatilor acestora, referitoare la aspect, 

dimensiune, umplere cu culoare, linie de contur, textura, efecte de animatie.  

Obiectele continute in diapozitive pot fi formatate cu ajutorul Panglicii (Ribbon), cu 

instrumente specifice, functie de tipul fiecaruia. Astfel ca:  

 proprietatile pentru text, legate de tipul de font, dimensiune, culoare, aliniere etc., 

puteti sa le modificati cu ajutorul comenzilor din fila Pornire → grupurile Font si 

Paragraf (Home→ Font si Paragraph), sau cu ajutorul minibarei de instrumente ce 

apare in momentul selectarii unui text. 

 proprietatile pentru obiectele de tipul imagini, miniaturi, tabele, diagrame, forme 

automate, puteti sa le modificati cu ajutorul unor file care apar pe Panglica (Ribbon), 

in momentul in care se selecteaza un element 

 

Se vor folosi urmatoarele file cu instrumente: 

 fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format) ofera comenzi pentru 

formatarea obiectelor imagine, miniaturi (clipart); 

 filele Instrumente SmartArt Proiectare si Format (SmartArt Tools Design si Format) 

ofera comenzi pentru formatarea ilustratiilor SmartArt 

 fila Instrumente de desen Format (Drawing Tools Format) ofera comenzi de 

schimbare a stilului formelor, culoarea de umplere, efectelor speciale pentru forme 

(shapes) 

 fila Instrumente tabel Proiectare si Format (Table Tools Design si Format) ofera 

comenzi pentru modificarea aspectului tabelelor 

 filele Instrumente diagrama Proiectare, Aspect si Format (Chart Tools Design, 

Layout si Format) ofera comenzi pentru modificarea tipului de grafic, aspectului 

acestuia. 

Alta metoda de formatare, o reprezinta si apelarea comenzilor specifice fiecarui obiect 

selectat, ce apar in meniul de context, la clic buton dreapta mouse pe obiect. 

Este o metoda rapida si sigura, invatata anterior in curs.  
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4.9. Adaugarea unui text in diapozitiv  

 

Exista cateva tipuri de text pe care aveti posibilitatea sa le adaugati unui diapozitiv: text de 

substituenti (placeholder) – casete text propuse de anumite sabloane pentru 

aspect diapozitiv, alese din galeria de aspecte (layout), text intr-o caseta text 

(text box), text ce poate fi adaugat in orice forma desenata (shapes), text 

WordArt – text decorativ introdus prin intermediul unor sabloane ce ofera un 

aspect spectaculos. 

 

Retrospectiva obiectivelor cheie Text in Substituenti si a factorilor 

critici de succes. 

 

Forma Desenata: 

Text intr-un substituent (placeholder) de tip text  

Textul de substituent este textul pe care il tastati in casete cu 

bordura punctata sau hasurata din care se constituie majoritatea 

diapozitivelor care contin elementul text. Aceste casete de tip substituent pentru text se obtin prin 

alegerea unui aspect diapozitiv (layout) corespunzator.  

Pentru introducerea 

textului faceti clic in interiorul unui 

substituent, in locul de pe 

diapozitiv unde apare inscriptia Se 

face clic pentru titlu (Click to add 

title) si tastati textul dorit. 

 

Text intr-o Forma 

automata (Shape):  

Pentru a adauga text 

care sa devina parte dintr-o forma 

si sa se mute odata cu forma 

urmati pasii:  

1. Clic fila Inserare → grupul Text → butonul Caseta Text 

(fila Insert → grupul Text → butonul Text Box) 

2. Clic in interiorul formei, in locul in care vreti sa scrieti  

3. Apare cursorul pentru introducerea textului, fata de care 

tastati textul dorit. 

 

 

 

Substituenti de text 

Substituenti 
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Text intr-o Caseta text (Text Box):  

Pentru a introduce text oriunde in diapozitiv folositi elementul Caseta text (Text Box). Pentru 

a crea o caseta text procedati astfel:  

1. Selectati diapozitivul caruia ii adaugati o caseta text.  

2. Fila Inserare → grupul Text→clic pe butonul Caseta text (fila Insert → grupul 

Text→clic pe butonul Text Box)  

3. Apare un cursor specific cu care descrieti o caseta dreptunghiulara  

4. Tastati sau lipiti textul.  

 

Text artistic – WordArt:  

WordArt este o galerie de stiluri de text ce pot fi adaugate documentelor pentru a crea efecte 

decorative. Pentru a obtine un astfel de text procedati asa:  

1. Selectati diapozitivul caruia ii adaugati un text artistic.  

2. Fila Insert → grupul Text → clic pe butonul WordArt (Fila Insert → grupul Text → clic 

pe butonul WordArt), in partea de sus, se aplica textului selectat un aspect artistic 

implicit; clic in partea de jos, se deschide o galerie cu stiluri de text artistic din care 

selectati unul.  

3. Introduceti textul si clic in exteriorul obiectului creat  

4. Apare in diapozitiv textul implicit, pe care-l editati cu dublu clic pe acesta, inlocuiti-l cu 

textul dorit si inchideti editarea cu tasta ESC.  

 

 Alegeti tipul de aliniere pentru randurile paragrafului din lista Aliniere (Alignment). Stabiliti 

retragerea paragrafului in sectiunea Indentare (Indentation) 

 Spatiati randurile paragrafului, sau stabiliti spatiu intre paragrafe, introducand valori in 

casetele corespunzatoare din sectiunea Spatiere (Spacing) 

Alte doua metode pentru aplicarea comenzilor de formatare sunt: 

o Minibara de instrumente de formatare care apare o data cu selectarea textului 

o Selectati textul si apoi clic buton dreapta mouse pe obiect si selectati comanda dorita 

din meniul de context, care poate fi: 
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 Font (Font) – formatare caractere  

 Paragraf (Paragraph) – formatare paragraf  

 Marcatori (Bullets) – aplicati marcatori sau ii modificati pe cei existenti  

 Numerotare (Numbering) - aplicati numerotare sau modificati  

 

Nota: Pentru copierea elementelor de formatare ale unui text asupra altui text aveti butonul 

Descriptor de formate (Format Painter) in fila Pornire → grupul Clipboard (Home → Clipboard) 

 

Corectarea automata a textului:  

Aplicatia Microsoft Office PowerPoint 2007 corecteaza implicit anumite tipuri de text pe 

masura ce acestea sunt tastate.  

Aceste setari implicite pot fi vazute si, respectiv, modificate prin alegerea Buton Office →  

Optiuni PowerPoint → fila Verificare (Office Button → PowerPoint Options → Proofing).  

 

Inserea unei imagini: 

Inserarea unei imagini intr-un diapozitiv se poate realiza prin doua metode: 

1. Alegeti un sablon pentru Aspect 

Diapozitiv (Slide Layout) care sa contina 

pictograma Imagine (Picture)  

 

In diapozitiv efectuati un clic pe aceasta. Apare fereastra Inserare Imagine (Insert Picture).  
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Selectati discul, locul pe disc unde se afla fisierul al carui continut vrem sa-l inseram Selectati 

fisierul dorit din lista de fisiere existente. 

Clic pe butonul Inserare (Insert). 

 

2. Selectati fila Inserare   grupul Ilustratii → butonul Imagine (fila Insert   grupul 

Illustrations Picture)  

Se deschide fereastra Inserare Imagine (Insert Picture) si se procedeaza in continuare ca la 

punctul 1. 

 

Formatarea imaginilor si miniaturilor: 

 Metoda 1 

Fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format) apare pe Panglica 

(Ribbon), atunci cand selectati un obiect imagine sau o miniatura. Aceasta fila ofera 

comenzi pentru modificare si formatare imagini si miniaturi. 

 

 

 

 

 

Astfel, acestor obiecte puteti sa le aplicati muchii in diverse forme (forma de patrat sau curbe); 

sa le aplicati o umbrire sau stralucire; sa le adaugati o bordura colorata; sa le trunchiati sau sa le 

redimensionati etc. 
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Comenzile din grupul Ajustare (Adjust) permit modificarea stralucirii, contrastului, culorilor, 

dimensiunilor; in grupul Stiluri imagini (Picture Styles) sunt oferite diferite stiluri de aspect pentru 

imagini, cu anumite caracteristici de forma, stil de bordare, efecte speciale, cu posibilitatea modificarii 

acestora folosind butoanele de comenzi: Forma imagine (Picture Shape), Bordura imagine (Picture 

Border), Efecte imagine (Picture Effects). 

De asemenea, puteti modifica aspectul unei imagini sau miniaturi 

daca deschideti caseta de dialog Formatare imagine (Format Picture) prin clic 

pe butonul lansator al grupului Stiluri Imagini (Picture Styles), prin modificarea 

proprietatilor obiectului selectat. 

 Metoda 2 

Clic buton dreapta pe obiect si alegeti comenzile de 

formatare din meniul de context: 

o Dimensiune si pozitie (Size and Position) 

o Formatare imagine (Format Picture) 

 

5. Grafice si scheme organizatorice 

 

5.1. Diagrame 

 

Inserarea si prelucrarea diagramelor: 

Aplicatia la care apeleaza Microsoft Office PowerPoint 2007 pentru crearea, modificarea 

diagramelor este Microsoft Office Excel 2007. 

 

Inserarea unei diagrame:  

Inserarea unei diagrame (chart) intr-un diapozitiv se poate realiza prin doua metode:  

Alegeti un Aspect Diapozitiv (Slide Layout) care sa contina pictograma Inserare Diagrama  

 (Insert Chart) 

 In diapozitiv efectuati clic pe pictograma Inserare Diagrama (Insert Chart) . 

Se afiseaza o caseta de dialog Inserare Diagrama (Insert Chart) cu o lista de tipuri de grafice. 

Alegeti un tip de diagrama, apoi clic pe OK. 

Se deschide o foaie de date in aplicatia Excel cu valori implicite.  
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Introduceti propriile date in foaia de date sau puteti importa date din Excel sau sa lipiti date 

din alte programe. Clic in exteriorul ferestrei de date, se revine in diapozitiv, graficul obtinut este creat 

pe baza datelor noi introduse si poate arata ca in imagine. 

Clic fila Inserare → grupul Ilustratii → buton Diagrama (fila Insert → grupul Illustrations → 

buton Chart), apoi pasii sunt aceeasi ca la punctul 1.  

 

Modificarea si formatarea diagramelor: 

Modificarea si formatarea diagramelor se realizeaza cu ajutorul filelor Instrumente diagrama 

Proiectare, Aspect si Format (Chart Tools Design, Layout si Format), care apar o data cu selectarea 

unei diagrame. Astfel ca:  

Modificarea tipului de diagrama se face folosind fila Proiectare → grupul Tip → butonul 

Modificare tip diagrama (fila Design  grupul Type  Change Chart Type) 

 Modificarea datelor initiale se face folosind butoanele din grupul Data (Date) 

 Formatarea graficului se efectueaza prin alegerea unui stil de diagrama din galeria de stiluri, 

oferita in grupul Stiluri de diagrame (Chart Styles) 
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5.2. Ilustratii SmartArt 

 

O ilustratie SmartArt (SmartArt Graphics) este o reprezentare vizuala a informatiilor, cum ar 

fi o nomograma, o organigrama, etc. 

Cand creati o ilustratie SmartArt trebuie sa alegeti un tip, adica o categorie de ilustratii precum: 

Proces (Process), Ierarhie (Hierarchy), Ciclic (Cycle) sau Relatie (Relationship). Fiecare tip contine 

mai multe aspecte. Functie de scopul ilustratiei, alegeti din lista de tipuri cel care se potriveste. 

Inainte de a crea ilustratia SmartArt, vizualizati ce tip si ce aspect sunt cele mai potrivite pentru 

afisarea datelor, in functie de ce vreti sa redati prin ilustratia SmartArt. Puteti sa comutati intre aspecte 

rapid si cu usurinta, pana cand gasiti formatul care ilustreaza cel mai bine mesajul dvs. Elementul grafic 

ar trebui sa fie clar si usor de urmat. 

Va prezentam cateva moduri de utilizare a ilustratiilor SmartArt: 

 Punctele principale dintr-o lista cu marcatori se pot plasa in forme corelate care nu 

urmeaza un format vertical strict si care se pot colora pentru impact si claritate. 

 Ilustrati un plan de productie, utilizand o cronologie grafica care prezinta etapele 

cheie. 

 Afisati un proces utilizand forme si sageti conectate pentru a face ca o anumita ordine 

sa fie directa si clara. 

 Aveti posibilitatea sa efectuati conversia unei liste cu marcatori intr-o ilustratie 

SmartArt. 

 

Exemple de ilustratii SmartArt: 

 

A. Creare unei ilustratii SmartArt de tip proces 

Inserarea unei ilustratii SmartArt intr-un diapozitiv se poate realiza prin doua metode: 

 Metoda 1: 

Alegeti un aspect diapozitiv (layout) - care sa contina pictograma ilustratiei 

SmartArt. . Faceti clic pe pictograma ilustratiei si se deschide caseta de 

dialog Alegeti o reprezentare grafica SmartArt (Choose a SmartArt Graphic) 

care afiseaza o galerie de ilustratii:  
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Alegeti o categorie de ilustratii, respectiv un tip de ilustratie din lista afisata in 

zona centrala a casetei. Alegeti categoria Proces (Process), modelul selectat 

in fereastra de mai sus. Apare imaginea din figura urmatoare:  

 

o Completati casetele ilustratiei cu text, imagini, functie de tipul de 

reprezentare grafica ales. 

o Toate ilustratiile SmartArt contin un panou Text, pe care puteti sa-l 

utilizati sau nu. Panoul este destinat tastarii textului ilustratiei si pentru 

realizarea altor tipuri de editari la ilustratie. De asemenea, aveti 

posibilitatea sa lucrati direct in ilustratie. 

o Pe masura ce tastati, PowerPoint regleaza dimensiunea fontului astfel 

incat textul sa se potriveasca in interiorul formelor. Atunci cand 

terminati de tastat tot continutul, daca nu sunteti multumit de unele 

dintre dimensiunile de font, aveti posibilitatea sa redimensionati textul 

din interiorul formelor individuale.  

Mai jos aveti ilustratia SmartArt completata: 

 

 

 
Initiere Utilizare Programare 

 

 Metoda 2: 

Fila Inserare → grupul Ilustratii → clic pe butonul SmartArt (fila Insert → 

grupul Illustrations buton SmartArt), apoi pasii sunt cei de la punctul 1.  

 

B. Creare unei ilustratii SmartArt de tip ierarhic – Organigrama  

Daca doriti sa realizati o reprezentare grafica care sa ilustreze relatiile ierarhice dintr-o 

companie, puteti folosi o ilustratie SmartArt de tip Ierarhie (Hierarchy) care are un aspect de tipul 

Organigrama (Organization Chart). Pasii pe care trebuie sa-i urmati sunt urmatorii: 

Fila Inserare → grupul Ilustratii → buton SmartArt  (fila Insert → grupul Illustrations → 

buton SmartArt). 
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Din caseta de dialog Alegeti o reprezentare grafica SmartArt (Choose a SmartArt Graphic), 

alegeti categoria Ierarhie (Hierarchy) → clic pe Organigrama (Organization Chart) si clic OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduceti textul in formele ilustratiei. Exemplu de organigrama aveti in figura de mai jos:  

 

  MANAGER 

 

 

        ASISTENT 

         MANAGER 

 

 

SEF SECTIE 1   SEF SECTIE 2          SEF SECTIE 3 

 

 

Conversia unei liste la o ilustratie de tip SmartArt:  

Aceasta caracteristica de conversie se aplica doar la text, in interiorul unui substituent sau al 

altei forme.  

Dintre programele Microsoft Office care ofera ilustratii SmartArt, doar PowerPoint 2007 are 

abilitatea de a face conversia unui text sau unei liste existente in ilustratie SmartArt.  

Pasii care trebuie urmati in realizarea conversiei unei liste intr-o ilustratie SmartArt: 
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 Clic in interiorul listei 

 Clic pe fila Pornire → grupul Paragraf → butonul Conversie in reprezentarea 

grafica SmartArt (fila Home → grupul Paragraph → butonul Convert to SmartArt 

Graphic)  

 Se deschide galeria cu tipuri de reprezentari grafice SmartArt, clic pe unul din ele Mai jos 

aveti un exemplu al unei asemenea conversii: 

 

Modificarea si formatarea ilustratiei SmartArt:  

Modificarea unei ilustratii SmartArt, precum si formatarea acesteia se fac cu ajutorul filelor 

Instrumente SmartArt Proiectare si Format (SmartArt Tools Design si Format), care apar o data cu 

selectarea unui asemenea element.  

Modificarile de structura ale unei reprezentari grafice se fac cu comenzile din fila 

Instrumente SmartArt Proiectare → grupurile Creare ilustratie si Aspecte (fila SmartArt Tools Design 

→ grupurile Create Graphic si Layouts).  

Puteti aplica un design profesional folosind combinatii de culori pentru toate formele din 

ilustratia SmartArt simultan, sau puteti schimba culoarea pentru fiecare forma, respectiv pentru linia de 

contur a formei.  

Formatarea ilustratiei se efectueaza cu comenzile din fila Instrumente SmartArt Proiectare 

→ grupul Stiluri SmartArt (fila SmartArt Tools Design → grupul SmartArt Styles), respectiv din fila  

Instrumente SmartArt Format → grupurile Forme, Stiluri de Forme, Stiluri WordArt (fila 

SmartArt Tools Format → grupurile Shapes, Shape Styles, WordArt Styles).  

 

1. Schimbarea schemei de culori pentru intreaga ilustratie SmartArt se poate face astfel:  

 Fila Instrumente SmartArt Proiectare → grupul Stiluri SmartArt (fila SmartArt 

Tools Design → grupul SmartArt Styles), puteti alege alt stil predefinit din galeria 

de stiluri pe care o deschideti prin clic pe butonul Mai multe (More)  

 Actionati butonul Modificare culori (Change Colors) care deschide o galerie de 

stiluri de culori si alegeti unul din ele pentru reprezentarea grafica selectata  

 

2. Schimbarea proprietatilor de culoare (umplere, contur) pentru forme individuale  

 Selectati forma (shape) pe care vreti s-o formatati  
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 In fila Instrumente SmartArt Format → grupul Stiluri de forme (fila SmartArt Tools 

Format → Shape Styles) folositi fie galeria de stiluri predefinite, fie butoanele 

Umplere forma (Shape Fill) - pentru schimarea culorii de umplere, Contur forma 

(Shape Outline) – pentru schimbarea liniei de contur, Efecte forma (Shape Effects) 

– pentru aplicarea unor efecte de umbra, stralucire, reflexie, rotatie 3-D.  

 

Adaugarea formelor: 

Aplicatia Microsoft Office PowerPoint 2007 foloseste 

mai multe instrumente de desenare care sunt valabile si in celelalte 

produse Microsoft Office. Fiecare obiect desenat are asociat un set 

de proprietati care pot diferi de la un obiect la altul. 

 

Pentru crearea formelor predefinite se foloseste fila 

Pornire → grupul Desen → butonul Forme (fila Home → grupul 

Drawing → butonul Shapes) care deschide o galerie de forme 

automate grupate pe categorii: linii, dreptunghiuri, forme de baza, 

sageti, stele si forme ondulate etc. 

 

 

 

 

 

Desenarea diferitelor forme predefinite:  

Urmati pasii de mai jos in realizarea unei forme predefinite:  

 Clic fila Pornire → grupul Desen → butonul 

Forme (fila Home → grupul Drawing → butonul 

Shapes) si alegeti din galeria de forme automate care se deschide prin clic forma 

dorita pe care vreti s-o desenati  

 Executati clic intr-un loc in diapozitiv unde va fi plasat coltul stanga sus al formei care 

se va desena, cu butonul mouse-ului apasat se deplaseaza cursorul spre coltul 

dreapta jos ce va defini dimensiunea formei.  

 

Daca la aceasta actiune se asociaza si tasta Shift apasata, se va obtine o forma regulata 

(exemplu: in loc de elipsa, un cerc; in loc de dreptunghi un patrat). 
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Punctul de start 

 

 

 

 

 

 Punctul de finish 

 

 

 

Modificarea si formatarea formelor automate:  

 

 

Fila Instrumente de desen Format (Drawing Tools Format) apare pe Panglica (Ribbon), 

atunci cand selectati o forma desenata. Selectati aceasta fila si utilizati butoanele si optiunile de aici 

pentru a lucra cu obiectul de tip forma automata.  

Pentru modificarea proprietatilor de umplere cu o anumita culoare, modificari pentru linia de 

contur, efecte deosebite, folositi fila Instrumente de desen Format → grupul Stiluri de forme (fila 

Drawing Tools Format → grupul Shape Styles).  

Redimensionarea formelor automate: 

Clic pe forma de modificat dimensiunea. Apare forma 

incadrata intr-un dreptunghi imaginar prevazut cu opt marcaje. 

Pozitionati mouse-ul pe unul din ele, pana ce aceasta ia forma 

cursorului de sageata dubla. Executati un clic si trageti in directia 

dorita pentru marirea sau micsorarea formei. 

Ordonarea formelor automate 

Daca aveti mai multe obiecte desenate si vreti sa le 

asezati intr-o anumita ordine, apelati la grupul de comenzi de 

aranjare in stiva, prin fila Instrumente de desen Format → 

grupul Aranjare (fila Drawing Tools Format → grupul Arrange).  
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Pasii pe care trebuie sa-i faceti in schimbarea pozitiei unui obiect fata de celelalte cu care se 

suprapune total sau partial sunt urmatorii: 

 

 Selectati obiectul pe care vreti sa-l 

mutati in relatie cu un alt obiect. 

(exemplu: obiectul stea de mai jos). 

 

 Alegeti una din comenzile prezentate 

mai sus, care este potrivita, exemplu 

Trimitere in ultimul plan (Send to 

Back), pentru a-l trimite in spatele formei sageata 

 

Veti obtine figura alaturata: 

 

 

 

Efect standard de animatie a unui element:  

1. Selectati textul sau obiectul pe care doriti sa il animati  

2. Fila Animatii → grupul Animatii clic pe lista Animare (Fila Animations  grupul 

Animations  Animate), selectati un efect de animatie din lista de efecte predefinite.  

 

 

 

 

Puteti aplica oricate efecte de animatie obiectelor dintr-un diapozitiv, cu conditia sa nu 

ingreuneze prezentarea. 

Pentru a reda animatia asociata obiectului ales, lansati examinare animatii urmand calea: fila 

Animatii (Animations Preview) → grupul Examinare → butonul Examin  
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Aplicarea unui efect de animatie particularizat unui element:  

1. Selectati textul sau obiectul pe care doriti sa il animati  

2. Fila Animatii → grupul Animatii  buton Animatie 

particularizata (Fila Animations  grupul Animations 

Custom Animation), se deschide panoul cu acelasi nume in 

partea dreapta a ferestrei.  

3. In panoul de activitati deschis, faceti clic pe Adaugare efect 

(Add Effect), apoi alegeti una sau mai multe dintre variantele 

urmatoare:  

 Efecte din grupul Intrare (Entrance) pentru intrarea cu 

efect a textului sau obiectului dorit 

 Efecte din grupul Accent (Emphasis) pentru a adauga 

un efect de marire/micsorare, rotire unui text sau unui 

obiect 

 Efecte din grupul Iesire (Exit) pentru a adauga unui text 

sau unui obiect un efect de iesire din diapozitiv 

 Efecte din grupul Cai de miscare (Motion Paths) pentru a adauga un efect care 

face ca textul sau obiectul sa se deplaseze in diapozitiv pe anumite directii, cai. 

 

Eliminarea efectelor de animatie:  

1. In modul de vizualizare Normal, selectati obiectul caruia vreti sa-i eliminati un efect 

atasat  

2. Fila Animatii → grupul Animatii  buton Animatie particularizata (Fila Animations 

 grupul Animations  Custom Animation), se deschide panoul de activitati 

corespunzator  

3. Clic pe butonul Eliminare (Remove ).  

 

Adaugarea efectelor de tranzitie intre diapozitive: 

Tranzitiile intre diapozitive sunt efecte asemanatoare animatiilor, care se lanseaza in 

vizualizarea Expunere diapozitive (Slide Show), atunci cand se trece de la un diapozitiv la altul. Aveti 

posibilitatea sa controlati viteza fiecarui efect de tranzitie intre diapozitive si sa adaugati sunete. 

Microsoft Office PowerPoint 2007 ofera multe tipuri diferite de tranzitii intre diapozitive. 

Aplicarea efectelor de tranzitii in prezentare se face cu ajutorul filei Animatii → grupul 

Tranzitie la acest diapozitiv (fila Animations → grupul Transition to This Slide). 
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Aplicarea unui efect de tranzitie unui diapozitiv:  

1. Selectati diapozitivul pentru care vreti sa adaugati un efect de tranzitie  

2. Fila Animatii → grupul Tranzitie la acest diapozitiv (fila Animations → grupul 

Transition to This Slide), clic pe unul din efectele vizibile, sau pe altul din galeria de 

efecte existente deschisa prin clic pe butonul Mai multe (More)  

3. Daca doriti sa aplicati efectul de tranzitie tuturor diapozitivelor folositi butonul Se 

aplica tuturor (Apply To All)  

4. Setati viteza de tranzitie din lista care se deschide prin clic pe lista Viteza de tranzitie 

(Transition Speed)  

5. Setati un tip de sunet din lista Sunet de tranzitie (Transition Sound) 

 care sa insoteasca tranzitia  

6. Stabiliti metoda de trecere de la un diapozitiv la 

altul in cadrul prezentarii: metoda automata sau cu 

ajutorul mouse-ului, sau amandoua, folosind 

variantele din Avansare diapozitiv (Advance 

Slide).  

 

Nota: Daca doriti sa aplicati un efect de tranzitie tuturor diapozitivelor clic pe butonul Se aplica 

tuturor (Apply To All) 

 

Eliminarea unui efect de tranzitie asociat unui diapozitiv:  

1. Selectati diapozitivul caruia vreti sa-i indepartati un efect de tranzitie  

2. Selectati Fara tranzitie (No Transition) din galeria de efecte de tranzitii  

 

Inregistrarea temporizarii in timpul repetitiilor – Rehearse Timing:  

Pentru a fi siguri ca va incadrati in timpul alocat pentru sustinerea prezentarii, puteti sa va 

inregistrati timpi pentru fiecare diapozitiv din prezentare, astfel:  

1. Stabiliti tipul de vizualizare Sortare diapozitive (Slide Sorter):  

2. In fila Vizualizare → grupul Vizualizari prezentari → clic pe butonul Sortare 

diapozitive (fila View → Presentation Views → Slide Sorter)  

3. Porniti expunerea in modul repetitie:  

4. In fila Expunere diapozitive  grupul Configurare → clic pe Programarea 

repetitiilor (Slide Show → grupul Set up → clic pe Rehearse Timing) pentru a 

inregistra un anumit timp de expunere pentru fiecare diapozitiv, respectiv pentru 

intreaga prezentare. 
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Apare bara de instrumente Repetitie (Rehearsal), si in caseta Timp diapozitiv (Slide Time) 

incepe sa se cronometreze timpul pentru diapozitivul curent  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 Butonul 1 - Urmatorul (Next)  

 Butonul 2 - Pauza (Pause)  

 Butonul 3 - Timp diapozitiv (Slide Time)  

 Butonul 4 - Repetare (Repeat)  

 Butonul 5 - Contor al timpului total pentru prezentare  

 

1. Faceti clic pe butonul Urmatorul (Next) cand doriti sa va deplasati la urmatorul diapozitiv.  

2. Aplicatia inregistreaza timpii stabiliti pentru fiecare diapozitiv.  

3. Dupa ultima inregistrare, apare un mesaj care afiseaza timpul total pentru prezentare si sunteti 

intrebat daca pastrati timpii inregistrati.  

4. Daca nu ati fost initial in modul de vizualizare Sortare diapozitiv (Slide Sorter), acum, dupa 

ultimul mesaj dat, se va deschide acest tip de vedere.  

 

Inserarea butoanelor de actiuni:  

Un buton actiune este un buton predefinit care se poate insera in prezentare si pentru care se 

pot defini hyperlinkuri. Butoanele actiune sunt forme ce reprezinta sageti (dreapta, stanga) si simboluri 

pentru deplasarea la diapozitivele urmatoare, cele precedente, la primul si ultimul diapozitiv si pentru 

redarea filmelor si a sunetelor. Butoanele de actiuni sunt utilizate pentru prezentarile care se afiseaza 

in mod repetat la computere care au ecran 

tactil, functii de sunet sau video, aflate in 

zone frecventate de multe persoane. 
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Pentru a insera un buton actiune intr-un 

diapozitiv procedati astfel: 

1. Lansati din fila Inserare → grupul Ilustratii → clic 

pe sageata de sub Forme (fila Insert → grupul 

Illustrations → Shapes), apoi clic pe un buton 

actiune din grupul Butoane actiune (Action 

Buttons)  

2. Descrieti in dipozitivul curent butonul ales, dupa 

eliberarea mouse-ului apare caseta de dialog 

Setari actiune (Action Settings)  

3. Alegeti un tip de actiune din lista Hyperlink catre: 

(Hyperlink to:) Clic pe OK.  

 

6. Listare diapozitive imprimate, Pagini de note, Vizualizare schita  

 

Puteti lista prezentarea in cateva moduri. Microsoft Office PowerPoint 2007 deschide implicit 

vederea Normal si listeaza implicit diapozitivele prezentarii. Pot fi listate, de asemenea Diapozitive 

imprimate (Handouts) – pagini cu mai multe diapozitive pe pagina, ce se ofera auditoriului, Pagini de 

note (Notes) – continutul diapozitivelor insotite de note ce documenteaza fiecare diapozitiv si 

Vizualizare schita (Outline) – care contine numai textul din casete substituenti de tip text. 

 

Astfel ca, pentru a lista Diapozitive imprimate, sau Pagini de note, sau Vizualizare schita urmati 

pasii: 

1. Lansati din Buton Office → Imprimare → Examinare inaintea imprimarii (Office 

Button  Print → Print Preview) 

2. Alegeti ce vreti sa examinati, respectiv sa listati in grupul Initializare pagina → in lista 

De imprimat → Diapozitive imprimate, sau Pagini de note, sau Vizualizare schita 

(grupul Print Preview → Page Setup → Print What → Handouts sau Notes sau 

Outline)  

3. Lansati grupul Imprimare → Imprimare → OK (Print → Print → OK).  

Sau 

1. Lansati din Buton Office → Imprimare (Office Button  Print)  

2. In caseta de dialog Imprimare (Print), in lista Zona de imprimat (Print What), selectati 

ce anume doriti sa listati: Diapozitive imprimate, sau Pagini de note, sau 

Vizualizare schita (Handouts sau Notes sau Outline)  

3. Clic OK.  
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Cursul 5. Informatie si comunicare (INTERNETUL) 

 

Tema 1 

 

1. Notiuni de baza  

 

Intelegerea si diferentierea termenilor Internet si World Wide Web (WWW): 

Internetul este o retea globala de calculatoare interconectate care permite comunicarea intre 

milioane de utilizatori din intreaga lume. Internetul isi are originea in reteaua numita ARPAnet (Advanced 

Research Projects Agency), initiata in 1968 de Departamentul Apararii al S.U.A. Ulterior, multe colegii, 

universitati, centre de cercetare si companii private s-au conectat la Internet. Odata cu aparitia 

instrumentelor de navigare in retea (browser web), s-a dezvoltat Internetul comercial. Cu timpul, 

Internetul a devenit cea mai mare retea mondiala de calculatoare, conectand in 2006 aproximativ 700 

de milioane de utilizatori.  

 

Conectarea la reteaua Internet se realizeaza fizic prin una din urmatoarele metode: 

 Dial-Up – prin intermediul unui modem si a unei linii telefonice 

 Network – prin cablu coaxial TV 

 CATV (CAble TeleVision System) – prin intermediul retelelor de fibra optica si cablu 

coaxial 

 ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) – prin intermediul retelelor de fibra optica 

de mare viteza 

 Wireless – prin intermediul comunicatiilor mobile prin satelit, radio, etc. 

 

Cea mai populara aplicatie a Internetului este World Wide Web ( WWW) , o multitudine de 

documente pastrate pe calculatoare speciale, numite servere si care permite utilizatorului accesul nu 

numai la informatii de tip text, ci si la informatii audio, video, etc. Documentul de baza al WWW este 

pagina Web care se elaboreaza cu ajutorul unui limbaj specific, numit Hypertext Markup Language 

(HTML). 

Serviciile oferite de Internet sunt bazate pe modelul Client/Server, model care utilizeaza un 

protocol de tip cerere-raspuns. Calculatoarele client efectueaza cereri catre server si utilizeaza serviciile 

oferite de server. Server-ul primeste cererile de la client, le executa si transmite rezultatul.  
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Definirea termenilor URL, hyperlink, ISP, FTP: 

Uniform Resource Locator (URL) este o adresa a unei resurse existenta pe Internet ce ofera 

legaturi intre doua documente din WWW. Fiecare resursa existenta pe Internet are propria ei adresa de 

identificare (URL) care specifica serverului unde anume sa gaseasca adresa respectiva.  

Fiecare URL este format din doua parti: 

 numele protocolului – http, ftp, etc. 

 numele domeniului 

 

Hyperlink (folosit mai des sub numele de link) este o adresa cu ajutorul careia se pot face 

legaturi spre alte pagini web. Trecerea de la un document web la altul se realizeaza printr-un simplu 

click pe legatura paginii respective. Pozitionand cursorul mouse-ului pe legatura respectiva, acesta se 

transforma din sageata intr-o manuta. De asemenea, si unele imagini dintr-o pagina web pot contine 

hyperlink-uri. Daca cursorul mouse-ului, plasat pe imagine, isi schimba forma intr-o mana, inseamna ca 

imaginea respectiva contine o legatura catre alta pagina web.  

 

Ce este un motor de cautare si pentru ce este el folosit: 

Motor de cautare: este un program disponibil pe Internet cu ajutorul caruia se pot cauta diferite 

pagini cu informatii referitoare la un subiect anume. Aceasta cautare se realizeaza dupa un anumit 

cuvant sau o anumita combinatie de cuvinte, avand ca rezultate afisarea adreselor paginilor ce contin 

cuvantul respectiv.  

Exemple de motoare de cautare: Google, Yahoo, Altavista etc. 

 

Intelegerea termenilor RSS (Really Simple Syndication) si podcast: 

RSS (Really Simple Syndication) este o metoda folosita pentru distributia stirilor si 

articolelor publicate pe Internet. Un document RSS este numit „canal” sau „feed”. Aveti 

nevoie de un program numit client RSS sau browser web, care sa se conecteze la serverul 

web pentru a afisa titlul, sumarul si legatura (link-ul) catre intreaga stire sau articol. Pentru a fi la curent 

cu ultimele stiri si articole e necesara abonarea pe site-urile ce ofera aceasta facilitate, pagini ce afiseaza 

o imagine pe fundal portocaliu cu doua linii curbe. 

Exemple de clienti RSS: Google Reader, FeedDemon, NewzCrawler etc. Aceste programe 

ofera instrumente de actualizare automata, gestiune, sincronizare si etichetare a continutului RSS. 

 

Un Podcast reprezinta o alta modalitate de a furniza continut, cum ar fi programe 

radio, fisiere audio sau video, care pot fi usor descarcate si ascultate ulterior pe un PC sau 

dispozitiv mobil (player multimedia). Termenul „podcast” este o combinatie a cuvintelor 

„iPod” si „cast” (difuzare). Multe site-uri va permit sa descarcati manual continut podcast si 

pot fi identificate printr-o imagine asemanatoare cu cea de RSS la care se adauga o pereche 

de casti sau o imagine cu litera i si linii curbe. 

 Daca doriti ca acest continut sa fie actualizat si descarcat automat, atunci folositi un program 

(client) de podcasting. Exemple de clienti podcast: HappyFish, Doppler, iTunes etc. 
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Intelegerea termenilor cookie & cache: 

Cookie este informatia pe care un site web o pastreaza pe hard disk-ul vizitatorului de site, 

astfel incat sa-si poata aminti identitatea utilizatorului si preferintele acestuia pentru vizitarile ulterioare 

ale site-ului respectiv. De asemenea, atunci cand acelasi utilizator va accesa aceeasi pagina web, 

acesta va fi incarcata mai repede.  

 

Este de preferat sa pastrati aceste informatii pe calculator, dar ele pot fi sterse fara a afecta cu nimic 

functionarea sistemului de operare. Aceste fisiere se gasesc in directorul Temporary Internet Files. 

 

Cache este locul unde se pastreaza temporar informatii, ca de exemplu pagina de start a 

Internet Explorerului, ultimele pagini vizitate, etc. In momentul accesarii unui site, calculatorul nu mai 

acceseaza legatura la internet, ci ia informatiile din memoria cache a hard disk-ului.  

 

2. Securitate 

 

Conceptul de site web protejat (folosirea numelui de utilizator si a unei parole): 

Unele site-uri ofera posibilitatea pastrarii confidentialitatii datelor dumneavoastra. De aceea 

pentru a avea acces la date va trebui sa aveti creat un cont, adica sa aveti un nume de utilizator 

(username) si o parola (password). Cu acest nume de utilizator si cu parola puteti avea acces la datele 

din contul dumneavoastra. Exemplu de site web protejat este orice site de mail. 

 

Criptarea datelor si utilizarea acesteia: 

Criptarea sau codificarea datelor este procesul cu ajutorul caruia informatia este greu de 

descifrat sau de citit. Scopul criptarii este acela de a nu permite accesul persoanelor neautorizate la 

anumite date in timpul transmiterii lor sau atunci cand sunt pastrate pe diferite suporturi magnetice. 

Pentru a decodifica datele este necesara o cheie de decodificare. Au aparut diferite tipuri de codificari 

imposibil de spart ce au condus la discutii foarte mari deoarece aceste coduri pot fi folosite de 

organizatiile teroriste pentru comunicare. 

 

Conceptul de certificat digital: 

O data cu dezvoltarea retelei Internet, a aparut necesitatea autentificarii unor documente in 

format electronic transmise in retea. Dezvoltarea sistemelor de plata non-cash, a comertului electronic, 

a telefoniei mobile si, in general, a tuturor mijloacelor de transmisie de date care necesita criptare sau 

autentificare, a condus la crearea unei noi situatii juridice.  

O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. 

Semnatura digitala este creata prin criptarea continutului documentului, folosind cheia criptografica a 
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expeditorului. Aceasta face ca semnatura sa fie unica atat pentru fisier, cat si pentru detinatorul cheii. 

Orice modificari aduse documentului afecteaza semnatura, oferindu-se astfel atat integritate, cat si 

autentificare. Semnaturile digitale utilizeaza criptarea asimetrica, in care se foloseste o cheie pentru a 

crea semnatura si o alta cheie, legata de prima, pentru a o verifica. Intr-un sistem de securitate a cheii 

publice, toti participantii au nevoie de propria cheie de semnare, sau cheie privata. Certificatele sunt 

emise de terti de incredere, cunoscuti sub numele de autoritati de certificare (AC), care isi asuma 

responsabilitatea pentru identificarea utilizatorilor si pentru acordarea cheilor. AC-urile sunt deseori 

administrate de companii care sunt in masura sa garanteze pentru dreptul de desfasurare a afacerii. In 

mod asemanator, companiile mari pot folosi AC-uri interne organizationale pentru a identifica personalul 

si functia fiecaruia, in scopul autentificarii tranzactiilor de comert electronic. Orice persoana care doreste 

sa obtina un certificat digital se adreseaza mai intai unei autoritati de certificare autorizata. Orice 

autoritate de certificare solicita utilizatorului informatii minime privind identitatea acestuia, inainte de a-i 

elibera acest certificat. Dupa furnizarea acestor informatii si verificarea lor, autoritatea de certificare 

respectiva aproba sau respinge, dupa caz, cererea formulata de catre acea persoana. 

Cele mai folosite certificate se bazeaza pe standardul ITU-T X. 509. Aceasta este o tehnologie 

fundamentala folosita in Windows 2000 PKI (Public Key Infrastructure). Trebuie insa retinut ca acesta 

nu este singurul mod de certificare.  

 

Termenul de malware. Tipuri de virusi: 

Termenul malware identifica o categorie de programe de calculator create intentionat pentru 

a deteriora sau a se infiltra intru-un computer sau retea de computere, fara consimtamantul 

proprietarului / utilizatorului. Este folosit ca termen general pentru a desemna orice forma intruziva, 

suparatoare de cod de program. 

Termenul de virus este folosit uneori pentru a identifica toate formele de malware, inclusiv 

virusii de calculator.  

In prezent exista un numar foarte mare de virusi. Printre cei mai importanti, amintim: 

 vierme (worm) – nu solicita un program „gazda”, fiind greu de descoperit. El se 

reproduce prin autocopierea de la un calculator la altul prin intermediul retelei. 

Obiectivul principal consta in blocarea calculatoarelor si retelelor. Spre deosebire de 

virusi, viermii nu infecteaza fisierele. 

 virus – sunt programe de calculator proiectate sa infecteze fisiere. Se gasesc in 

codurile programelor infectate si actioneaza cand aceste programe sunt rulate. Pot fi 

programati sa se activeze cand sunt indeplinite anumite conditii (o anumita data 

calendaristica, o anumita actiune a utilizatorului etc). Aceste mici programe distrug 

informatiile aflate pe calculator si impiedica functionarea aplicatiilor.  

 cal troian (trojan) – nu are nevoie de „gazda” si nu prolifereaza. Un „cal troian” se va 

ascunde intr-un program cunoscut permitand accesul si controlul deplin la calculatorul 

infectat. La instalare, nu creeaza suspiciuni utilizatorului si nici nu atrage atentia. Acest 

tip de virus ataca si distruge datele de pe hard-disk. 
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 programe spion (spyware) – aplicatii ce colecteaza informatii despre o persoana sau 

organizatie fara stiinta si consimtamantul acestora. Aceste programe fura date ce sunt 

folosite in scopuri publicitare sau financiare. Tipul de informatii furate variaza de la 

nume si parole de utilizatori, adrese IP si DNS pana la date utilizate in operatiuni de 

plata folosind servicii de online banking si magazine virtuale. 

 pacaleli (hoax) – sunt mesaje trimise prin e-mail care contin avertizari false despre un 

virus existent si care cer sa fie avertizate toate persoanele cunoscute. Uneori, aceste 

avertizari contin si fisiere atasate menite, chipurile, sa stopeze sau sa elimine virusul. 

Retrimiterea mesajului la alte destinatii face ca virusul sa se multiplice. 

 macro – se va folosi de facilitatea de a crea macrocomenzi oferita de unele programe 

cum ar fi Microsoft Office si Lotus Ami Pro. Daca utilizatorul va folosi facilitatile oferite 

prin crearea de comenzi macro pentru a-si usura munca, virusul va folosi aceasta 

facilitate pentru a se raspandi si a-si indeplini scopul distructiv. Virusii de macro 

infecteaza fisierele de tip document si se raspandesc cu ajutorul documentelor 

transmise intre utilizatori. 

Astfel ca, atunci cand copiati anumite fisiere pe calculator de pe Internet, exista pericolul ca 

aceste fisiere sa contina diferiti virusi care sa duca la functionarea necorespunzatoare a sistemului de 

operare. De aceea trebuie ca, atunci cand copiati ceva de pe Internet, sa verificati fisierul respectiv cu 

ajutorul unui program antivirus. 

 

Pericolul folosirii cartilor de credit pe Internet: 

Nu este tocmai recomandat sa utilizati cartile de credit pentru a cumpara diferite produse de 

pe Internet, deoarece exista pericolul de a fi facut public contul dumneavoastra de card si atunci 

altcineva ar putea folosi banii din contul dumneavoastra. 

 

Termenul Firewall si protejarea retelelor de calculatoare: 

Firewall-ul este un sistem de securitate, de obicei format dintr-o combinatie de hardware si 

software, cu scopul de a proteja o retea impotriva amenintarilor ce vin din partea altor retele, ca de 

exemplu Internetul. Firewall-urile impiedica comunicarea directa cu calculatoarele externe retelei si vice 

versa. In locul comunicarii directe, toate informatiile sunt filtrate de un proxy server. Firewall-ul 

inregistreaza atat volumul de informatii schimbat cu celelalte calculatoare, cat si incercarile persoanelor 

neautorizate de a capata acces la date.  

Proxy server este o componenta a unui firewall care organizeaza traficul pe internet de la o 

retea LAN, cat si catre o retea LAN. El decide daca lasa diferite mesaje sa treaca prin retea, ofera acces 

la retea si filtreaza diferitele cereri venite din partea utilizatorilor pentru a evita accesul persoanelor 

neautorizate.  

Un cont utilizator este un set de informatii ce comunica sistemului de operare ce resurse 

(fisiere, directoare, aplicatii, dispozitive periferice si de stocare) puteti sa accesati, ce permisiuni de 

modificari aveti si care sunt preferintele personale, cum ar fi fundalul pentru desktop si alte setari. 
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Conturile utilizator permit partajarea resurselor cu alti utilizatori, dar in acelasi timp sa aveti fisiere si 

setari proprii. Fiecare persoana acceseaza computerul cu un nume de utilizator si o parola, astfel incat 

doar utilizatorii autorizati pot avea acces. 

 

Programe de Control Parental: 

Programele de Control Parental ajuta la gestionarea modului in care copiii utilizeaza 

computerul. Aveti posibilitatea sa setati urmatoarele optiuni: 

 Limite de timp – permite folosirea computerului in anumite intervale de timp; se pot 

stabili diferite ore pentru fiecare zi a saptamanii; daca sunteti conectati si timpul expira, 

copii vor fi deconectati automat. 

 Jocuri – controlati accesul la jocuri, alegeti un nivel de evaluare, tipurile de continut ce 

vor fi blocate; 

 Blocarea anumitor programe – stabiliti ce programe vor fi blocate sa ruleze; 

 Interzicerea accesului la anumite site-uri web; 

 Monitorizarea lucrului cu computerul. 

 

3. Utilizarea unui browser web 

 

Deschiderea si inchiderea unei aplicatii web: 

In exemplul nostru vom folosi ca browser Web programul Internet Explorer. 

Pentru a deschide aceasta aplicatie puteti alege una din urmatoarele trei posibilitati, in 

functie de preferintele dumneavoastra: 

 Din meniul Start-Programs-Internet Explorer 

 Prin dublu click pe pictograma existenta pe desktop 

 Apasati imaginea corespunzatoare in bara din josul ecranului (Taskbar) 

 

  
Apasati acest buton pentru a deschide 

aplicatia Internet Explorer  
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Acum pe ecran va aparea urmatoarea fereastra: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementele componente ale acestei ferestre sunt: 

 bara de titlu afiseaza numele ferestrei deschise 

 bara de meniu in cadrul careia gasim instructiunile pe care programul le poate 

executa. 

 bara de instrumente cu ajutorul careia putem executa unele operatiuni uzuale fara a 

mai apela la bara de meniu, printr-un simplu click pe pictograma respectiva. 

 bara de adrese unde se tasteaza adresa paginii pe care dorim sa o vizualizam (in 

limbaj stiintific URL-ul paginii).  

 bara de stare – afiseaza mesaje despre starea paginii Web si indica stadiul de 

incarcare al paginii 

 

Pentru a inchide aplicatia, apasati butonul  existent pe bara de titlu a ferestrei sau apelati 

functia Close din meniul File al ferestrei.  

 

Fereastra Internet Explorer 

Bara de titlu 

Bara de 

meniu 

Bara de 

instrumente 

Bara de adrese 

Bara de stare 
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Deschiderea unei noi ferestre cu ajutorul aplicatiei Internet Explorer: 

Atunci cand aveti deschisa aplicatia Internet Explorer si 

doriti sa mai deschideti o noua fereastra a programului puteti alege 

optiunea New Window din meniul File.  

 

Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Ctrl+N duce la deschiderea unei ferestre noi a 

aplicatiei. 

 

Daca doriti sa deschideti o pagina noua in aceeasi fereastra a aplicatiei alegeti comanda New 

Tab din meniul File sau butonul New Tab  

 

Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Ctrl+T duce la deschiderea unei pagini noi in aplicatie. 

 

Accesarea unui URL (adresa pagina web): 

Pentru a accesa o pagina web trebuie sa scrieti in bara de adrese adresa paginii respective. 

De obicei o adresa de web incepe cu www (ca de exemplu www.integraromania.ro). Dupa introducerea 

adresei in bara de adrese, se apasa tasta Enter sau butonul Go . Va incepe incarcarea paginii web 

si adresa web afisata in bara de adrese se va modifica in www.integraromania.ro. Orice adresa accesata 

anterior este memorata si poate fi afisata cu ajutorul unui click pe sageata din dreapta barei de adrese. 

În bara de stare se vede rezultatul apelarii functiei Close 
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Activarea unei legaturi: 

Intr-o pagina web exista numeroase legaturi la alte pagini (denumite si link-uri), ce apar de 

obicei scrise cu culoarea albastru si subliniate. Pentru a activa o legatura, va trebui sa dati un simplu 

click pe aceasta. Dupa activarea unei legaturi, culoarea acesteia se va schimba. Cel mai bun exemplu 

de pagina cu legaturi este motorul de cautare, care afiseaza rezultatele sub forma unor legaturi. Pentru 

a putea accesa o pagina web, din pagina motorului de cautare, va trebui sa dati un simplu click pe 

legatura respectiva. 

  

 

Navigarea catre deja paginile vizitate: 

Pentru a naviga intre paginile vizitate se pot folosi butoanele Back si 

Forward existente pe bara de instrumente.  

Butonul Back realizeaza revenirea la pagina anterior vizitata. Daca ati vizitat mai multe pagini 

si doriti revenirea la o anumita pagina vizitata anterior, puteti apasa pe sagetuta neagra din partea 

dreapta a butonului Back si puteti alege adresa dorita din lista afisata. Odata ce ati ajuns la adresa de 

la care ati plecat, butonul devine inactiv (nu mai poate fi folosit). 

Functia opusa butonului Back este oferita de butonul Forward. Daca, dupa ce ati apasat 

butonul Back, doriti sa va deplasati inainte cate o pagina, puteti apasa butonul Forward. Va puteti 

deplasa inainte pana in momentul in care ajungeti la ultima pagina accesata, butonul Forward devenind 

inactiv. 
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Oprirea incarcarii unei pagini web: 

Dupa ce ati inceput sa incarcati o pagina web, daca doriti 

sa intrerupeti procesul de incarcare al paginii, puteti apasa butonul 

 existent pe bara de instrumente a aplicatiei sau puteti alege 

optiunea Stop din meniul View. Acest buton opreste orice operatie 

curenta din Internet Explorer. Daca apasati acest buton inainte de a 

se incarca pagina in intregime, browserul va afisa numai ceea ce a 

reusit sa incarce pana la acel moment. Daca apasati butonul Stop dupa ce a fost incarcata complet 

pagina, iar aceasta nu are animatii sau filmulete care sa fie oprite, nu se va intampla nimic. 

 

Se observa ca si apasarea tastei Esc duce la oprirea incarcarii paginii. 

 

 

Actualizarea unei pagini web: 

Dupa ce ati incarcat o pagina web, daca nu au fost afisate 

toate datele, puteti alege reincarcarea paginii apasand butonul  

existent pe bara de instrumente a aplicatiei sau puteti alege optiunea 

Refresh din meniul View. Este foarte util daca pagina pe care o vizitati 

isi schimba continutul la intervale mici (de exemplu, paginile agentiilor 

de stiri).  

Tineti minte ca o pagina este copiata pe calculatorul vostru intr-un director temporar iar 

browser-ul o afiseaza de aici si nu de pe server-ul pe care ea este gazduita. Daca incarcati o pagina, 

iar transferul a fost intrerupt, puteti reincarca intreaga pagina apasand acest buton. 

 

  Se observa ca si apasarea tastei F5 duce la reincarcarea paginii web. 

 

 

Schimbarea paginii de start a aplicatiei Internet Explorer: 

Atunci cand porniti aplicatia Internet Explorer acesta 

incarca o pagina de start. Pagina implicita este: 

http://www.msn.com, dar ea poate fi schimbata dupa dorintele 

fiecarui utilizator.  

Schimbarea acestei pagini se face apeland functia Internet Options din meniul Tools. 

Aceasta functie va deschide urmatoarea fereastra: 

http://www.msn.com/
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Se observa ca in cadrul acestui meniu aveti trei butoane, fiecare avand diferite functii astfel: 

 apasarea butonului Use Current realizeaza inscrierea ca pagina de start a aplicatiei 

pagina deschisa in momentul respectiv. 

 apasarea butonului Use Default realizeaza inscrierea ca pagina de start a aplicatiei 

adresa implicita stabilita de cel care a realizat programul. 

 apasarea butonului Use blank realizeaza inscrierea ca pagina de start a aplicatiei o 

pagina alba (Blank Page). 

Dupa stabilirea unei pagini de start, aceasta poate fi accesata apasand butonul  din bara 

de instrumente. 

 

Utilizarea functiei Help: 

Atunci cand va aflati in impas si nu stiti sa folositi 

anumite optiuni ale aplicatiei, puteti apela functia Contents 

and Index din meniul Help. 

 

Se observa ca si apasarea tastei F1 duce la deschiderea functiei Help. 

 

 

 

 

 

Din meniul Home 

Page alegeti 

pagina de start 

dorita 



Cursul 5. Informatie si comunicare (INTERNETUL) 

 

120 

 

Apelarea acestei functii deschide urmatoarea fereastra: 

 

 

Puteti cauta informatii referitoare la un anumit cuvant cu ajutorul meniului Search. De 

exemplu, daca vreti sa cautati informatii referitoare la cuvantul Internet, scrieti acest cuvant in campul 

numit Type in the keyword to find, si apoi apasati butonul List topics. 

Pentru a vizualiza informatiile gasite selectati un rezultat si apoi apasati butonul Display. 

 

 

Tema 2 

 

1. Navigarea pe web 

 

1.1. Modificarea setarilor 

 

Afisarea sau ascunderea diferitelor bare de instrumente: 

Barele de instrumente sunt diferite imagini 

grafice care permit realizarea unor actiuni printr-o 

simpla apasare pe acestea. Barele de instrumente se 

gasesc in meniul View-Toolbars.  

 

Exista cinci tipuri de bare de instrumente: bara de adrese, bara de meniuri, bara de legaturi, 

bara de comenzi si bara de stare. 
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Afisarea sau ascunderea pozelor intr-o pagina web: 

La deschiderea unei pagini web, imaginile grafice apar mai tarziu decat textul. Pentru a incarca 

mai repede pagina web puteti renunta la aceste imagini, mai ales daca aveti un calculator care lucreaza 

mai lent. Aceasta optiune o gasiti in meniul Tools - Internet Options.  

 

In fereastra Internet Options alegeti meniul Advanced. 

 

 

 

Daca aceasta optiune este selectata, atunci cand veti incarca o pagina web, ea va arata ca in 

imaginea de mai jos: 

 

 

 

 

Aceeasi pagina cu optiunea de afisare a pozelor dezactivata va arata:  

 

Pentru ca in pagina sa 

nu fie afisate si pozele 

debifati casuta  Show 

Pictures 
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Afisarea adreselor paginilor vizitate anterior: 

Cu ajutorul unui click pe sageata din dreapta barei de adrese puteti vizualiza toate adresele 

vizitate pana in momentul respectiv. Pentru a revizualiza o pagina este suficient sa selectati din lista 

adresa dorita.  

 

 

 

Stergerea adreselor din bara de adrese: 

Toate paginile accesate sunt pastrate in lista de adrese si poarta numele de History. Daca 

doriti sa stergeti lista tuturor adreselor vizitate in ultima perioada, se utilizeaza meniul Tools- Internet 

Options – Delete. 
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Va aparea o caseta de dialog ce va va intreba daca sunteti siguri ca doriti sa stergeti toate 

adresele. 

 

 

 

 

 

Daca nu vreti sa stergeti toate adresele, ci doar anumite adrese vizitate intr-o zi atunci apasati 

butonul Favorites , apoi butonul History  existent pe bara de instrumente. 

 

In partea stanga a ferestrei va aparea o mica lista cu toate adresele vizitate. 

Pentru a sterge 

adresele din bara 

de adrese bifati 

optiunea 

 History 

Pentru a sterge adresele apasati 

butonul Yes 
Pentru a renunta apasati butonul 

No 
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Daca doriti sa stergeti, de exemplu, toate adresele pe care le-ati vizitat acum 2 saptamani, 

executati un click dreapta pe optiunea 2 Weeks Ago si alegeti optiunea Delete. 

 

 

Si in acest caz va aparea o caseta de dialog ce va va cere sa confirmati stergerea adreselor. 

 

 

 
Pentru a sterge adresele apasati butonul Yes Pentru a renunta apasati 

butonul No 
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Completarea unui formular ce are ca rezultat incheierea unei tranzactii: 

Pe Internet se pot face si diferite comenzi, iar produsele comandate sunt trimise prin posta 

acasa. Pentru a comanda anumite produse prin intermediul calculatorului va trebui sa completati un 

formular cu mai multe campuri. Puteti adauga si sterge produse din cosul de cumparaturi, sa validati 

sau sa anulati comanda. 

 

 

 

Dezvoltarea sistemelor de plata non-cash, a comertului electronic, a telefoniei mobile si, in 

general, a tuturor mijloacelor de transmisie de date care necesita criptare sau autentificare, a condus la 

crearea unei noi situatii juridice. Aceasta a fost rezolvata intr-o serie de state fie printr-o lege-cadru a 

semnaturii electronice, fie prin legi specifice in care este reglementata semnatura electronica intr-un 

anumit domeniu. 

 

 

2. Cautarea pe Internet 

 

Alegerea unui motor de cautare: 

Motor de cautare: este un program disponibil pe Internet cu ajutorul caruia se pot cauta diferite 

pagini cu informatii referitoare la un subiect anume. Aceasta cautare se realizeaza dupa un anumit 

cuvant sau o anumita combinatie de cuvinte, avand ca rezultat afisarea adreselor paginilor ce contin 

cuvantul respectiv.  
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Exista foarte multe motoare de cautare: 

www.google.com . 

 

 

www.yahoo.com  

 

 

 

www.duckduckgo.com  

 

 

Va puteti alege motorul de cautare pe care il veti folosi in functie de propriile dumneavoastra 

preferinte. 

 

Cautarea unei anumite informatii folosind un cuvant sau fraza: 

Pentru a cauta diferite informatii va trebui sa introduceti in campul de cautare un cuvant cheie. 

Acest cuvant trebuie sa fie cat mai reprezentativ, deoarece motorul de cautare va cauta adresele 

paginilor ce contin cuvantul respectiv. Daca doriti sa cautati exact anumiti termeni (de ex.: literatura 

contemporana), atunci termenii respectivi se vor include intre ghilimele.  

 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
file:///D:/Users/user/Documents/Antreprenoriat%204x4/Materiale%204x4/Interior/www.duckduckgo.com
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Daca doriti sa cautati diferite imagini pe Internet, va trebui sa scrieti in campul de cautare 

cuvantul pictures. Apoi va trebui sa apasati butonul Search (Cauta) existent de obicei in partea dreapta 

a campului de cautare. O alta varianta ar fi sa accesati sectiunea Pictures (Imagini) a ferestrei de 

cautare si sa scrieti in campul de cautare cuvantul dorit.  

Pentru exemplificare vom folosi motorul de cautare Google. 

 

 

 

Combinarea criteriilor dupa care se doreste cautare: 

De obicei orice motor de cautare ofera diferite optiuni de cautare. Aceste optiuni se obtin 

apasand pe hiperlink-ul Advanced Search (Cautare avansata) localizat in partea dreapta a campului 

de cautare. Se va deschide o fereastra cu optiuni:  

 referitoare la textul cautat – puteti cauta doar acele pagini care contin toate cuvintele 

pe care le-ati introdus in campul de cautare sau paginile care contin oricare dintre 

cuvintele pe care le-ati introdus in campul de cautare 

 

 

 

 referitoare la numarul de rezultate afisate: 

 

 

 referitoare la tipul documentului cautat 

 

 

 

 referitoare la limba in care sa fie textul: 
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Cautarea unei enciclopedii, dictionar: 

In trecut, pentru a cauta informatii pentru un proiect, insemna timp consumat cu deplasarea la 

o biblioteca, cu rasfoirea mai multor carti, deseori cu continut neactualizat. O data cu dezvoltarea 

internetului, si-au facut aparitia mai multe surse de informatii – enciclopedii si dictionare virtuale. 

Puteti cauta in surse sigure, actualizate, ca Britannica Online Encyclopedia, MSN Encarta, 

Oxford Dictionaries, The Free Dictionary etc. 

 

 

4. Utilizarea datelor gasite 

 

Copierea textului, imaginilor si adreselor dintr-o pagina de web intr-un document Word: 

Atunci cand doriti sa copiati o adresa, o imagine sau un text dintr-o pagina web intr-un 

document Word, puteti realiza acest lucru cu ajutorul comenzilor Copy si Paste.  

Pentru a copia un text in alt document alegeti optiunea Copy din meniul Edit sau folositi 

combinatia de taste Ctrl+C.  

 

Atentie:  Pentru a putea alege optiunea Copy va trebui ca 

textul ce trebuie copiat sa fie selectat, in caz contrar aceasta optiune 

va fi inactiva. 

Dupa copierea adresei, imaginii sau a textului dorit, pentru a putea fi afisate in documentul 

Word, va trebui sa pozitionati cursorul in locul dorit si apoi sa alegeti optiunea Paste din meniul Edit 

sau sa apasati combinatia de taste Ctrl+V. 

 

Salvarea unei pagini de internet in format txt sau html: 

Pentru salvarea unei pagini web in diverse formate, se apeleaza 

functia Save As din meniul File 

Dupa alegerea acestei optiuni pe ecran apare caseta de dialog 

Save Web Page in care se stabileste tipul documentului, calea unde se 

doreste a se salva si eventual noua denumire.  
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Cele mai importante formate in care poate fi salvata o pagina web sunt: 

 web page, complete (*.htm, *.html) – pagina va fi salvata integral intr-un fisier HTML, 

obtinand astfel o copie fidela a paginii web 

 web page, HTML only (*.htm, *.html) – pagina va fi salvata intr-un fisier cu extensia 

htm, cu pastrarea tehnoredactarii originale, oferind posibilitatea editarii ulterioare a 

fisierului in Word sau vizualizarea lui cu programul Internet Explorer 

 text file (*.txt) – pagina va fi salvata intr-un fisier cu extensia txt si va contine numai 

textul din pagina web, fara imagini. Se recomanda pentru paginile web care nu contin 

imagini, de exemplu articole de ziar. 

 

Descarcarea textului, imaginilor, aplicatiilor si a fisierelor de muzica pe calculator: 

Atunci cand dorim sa salvam o aplicatie sau imagine de pe Internet, aceasta va trebui salvata 

(descarcata) in calculator pentru a fi accesata si atunci cand calculatorul nu este conectat la Internet.  

Acest lucru se realizeaza prin selectarea optiunii Save target As sau Save Pictures As, 

optiune ce se gaseste in meniul afisat atunci cand executati un click dreapta pe imaginea respectiva 

sau pe fisierul pe care doriti sa il salvati. 

Se va deschide fereastra File Download in care puteti alege daca salvati fisierul pe calculator 

sau daca deschideti fisierul respectiv de unde este el localizat.  

 

 

 

 

 

 

 

Calea unde 

va fi salvat 

documentul 

Tipul ales 

pentru 

document 

Noul nume al 

documentului 

sau acelaşi 

nume 
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Dupa apasarea butonului Save va aparea fereastra Save As in care va trebui sa introduceti 

locul unde va fi salvat fisierul si respectiv numele acestuia (daca doriti). 

 

 

 

 

Dupa apasarea butonului Save va aparea fereastra File Download in care se poate observa 

evolutia procesului de salvare a fisierului. 

 

Pentru a salva 

fisierul pe 

calculator 

selectati 

optiunea Save 

this file to disk 

Pentru a deschide 

fisierul apasati 

butonul Open 

Noul nume al documentului sau acelasi nume 

Calea unde 

va fi salvat 

documentul 
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Pentru descarcarea diverselor aplicatii de pe Internet, trebuie avute in vedere cele doua 

categorii de soft-uri: 

Shareware – reprezinta acel tip de licenta a unui program pentru calculator caracterizat prin 

urmatoarele: 

 detinatorul dreptului de autor acorda utilizatorului dreptul de folosire gratuita a 

programului pentru calculator, pentru o anumita perioada de timp in scop de probe 

si/sau evaluare; 

 la expirarea perioadei, utilizatorul trebuie sa opteze intre a cumpara licenta (drepturile) 

de folosire nelimitata a programului sau returnarea si/sau "stergerea" copiei acestuia. 

 Un exemplu de program shareware ar fi AcdSee, un program de prelucrare imagini ce 

poate fi descarcat gratuit de pe Internet si folosit pentru o perioada de 30 zile. 

Freeware – programe protejate de dreptul de autor (copyright) care pot fi totusi difuzate gratis 

de catre autor, care isi pastreaza drepturile de autor. Asadar, programele pot fi folosite, dar nu pot fi 

vandute fara acordul autorului. Un exemplu de program freeware este Adobe Reader, un program ce 

permite accesarea fisierelor in format pdf, care poate fi descarcat gratuit de pe Internet si folosit pentru 

o perioada nelimitata de timp.  

 

5. Pregatirea pentru imprimare 

 

Schimbarea tipului de pagina: in picioare (Portrait) sau pe lungime 

(Landscape): 

Atunci cand doriti sa imprimati o anumita pagina va trebui sa 

verificati formatul paginii. Acesta se realizeaza apeland functia Page Setup 

din meniul File al aplicatiei Internet Explorer. 
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Aceasta optiune va deschide fereastra Page Setup: 

 

 

Modificarea marginilor paginilor web: 

Daca doriti imprimarea paginii de internet atunci va trebui sa alegeti dimensiunea foii A4. Acest 

lucru se realizeaza din meniul Size din pagina Page Setup. 

 

 

 

 

Pentru ca marginile sa fie exprimate in centimetri va trebui sa alegeti optiunea Romania in fereastra 

Regional Settings din directorul Control Panel. 

 

Din meniul 

Orientation 

selectati optiunea 

dorita: in picioare 

(Portrait) sau pe 

lungime 

(Landscape) 

Din meniul 

Size alegeti 

dimensiunea 

paginii A4 

In sectiunea 

Margins puteti 

modifica 

dimensiunile 

marginilor paginii 

(marginile din 

stanga, dreapta, 

sus jos). 
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Tema 3 

 

1. Posta electronica  

 

Termeni si concepte 

 

Avantajele folosirii postei electronice: 

Posta electronica (electronic mail) desemneaza, pe scurt, trimiterea si primirea de mesaje 

electronice. In ultima perioada, a devenit o modalitate foarte utilizata de comunicare si trimitere a 

mesajelor datorita: 

 Costului redus – este mult mai ieftin trimiterea unui mesaj cu ajutorul postei electronice 

decat modalitatea clasica de corespondenta.  

 Transmiterea si primirea mesajelor se realizeaza cu viteze foarte mari. 

 Puteti trimite si primi mesaje oriunde va aflati daca aveti un calculator cu o conexiune 

la Internet 

 Puteti transmite si primi orice tip de informatie (text, grafica, audio, video) 

 Mesajele pot fi trimise unui grup de persoane in simultan, fara a fi necesara trimiterea 

informatiilor fiecarui destinatar in parte 

 

Modul de construire si structura unei adrese de mail: 

Adresa de posta electronica are aceeasi functionalitate ca si adresa de livrare a postei clasice. 

Pentru a putea trimite un mesaj de posta electronica este necesara cunoasterea unei adrese unde sa 

fie livrat acesta pentru a putea fi citit de destinatar si numai de el. Forma acestei adrese este urmatoarea: 

nume_utilizator@server_mail.  

 Nume_utilizator poate fi orice combinatie de litere si cifre aleasa de persoana care a 

creat acel cont. Server_mail este compusa dintr-un nume si un domeniu, separate prin punct si identifica 

adresa calculatorului pe care a fost creat acel cont. De exemplu, in cadrul adresei 

integra@integraromania.ro, integra reprezinta numele utilizatorului, iar integraromania.ro numele 

serverului de mail. 

 

Etichetele lucrului in retea (netiquette): 

Lucrul pe e-mail inseamna lucru in retea, adica intr-un sistem in care, chiar fara sa vrei, 

influentezi activitatea tuturor celorlalti. De aceea exista anumite reguli care cauta sa stabileasca un 

climat de buna intelegere si de utilizare eficienta a retelei, reguli ce alcatuiesc eticheta lucrului in retea. 

Termenul frecvent folosit pe web este Net-Etiquette sau prescurtarea Netiquette.  

De fapt, nu este vorba de un cod de legi sau de un standard oficial cu reguli, ci de o serie de 

reguli de bun-simt care ii indeamna pe utilizatori sa respecte limitele tehnice ale retelei si dreptul tuturor 

utilizatorilor de Internet de a se folosi de posibilitatile retelei, fara a se incomoda intre ei.  

mailto:integra@integraromania.ro
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In cazul incalcarii acestor reguli, chiar daca nu exista vreun for sau vreo autoritate care sa aiba 

dreptul sau obligatia sa ia masuri legale, exista totusi organizatii care actioneaza voluntar pentru a-i 

instrui pe utilizatorii incepatori ca sa respecte normele lucrului in retea si pentru a-i sanctiona pe aceia 

care le incalca in mod intentionat. De fapt, singurii care pot lua masuri efective in astfel de cazuri (daca 

nu sunt de competenta politiei si justitiei) sunt administratorii de servere, care pot lua oricand masura 

tehnica de a bloca accesul la retea pentru un utilizator care afecteaza lucrul in retea al altor utilizatori.  

 

Iata cateva norme de baza care trebuie respectate cand lucrezi prin E-mail:  

 Limiteaza-ti mesajele la strictul necesar. Unii utilizatori au acces lent si scump la 

Internet si mesajele mari ii pot costa mult. Construieste-ti frazele cat mai concis si clar. 

Daca vrei sa trimiti imagini in mesaje, cauta sa le comprimi la o dimensiune rezonabila.  

 Nu abuza trimitand mesaje mari. Chiar daca destinatarul poate primi usor mesaje 

mari, acestea pot provoca dificultati atunci cand trec prin servere mai aglomerate sau 

cu performante mai slabe. Cauta sa comprimi cat mai mult fisierele pe care le trimiti 

prin E-mail, si, daca este cazul, cauta sa imparti fisierele prea mari in bucati pe care sa 

le trimiti atasate la mesaje separate.  

 Evita sa trimiti mesaje nesolicitate. Fenomenul mesajelor nesolicitate trimise in 

scopuri de reclama la persoane necunoscute se numeste SPAM. In alte tari este chiar 

sanctionat prin lege, si, in curand, va fi sanctionat si in Romania. In general, este un 

fenomen iritant pentru destinatari, iar expeditorul poate avea surpriza ca ii este interzis 

accesul in retea, total sau partial, ca mesajele trimise spre anumite adrese ii sunt 

respinse, sau ca este el insusi agresat in retea prin e-mail sau prin alte forme, de catre 

cei care se simt lezati de practica lui.  

 Evita reactiile agresive la mesaje nesolicitate. Daca ti se intampla sa primesti 

mesaje nesolicitate, cu reclame pe care nu le-ai cerut tu, citeste atent textul mesajului 

- majoritatea acestor mesaje contin instructiuni prin care poti cere sa nu ti se mai trimita 

astfel de mesaje. Urmeaza acele instructiuni, si in niciun caz nu reactiona agresiv la 

mesaj, deoarece in majoritatea cazurilor raspunsul tau nu va fi citit de un om, ci va fi 

tratat automat de catre un program de computer.  

 Evita conversatiile agresive, mai ales cu persoane necunoscute. Mai ales cand 

lucrezi pe liste de discutii prin E-mail, poti intra in dialog cu tot felul de persoane. Evita 

discutiile in contradictoriu, daca scapa de sub control, intrucat acestea sunt 

dezagreabile pentru ceilalti participanti la discutii.  

 Trimite mesajul potrivit la adresa potrivita. Inainte de a trimite un mesaj, alege cu 

atentie adresa de destinatie. Nu trimite la adrese colective (care includ mai multi 

destinatari) mesaje destinate unuia singur dintre ei, ci scrie-i pe adresa lui personala. 

De asemenea, daca scrii la o institutie care are mai multe adrese publice de contact, 

asigura-te ca adresa la care trimiti un mesaj este cea mai indicata pentru problema pe 

care o ridici in mesaj.  
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 Evita sa scrii tot textul numai cu majuscule. Pe Internet, scrierea unui cuvant numai 

cu litere mari este interpretata ca o scoatere in evidenta a cuvantului, dar daca scrii un 

text cu majuscule, are un efect foarte incisiv.  

 Intotdeauna scrie subiectul mesajelor tale. Atunci cand trimiti un mesaj este de 

preferat ca subiectul acestuia sa fie cat mai reprezentativ pentru continutul mesajului, 

pentru ca destinatarul sa inteleaga continutul mesajului inca din subiect. De asemenea, 

incepe fiecare mesaj cu o formula de salut si incheie cu o semnatura. 

 Verifica ortografic mesajele trimise. Atunci cand trimiti mesajul este bine ca acesta 

sa nu contina greseli gramaticale, pentru a putea fi usor de citit si inteles. 

  

Puteti folosi functia Spelling (Corectare ortografica si 

gramaticala) existenta in meniul Tools (Instrumente), sau puteti apasa 

tasta F7. 

 

Intelegerea termenului de SMS (Short Message Service):  

SMS reprezinta un serviciu de transmitere a mesajelor text scurte – maxim 160 de caractere 

(litere, numere si simboluri din alfabetul latin) – intre telefoane mobile sau de la calculatoare personale 

catre telefoane mobile. Este unul dintre serviciile de comunicatii de date cu cea mai mare raspandire, 

cu urmatoarele avantaje: 

 redactarea si trimiterea unui sms necesita mai putin timp in comparatie cu un apel 

telefonic sau email. 

 se poate trimite acelasi mesaj mai multor persoane folosind o lista de contacte. 

 este utilizat cu usurinta de persoanele cu probleme auditive. 

 permite abonarea la diferite servicii de alerta: informatii meteo, ultimele stiri si 

evenimente etc. 

Ca dezavantaje, mentionam: 

 este un serviciu pentru care se plateste. 

 trimite doar mesaje de tip text; nu transmite imagini, fisiere audio, video. 

 viteza de trimitere nu este garantata; in perioadele de trafic ridicat poate dura minute 

sau ore pana sa fie receptionat. 

 

Intelegerea termenului VoIP: 

VoIP (Voice Over Internet Protocol) este tehnologia ce va permite, prin intermediul internetului, 

sa vorbiti cu alte persoane ce folosesc acest serviciu, spre deosebire de apelurile telefonice ce folosesc 

reteaua de telefonie. Astfel puteti vorbi fara costuri suplimentare sau chiar apela numere de telefoane 

reale la un cost mult mai redus decat in mod normal. 

Puteti utiliza VoIP doar prin instalarea unui microfon si casca, sau puteti achizitiona un telefon 

special compatibil VoIP prin intermediul caruia va conectati la un port USB de la calculator. Un 

binecunoscut furnizor de produse VoIP este Skype, ce produce si o gama de telefoane excelente. 
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Mesageria instantanee (Instant Messaging): 

Mesageria instantanee este serviciul ce permite schimbul instant de mesaje de tip text intre 

mai multe calculatoare conectate la Internet. Este necesara utilizarea unui program numit client IM care 

se conecteaza la un server de mesagerie instantanee.  

Spre deosebire de posta electronica, conversatiile au loc instantaneu (in timp real). In ziua de 

azi, majoritatea aplicatiilor ofera facilitati ca: 

 video – trimiteti si primiti fisiere video, vedeti persoana cu care discutati folosind o 

camera web. 

 voce – vorbiti cu prietenii cu ajutorul unui microfon. 

 imagini – puteti vizualiza pozele aflate pe calculatorul interlocutorului. 

 legaturi web – partajati legaturi la site-urile favorite. 

 fisiere – transferati documente si aplicatii. 

 chat – creati camere de discutii cu prietenii si colegii de serviciu. 

Cele mai populare programe de „chat” sunt: Yahoo Messanger, Skype, Google 

Talk, Windows Live Messenger, AIM, ICQ etc.  

 

Comunitati on-line: 

O retea sociala virtuala reprezinta un serviciu disponibil pe internet, creat cu principalul scop 

de a conecta utilizatori cu aceleasi interese, activitati, hobby-uri. Pe baza unui cont creat pe aceste site-

uri acestia pot completa profiluri cu informatii personale, despre domeniile de interes, educatie, locul de 

munca, date de contact. Au la dispozitie instrumente de mesagerie (chat), de adaugare si comentarii a 

fotografiilor si continutului video, diferite jocuri online si sisteme de votare si recomandari. 

Se creeaza astfel comunitati de utilizatori cu interese specifice: 

 Retele sociale de afaceri: LinkedIn, Talkbiynow; 

 Retele sociale de prietenii: hi5, Facebook, twitter; 

 Retele sociale de partajare de fotografii: Flickr; 

 Comunitati pentru ecologisti: Care2; 

 Comunitati de blogging: Blogster; 

 Comunitati de pasionati ai jocurilor online: Avatars United, GamerDNS. 

Datorita interactivitatii acestui serviciu putem enumera cateva avantaje: 

 puteti cauta in aceste retele prieteni, cunostinte, colegi de scoala; 

 sunteti la curent cu ultimele stiri, evenimente, noutati; 

 puteti comenta, vota si recomanda mesajele text, pozele, videoclipurile adaugate de 

ceilalti utilizatori; 

 puteti partaja continut audio-video. 

Exista si cateva dezavantaje: 

 informatiile personale pot deveni publice daca nu se opteaza pentru un profil privat; 

 exista riscul de dependenta fata de aceste retele; 

 puteti fi urmariti, hartuiti si pacaliti de utilizatori ai acestor retele; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
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Puteti folosi aceste servicii – blog, podcast, retele sociale virtuale – pentru a partaja si distribui 

mesaje text, poze, fisiere audio-video. 

 

2. Securitate 

 

Posibilitatea de a primi mailuri nesolicitate: 

Datorita costului redus si a transmiterii rapide a mesajelor, multe firme isi fac reclama prin 

intermediul mesajelor. De aceea este recomandat sa nu faceti cunoscuta adresa dumneavoastra de 

mail decat persoanelor de incredere, deoarece, in caz contrar, puteti primi diferite mesaje fara a 

cunoaste cine este expeditorul acestora. 

 

Intelegerea termenului de phishing: 

Phishing-ul se refera la o forma de activitate frauduloasa care consta in obtinerea unor date 

confidentiale, cum ar fi datele folosite in aplicatii bancare (online banking) sau informatii referitoare la 

cardurile de credit. 

Un atac de tip phishing consta in trimiterea de catre atacator a unui mesaj electronic in care 

utilizatorul este sfatuit sa divulge date confidentiale pentru a castiga anumite premii, sau este informat 

ca sunt necesare din cauza unor defectiuni tehnice ce au dus la pierderea datelor originale. 

In mesajul electronic primit utilizatorul este directionat pe un site clona (un site ce pare identic 

cu site-ul unei institutiei bancare, de trading, licitatii online etc) unde este invitat sa completeze un 

formular cu datele confidentiale. 

 

Pericolul infectarii calculatorului cu virusi: 

O modalitate de transmitere a virusilor este prin intermediul serviciului de posta electronica. 

Puteti primi mesaje de la persoane necunoscute avand atasate diferite documente. Aceste documente 

pot contine virusi. De preferat este sa stergeti aceste mailuri imediat cum le-ati primit sau sa scanati 

impotriva virusilor fisierele atasate. In caz contrar exista pericolul infectarii calculatorului cu virusi. Acest 

lucru va conduce la functionarea necorespunzatoare a aplicatiilor si a sistemului de operare, cat si la 

pierderea datelor existente pe calculator.  

 

Conceptul de semnatura digitala: 

Semnatura digitala este cel mai important instrument de securitate electronica, folosit pentru 

a stabili identitatea semnatarului. Trebuie subliniat ca semnatura digitala nu este o semnatura scanata 

sau o holograma, ci reprezinta datele autentice in format electronic (un cod special, o amprenta digitala) 

ale unui utilizator. 

Semnatura digitala extinsa indeplineste urmatoarele conditii:  

 identifica in mod unic semnatarul; 

 este creata cu mijloace aflate sub controlul exclusiv al semnatarului; 
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 identifica in mod unic documentul ce contine informatiile autentificate; 

 este legata de informatiile pe care le autentifica in asa fel incat orice modificare a 

acestora este detectabila. 

 

3. Utilizarea aplicatiei de posta electronica Microsoft Outlook 

 

3.1. Primii pasi in lucrul cu aplicatia de posta electronica 

 

Deschiderea si inchiderea aplicatiei de posta electronica: 

Pentru a deschide aplicatia de posta electronica exista mai multe posibilitati: 

 Din meniul Start – All Programs – Microsoft Outlook 

 Daca exista o pictograma pe ecran sub care scrie Microsoft Outlook 

se poate porni aplicatia printr-un dublu click pe aceasta pictograma.  

In acest moment pe ecranul monitorului apare fereastra specifica acestui 

program. 

 

 

 

 

In partea stanga a ferestrei programului Microsoft Outlook gasiti o fereastra ingusta cu numele 

All Folders (Toate folderele) care contine arborele de dosare pentru mesaje. Radacina acestui arbore 

de dosare poarta numele Personal Folders si include urmatoarele dosare standard: 

 Inbox – dosarul in care intra toate mesajele noi  

 Outbox – dosarul in care un mesaj scris si trimis va ramane in caz ca nu a putut fi 

expediat 

 Sent Items – dosarul care contine toate copiile mesajelor trimise cu succes 

 Draft – dosarul de asteptare care contine mesajele neterminate sau mesajele care nu 

se doresc inca expediate.  

Fereastra 

Microsoft 

Outlook 

Bara de meniuri Bara de instrumente 
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Pentru a inchide aplicatia se va alege optiunea Exit (Iesire) din meniul File (Fisier) sau se 

va executa un click pe butonul din dreapta sus a ferestrei. 

 

   

 

Deschiderea directorului Inbox: 

Dupa ce aplicatia a fost pornita, pentru a vedea mesajele noi primite, va trebui sa deschideti 

directorul Inbox. Acest lucru se realizeaza alegand una din urmatoarele posibilitati: 

 Apasati link-ul Inbox existent in fereastra din partea stanga. 

 Apasati legatura din partea dreapta a ferestrei Microsoft Outlook  

 

Deschiderea unui mesaj sau a mai multor mesaje: 

Mesajele existente in directorul Inbox se pot deschide: 

 Printr-un dublu click pe mesajul respectiv dupa ce acesta a fost selectat. 

 Prin apelarea functiei Open-Selected 

Items (Deschidere – Elemente 

selectate) din meniul File(Fisier)  

Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Ctrl+O duce la deschiderea mesajului, acesta 

trebuind selectat in prealabil. 

 

Pentru a deschide mai multe mesaje va trebui sa aplicati de mai multe ori una din metodele 

de mai sus. 

 

Comutarea intre diferite mesaje: 

Exista posibilitatea de a avea mai multe mesaje deschise simultan. Procedeul de deschidere 

este acelasi, ca si cel descris in sectiunea anterioara, ele fiind suprapuse pe ecran (asemanator unor 

foi suprapuse) si semnalate in bara de jos (Taskbar).  

Pentru a schimba de pe un mesaj pe altul va trebui sa dati un click in bara de jos pe mesajul 

pe care doriti sa-l vizualizati. 

  

 

Inchiderea mesajelor: 

Pentru a inchide un mesaj lasand aplicatia de posta electronica deschisa pentru utilizari 

ulterioare se utilizeaza urmatoarea comanda:  

File - Close (Fisier – Inchidere) din meniul aferent mesajului sau prin apasarea butonului  

din coltul dreapta sus  

 

Apasati acest buton pentru 

a inchide aplicatia 
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Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Alt+F4 realizeaza inchiderea mesajului. 

 

Daca doriti sa inchideti toate mesajele simultan, apelati functia Close 

All Items (Inchiderea tuturor elementelor) din meniul File (Fisier) al aplicatiei 

de posta electronica. 

 

Utilizarea functiei Help: 

Daca nu stiti sa folositi toate functiile programului, Microsoft 

Outlook va pune la dispozitie functia Help care va ajuta in diverse situatii. 

Aceasta functie se poate activa din meniul Help – Microsoft Office 

Outlook Help (Ajutor – Ajutor pentru Microsoft Office Outlook) sau prin 

apasarea butonului  din bara de instrumente 

Pe ecran va aparea fereastra Outlook Help (Ajutor Outlook). Introduceti ceea ce doriti sa 

cautati in cadrul campului Search for (Cautare pentru) si, pentru a incepe cautarea, apasati butonul 

Start searching (Pornire cautare) . 

O alta metoda de activare a asistentului este si prin apasarea tastei F1. 

 

3.2. Modificarea setarilor 

 

Adaugarea, inlaturarea antetelor din mesaj: 

Avand deschisa fereastra Microsoft Outlook in directorul Inbox, dati 

un click dreapta pe oricare dintre antetele existente (continand campurile From, 

Subject, Received). Din meniul aparut alegeti functia Customize Current View 

(Particularizare Vizualizare Curenta).  

Aceasta functie va deschide fereastra Customize View: Message 

(Particularizare vizualizare).  
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In aceasta fereastra apasati butonul Fields (Campuri), ce va deschide o fereastra in care 

alegeti diferite optiuni.  

  

 

 

Vizualizarea sau ascunderea diferitelor bare de instrumente 

Microsoft Outlook ofera mult mai multe instrumente decat sunt prezente initial in ecranul 

aplicatiei. Barele de instrumente ale programului contin butoane pe care utilizatorul le poate folosi pentru 

a lansa comenzi frecvent folosite.  

Pentru majoritatea utilizatorilor, efectuarea unui click pe butoanele din bara de instrumente 

este mai simpla decat accesarea comenzilor din meniurile derulante.  

Aceste butoane se pot adauga sau sterge din bara de instrumente dupa preferintele fiecarui 

utilizator. Afisarea sau ascunderea barelor de instrumente se obtine prin deschiderea meniului View – 

Toolbars (Vizualizare – Bare de instrumente).  

Toate barele active la un anumit moment sunt marcate (cu o bifa). Astfel, pentru a ascunde 

sau a afisa o bara de instrumente, este suficient sa selectati numele barei din lista derulanta a meniului 

View – Toolbars (Vizualizare – Bare de instrumente).  

Acelasi lucru se poate realiza executand un click dreapta oriunde in zona gri din dreapta sus 

a ferestrei si alegand bara dorita. 

 

 

 

 

Apasati  butonul New Field 

(Camp nou) daca doriti sa creati 

Schimbati ordinea 

campurilor 

apasand 

butoanele Move 

Up (Mutare in 

sus) si Move 

Down (Mutare in 

jos) 

Apasati butonul 

Add (Adaugare) 

pentru a adauga 

campul selectat 

sau apasati 

butonul Remove 

(Eliminare)  

pentru a şterge 
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3.3. Crearea unui mesaj nou 

 

Un mesaj nou se poate crea prin optiunea New – Mail Message (Nou – Mesaj 

corespondenta) din meniul File (Fisier) sau prin click pe simbolul din bara de instrumente  

 

 

 

Se observa ca si apasarea tastelor Ctrl+N duce la crearea unui document nou. 

 

Acum pe ecran va aparea fereastra specifica de trimitere a unui mesaj: 

 

 

In campul To (Catre) introduceti adresa celui caruia ii trimiteti mesajul 

 

 

In campul To (Catre) puteti introduce mai multe adrese, separate prin punct si virgula. 

 

Adresa poate fi aleasa si dintr-o lista de adrese, executandu-se click pe butonul  din dreptul 

campului To (Catre). Se va deschide fereastra Select Names (Selectare nume) din care se alege 

numele destinatarului si se apasa butonul To (Catre). 
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Campurile Cc (carbon copy) si Bcc (blind carbon copy) ale unui mesaj: 

Cc este o abreviere pentru a trimite o copie a mesajului si altor persoane. Daca adaugati mai 

multe adrese in acest camp, atunci o copie a mesajului va fi trimisa tuturor persoanelor, cu precizarea 

ca adresa din acest camp va fi vizibila tuturor persoanelor care primesc mesajul. 

Bcc realizeaza acelasi lucru ca functia Cc, diferenta constand in faptul 

ca adresa din acest camp nu va fi vizibila celorlaltor persoane care primesc 

mesajul. 

Daca campul Bcc nu este vizibil atunci cand creati un mesaj nou, il 

puteti adauga. Acest lucru il faceti alegand optiunea Bcc din meniul afisat dupa 

apasarea sagetii din partea dreapta a butonului Options (Optiuni).  

 

Introducerea titlului mesajului in campul Subject (Subiect): 

Este de preferat ca fiecarui mesaj sa ii atasati un titlu semnificativ, astfel incat persoana care 

primeste mesajul sa inteleaga despre ce este vorba. Titlul mesajului se introduce in campul Subject 

(Subiect). 

 

 

 

 

Corectarea greselilor gramaticale: 

Corectarea gramaticala se face cu ajutorul optiunii Spelling & Grammar (Corectare ortografica) 

din meniul Tools - Options (Instrumente – Optiuni) al mesajului.  
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Atasarea fisierelor: 

Exista posibilitatea ca, impreuna cu mesajul, sa trimiteti si un fisier sau mai multe. Aceste 

fisiere ce insotesc mesajele se numesc fisiere atasate (in engleza attachment).  

Atasarea unui fisier se realizeaza apasand butonul Attach (Inserare 

fisier)  existent pe bara de instrumente a mesajului. 

Apasarea acestui buton va deschide fereastra Insert File (Inserare fisier) 

din care veti alege fisierul pe care doriti sa il atasati. 

 

 

Toate fisierele atasate mesajului vor aparea in fereastra in campul Attach (Atasare) separate 

prin punct si virgula.  

 

 

Pentru a atasa fisierul apasati butonul Insert 
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Trimiterea unui mesaj cu o prioritate mare sau redusa: 

Unele mesaje sunt mai importante decat altele si de aceea trebuie evidentiate. Evidentierea 

lor se realizeaza adaugand mesajului diferite prioritati. 

Marcajele de prioritate au menirea doar de a atrage atentia destinatarului asupra importantei 

mesajului. 

 

Adaugarea diferitelor prioritati se realizeaza apasand butoanele corespunzatoare de pe bara 

de meniuri. 

 

 
Simbolul pentru mesajele cu o prioritate foarte mare 

 
Simbolul pentru mesajele cu o prioritate redusa 

 

Acest semn va aparea sub simbolul existent  pe bara de stare. 

Prioritatea mesajelor se mai poate stabili si din fereastra Message Options (Optiuni pentru 

mesaj) ce se deschide prin apasarea butonului Options (Optiuni)  existent pe bara de 

instrumente a mesajului si alegerea comenzii Options (Optiuni).  

 

 

 

Dupa completarea tuturor campurilor si scrierea textului mesajului, acesta se trimite prin 

apasarea butonului Send (Trimitere) din bara de butoane.  

 

Salvarea unei schite (draft) a unui e-mail: 

Cand lucrati la un mesaj electronic si doriti sa-l transmiteti la un moment ulterior, il puteti salva 

in directorul Drafts (schite) din lista cu directoare a aplicatiei.  

Mesajul se salveaza prin inchiderea ferestrei mesajului. Apare fereastra de 

dialog in care validati salvarea mesajului. Numarul de mesaje salvate este afisat in 

dreapta directorului Drafts. 

 

 

 

 

 

Din meniul derulant 

Importance (Importanta) 

stabiliţi prioritatea mesajului 
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3.4. Raspunsul la mesaje 

 

Folosirea functiilor Reply (Raspuns) si Reply to all (Raspuns tuturor): 

Dupa ce ati deschis si citit un mesaj, pentru a raspunde acestuia, va trebui sa apasati butonul 

Reply (Raspuns)  existent in bara de butoane a aplicatiei. 

 

Va apare o fereastra de creare a unui mesaj in care este trecuta automat adresa destinatarului, 

iar in caseta Subject (Subiect) va apare textul Re: inainte subiectului mesajului. 

 

 

 

Daca mesajul primit contine mai multe persoane in campul To (Catre) sau Cc, pentru a 

raspunde tuturor persoanelor va trebui sa apasati butonul Reply to All (Raspuns tuturor)  

existent pe bara de instrumente a aplicatiei. 

 

Raspunsul la un mesaj, cu sau fara textul initial: 

Atunci cand raspundeti unui mesaj, puteti pastra sau nu textul initial.  

Daca doriti sa pastrati textul initial, introduceti mesajul de raspuns si apoi apasati butonul Send 

(Se trimite). In mesajul afisat mai jos a fost trimis raspunsul dumneavoastra cu textul initial inclus.  

Pentru a trimite 

raspunsul 

dumneavoastra 

apasati butonul 

Send (Se 

Trimite) 
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Daca nu doriti sa pastrati textul initial al mesajului, atunci, dupa ce ati apasat butonul Reply 

(Raspuns), puteti selecta intregul text al mesajului initial si apoi il puteti stergeti. 

Daca doriti sa setati automat programul Microsoft Outlook sa nu pastreze textul initial in 

momentul in care raspundeti la un mesaj, apelati meniul Tools – Options (Instrumente – Optiuni). In 

fereastra Options (Optiuni), in sectiunea Email (Posta electronica), se apasa butonul Email Options 

(Optiuni posta electronica).  

La sectiunea When replying to a message (Cand se raspunde la un mesaj), se alege 

varianta Do not include original message (Nu se include mesajul original).  
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3.5. Retransmiterea mesajelor  

 

Folosirea functiei Forward (Redirectionare): 

Pentru a trimite un mesaj mai departe altor persoane, va trebui sa apasati butonul Forward 

(Redirectionare)  existent pe bara de instrumente a aplicatiei. Dupa ce ati introdus toate 

adresele dorite in campurile To, Cc, Bcc apasati butonul Send (Se trimite). 

 

 

3.6. Citirea unui mesaj 
 

Marcarea unui mesaj. Stergerea marcajului unui mesaj: 

Puteti marca un mesaj pentru a va reaminti anumite lucruri sau puteti marca un mesaj trimis 

catre altcineva cu scopul de a ruga persoana respectiva sa realizeze un anumit lucru. Atunci cand un 

mesaj este marcat, in dreptul sau va aparea unul din urmatoarele semne: sau . 

Pentru a marca un fisier puteti alege una dintre urmatoarele posibilitati: 

 

Apelati functia Follow Up (Urmarire) existenta in meniul Actions (Actiuni) 

 

 

 

Executati click dreapta pe mesajul care doriti sa il marcati si apelati functia Follow Up 

(Urmarire). 

 

 

 

Apasati butonul corespunzator  existent in bara de instrumente a mesajului.  

Apelarea functiei Actions – Follow Up – Add reminder (Actiuni – Urmarire – Adaugare 

memento) deschide fereastra Flag for Follow Up (Semnalizare pentru urmarire). 
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Stabilirea unui mesaj ca fiind necitit sau citit: 

Exista diferite simboluri ce arata daca mesajul a fost citit sau nu, daca a fost trimis mai departe 

sau daca s-a dat un raspuns la acel mesaj. 

Aceste simboluri sunt:  

 
Simbolul pentru mesajele citite 

 
Simbolul pentru mesajele necitite 

 Simbolul pentru mesajele trimise mai departe (Forward) 

 
Simbolul pentru mesajele la care s-a raspuns (Reply) 

 

Puteti schimba aceste simboluri, adica puteti transforma modul de 

vizualizare, facand ca un mesaj citit sa arate ca fiind necitit. Acest lucru se realizeaza 

prin click dreapta pe mesajul respectiv si alegerea functiei Mark as Unread (Marcare 

ca necitit). 

Pentru ca un mesaj necitit sa apara ca fiind citit alegeti functia Mark as 

Read (Marcare ca citit) aparut in acelasi meniu.  

 

Apasarea simultana a tastelor Ctrl+Q realizeaza marcarea mesajului ca fiind citit, iar apasarea 

simultana a tastelor Ctrl + U marcheaza mesajul ca fiind necitit. 

 

Aceste functii le puteti gasi si in meniul Edit (Editare). 

Daca doriti sa marcati toate mesajele ca fiind citite, selectati 

optiunea Mark All as Read (Marcare toate ca citite) existenta in meniul 

Edit (Editare).  

 

Din meniul derulant 

Flag to (Semnalizare) 

va alegeti ceea ce doriti 

sa va reamintiti  

În meniul Due by 

(Scadent la) puteti alege 

data limita pana la care 

trebuie sa realizati 

actiunea aleasa din 

meniul Flag to 

Daca doriti 

stergerea 

marcajului 

unui mesaj 

apasati 

butonul Clear 

Flag (Golire 

Semnalizare) 
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Deschiderea si salvarea in calculator a fisierelor atasate 

Fisierele atasate apar in campul Attach 

(Atasare) existent sub campul Subject (Subiect).  

 

Pentru a salva aceste fisiere va trebui sa: 

 dati dublu click pe fisierul atasat 

 dati click dreapta pe fisierul atasat si sa alegeti functia Save as (Salvare ca) din 

meniul aparut. 

Pe ecran va aparea fereastra Opening Mail Attachement 

(Salvare atasare) in care va trebui sa alegeti optiunea Save (Salvare).  

 

 

 

Dupa selectarea optiunii de salvare apasati butonul OK pentru a deschide fereastra Save As 

(Salvare ca ) in care veti stabili locul unde va fi salvat fisierul si numele acestuia. 

 

 

 

 

 

Calea unde va fi salvat documentul Fereastra Save As 

Noul nume al documentului sau 

acelasi nume 

Pentru a salva fisierul atasat apasati 

butonul Save (Salvare) 
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3.7. Copierea, mutarea, stergerea mesajelor 

 

Copierea si mutarea unui text in interiorul mesajului sau intre doua mesaje: 

Copierea si mutarea textului in diferite parti ale mesajului sau chiar in mesaje diferite este 

posibila datorita existentei Clipboard–ului. Clipboardul este o memorie temporara folosita la pastrarea 

pe termen scurt a cuvintelor, imaginilor sau diagramelor mutate sau copiate. 

Pentru a copia un text in alta parte a mesajului sau intre mesaje diferite, se selecteaza textul 

care se doreste copiat, dupa care se opteaza pentru una din urmatoarele variante:  

 se alege optiunea Copy (Copiere) din meniul Edit (Editare)  

 se foloseste combinatia de taste Ctrl+C 

 se executa click pe pictograma  aflata in bara de 

instrumente 

 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual 

se alege comanda Copy (Copiere)  

In acest moment, textul este copiat in Clipboard, ramanand in continuare si pe ecran. Apoi, se 

pozitioneaza punctul de insertie unde se doreste a fi copiat textul, dupa care se alege una din variantele 

de mai jos: 

 se alege optiunea Paste (Lipire) din meniul Edit (Editare) 

 se foloseste combinatia de taste Ctrl+V. 

 se executa click pe pictograma  aflata in bara de 

instrumente 

 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se 

alege comanda Paste (Lipire)  

In acest moment, textul este readus din Clipboard in mesaj in pozitia curenta a punctului de 

insertie 

Pentru a muta un text in alta parte a mesajului sau intre mesaje diferite, se selecteaza textul 

care se doreste mutat, dupa care se opteaza pentru una din urmatoarele variante:  

 se alege optiunea Cut (Decupare) din meniul Edit (Editare)  

 se foloseste combinatia de taste Ctrl+X 

 se executa click pe pictograma  aflata in bara de 

instrumente 

 se executa click dreapta mouse si din meniul contextual se alege comanda Cut 

(Decupare) 

In acest moment, textul selectat dispare de pe ecran, fiind transferat in Clipboard. Apoi, se 

pozitioneaza mouse-ul in locul unde se doreste mutat textul si se alege comanda Paste (Lipire), folosind 

una din variantele prezentate mai sus, textul fiind readus din Clipboard in mesaj. 
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Copierea textului dintr-un document intr-un mesaj: 

Copierea textului sau a imaginilor din diferite documente intr-un mesaj se realizeaza 

asemanator sectiunii anterioare. 

 

Stergerea textului dintr-un mesaj: 

Stergerea textului se realizeaza prin apasarea tastei Backspace (stergerea facandu-se in 

directia ) sau tastei Delete (stergerea facandu-se in directia ) 

 

Stergerea fisierului atasat dintr-un mesaj trimis: 

Daca doriti sa stergeti fisierele atasate unui mesaj, 

 executati click pe fisierul atasat si apasati tasta Delete 

 executati click dreapta pe fisierul respectiv si alegeti 

optiunea Clear (Golire) din meniul afisat.  

 

3.8. Tehnici de organizare a mesajelor 

 

Pentru a lucra mai usor cu mesajele, va trebui sa realizati organizarea lor. Astfel aplicatia de 

posta electronica va ofera posibilitatea de a va crea propriile directoare, de a sterge mesajele nedorite 

si, mai ales, va ofera posibilitatea utilizarii listelor de adrese. 

 

3.9. Utilizarea listei de adrese 

 

Crearea unei noi liste de adrese si a unei liste de distributii 

O lista de distributie este o colectie de adrese de mail a diferitelor persoane. Ofera o modalitate 

usoara de a trimite mesaje diferitelor grupuri de persoane. De exemplu, daca trimiteti foarte des mesaje 

echipei de marketing, atunci puteti crea o lista de distributie numita Echipa de Marketing, lista ce va 

contine numele tuturor persoanelor din echipa. 

Un mesaj trimis acestei liste de distributie 

ajunge la toate persoanele existente in acea 

lista.  

Crearea unei noi liste de distributie se realizeaza apeland functia New Distribution List (Nou 

– Lista de distribuire) existenta in meniul File (Fisier). 

 

Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Ctrl+Shift+L duce la crearea unei noi liste de 

distributie. 
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O modalitate mai rapida de creare a unei liste de distributie 

este prin apasarea pe sagetica existenta in dreptul butonului New 

(Nou), ce se afla pe bara de instrumente a aplicatiei de posta 

electronica, si apoi alegerea optiunii Distribution List (Lista de 

distribuire).  

Apelarea acestei functii va deschide fereastra Distribution List (Lista de distribuire) 

 

 

 

 

 

Apasarea butonului Select Members (Selectare membri) va deschide fereastra Select 

Members (Selectare membri) din care veti alege adresele persoanelor ce vor face parte din aceasta 

lista de distributie. 

 

 

 

 

Fereastra Distribution List (Lista de distribuire) 

Apasati butonul 

Select Members 

(Selectare 

membri) pentru a 

adauga adresele 

persoanelor 

acestei liste de 

distributie Pentru a adauga o adresa noua apasati butonul 

Add New 

Pentru a completa datele persoanei respective apasati butonul Advanced 

(Complex) si alegeti optiunea Properties (Proprietati) 

Pentru a adauga o 

persoana acestei liste va 

trebui sa selectati persoana 

respectiva si apoi sa 

apasati butonul Members 

(Membri) 
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Apasarea butonului Add New (Adaugare nou) va deschide fereastra Add New Member 

(Adaugare membru nou) in care veti introduce numele si adresa de mail a persoanei pe care o creati. 

 

 

 

 

 

 

Acelasi lucru il puteti realiza si cu ajutorul functiei Address Book 

(Agenda) ce se afla in meniul Tools (Instrumente). 

 

Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Ctrl+Shift+B deschide fereastra Address Book 

(Agenda). 

 

 

 

Adaugarea adreselor de posta electronica in lista de adrese: 

Pentru a adauga o adresa existenta intr-o lista de distributie va trebui sa deschideti fereastra 

Address Book (Agenda), apoi in aceasta fereastra selectati lista de distributie dorita. 

 

Selectati optiunea Add to contacts (Adaugare la persoane de contact) pentru ca aceasta 

persoana sa fie adaugată in lista adreselor de mail 
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In aceasta fereastra dati dublu click pe lista dorita sau alegeti optiunea Properties 

(Proprietati) din meniul aparut dupa ce ati dat click dreapta pe lista. 

 

Deschiderea ferestrei de proprietati se realizeaza si prin apasarea butonului  existent pe bara de 

instrumente a ferestrei. 

 

 

Aceasta optiune va deschide fereastra de proprietati a listei selectate. 

 

 

 

Stergerea unei adrese de posta electronica din lista de adrese: 

Stergerea unei adrese dintr-o lista se realizeaza apasand butonul Remove (Stergere), dupa 

ce aceasta adresa a fost selectata. 

Pentru a adauga din 

adresele existente in 

aceasta lista apasati 

butonul Select 

Members. 
Pentru a adauga o 

adresa noua in aceasta 

lista apasati butonul 

Add New 
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Actualizarea listei de adrese: 

Daca ati primit un mesaj si doriti sa adaugati adresa expeditorului in lista de adrese va trebui 

sa dati click dreapta pe campul From si din meniul aparut alegeti optiunea Add to Outlook Contacts 

(Adaugare la persoane de contact).  

 

 

 

 

3.9. Organizarea mesajelor 

 

Cautarea unui mesaj dupa expeditor, subiect, continut: 

Uneori puteti avea nevoie de un anumit 

mesaj, iar daca aveti foarte multe mesaje atunci 

localizarea mesajului poate fi dificila. De aceea 

Microsoft Outlook 2003 ne pune la dispozitie functia Advanced Find (Criterii complexe de gasire). Ea 

se apeleaza din meniul Tools – Find (Instrumente – Gasire), sau prin apasarea simultana a tastelor 

Ctrl+Shift+F.  

Se va deschide urmatoarea fereastra de dialog: 

 

Selectaţi adresa pe care doriti sa 

o stergeţi din lista si apoi apasati 

butonul Remove. 
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In eticheta Messages (Mesaje) puteti cauta mesajele dupa diverse criterii. In campul Search 

for the words (Se cauta cuvintele) introduceti cuvantul pe care doriti sa il gasiti. In campul In (In) va 

trebui sa specificati unde se va realiza cautarea cuvantului respectiv (doar in subiectul mesajului sau 

atat in subiect, cat si in continutul mesajului). 

Daca doriti sa cautati un mesaj dupa expeditorul sau, atunci in campul From (De la) introduceti 

adresa dorita. Daca doriti sa cautati un mesaj in functie de destinatarul sau, atunci in campul Sent To 

(Catre) introduceti adresa dorita. 

 

Crearea unui nou director: 

Pentru a realiza o organizare mai buna a 

mesajelor primite va trebui sa le sortati. Pentru aceasta 

va puteti crea propriile directoare. 

 

Crearea unui director nou se realizeaza cu ajutorul comenzii New - Folder (Nou – Folder) din 

meniul File (Fisier) sau comanda New Folder (Folder Nou) existenta in acelasi meniu File – Folder 

(Fisier – Folder).  

 

 

 

Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Ctrl+Shift+E duce la crearea unui director nou. 

 

Apelarea acestei functii va duce la deschiderea ferestrei Create New Folder (Creare folder). 

 

 

 

 

Pentru a incepe 

cautarea apasati 

butonul Find Now 

(Gasire acum) 
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Mutarea mesajelor in directoarele corespunzatoare: 

Dupa crearea directoarelor, puteti incepe organizarea 

mesajelor. Pentru a muta un mesaj intr-un director va trebui sa 

selectati mesajul pe care doriti sa il mutati si sa apelati functia Move to Folder (Mutare in folder) din 

meniul Edit (Editare) al aplicatiei de posta electronica. 

 

Aceasta functie va deschide fereastra Move Items (Mutare folder), in care veti specifica 

directorul in care doriti sa mutati fisierul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fereastra Create New Folder (Creare folder) 

În campul Name 

(Nume)  introduceti 

numele directorului 

Din meniul 

derulant Folder 

Contains 

(Continut folder) 

alegeţi ceea ce 

Selectati locul 

unde doriti sa 

creati 

directorul 

Pentru a crea directorul apasati butonul OK 

Fereastra Move 

Items (Mutare 

folder) 
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Sortarea mesajelor dupa nume, data, subiect: 

Pentru a fi mai usor de gasit si de lucrat cu mesajele, implicit acestea sunt sortate dupa data 

primirii lor, dar puteti sorta mesajele si dupa alte caracteristici.  

Sortarea mesajelor in functie de diferite caracteristici se poate realiza in fereastra Microsoft 

Outlook. 

 

 

 

 

 

Executand click pe From (De la), lista mesajelor primite va fi ordonata in ordine alfabetica (de 

la A la Z). Un alt click pe acest cuvant va ordona lista de mesaje in ordine alfabetica inversa (de la Z la 

A). Astfel, pot fi grupate toate mesajele primite de la un o anumita persoana. 

Pentru a ordona mesajele dupa subiect in ordine alfabetica, se executa un click pe Subject 

(Subiect). Pe acest buton va aparea un semn micut ce va sublinia faptul ca mesajele sunt sortate dupa 

subiectul lor.  

 

 

 

Un alt click pe acest cuvant va ordona lista de mesaje in ordine alfabetica inversa (de la Z la 

A). Astfel, pot fi grupate toate mesajele primite care au acelasi subiect. 

Pentru a ordona in ordine cronologica mesajele primite, in functie de data primirii, se executa 

click pe campul Received (Receptionat). Un alt click va inversa ordinea cronologica. Astfel pot fi afisate 

mesajele primite intr-o anumita zi. 

 

Stergerea unui mesaj 

Aceasta se poate realiza apeland functia Delete 

(Stergere) existenta in meniul Edit (Editare) al aplicatiei sau prin 

apasarea tastei Delete (Stergere) de pe tastatura. 

 

Nu uitati  stergerea mesajului se va realiza doar daca acesta este selectat. 

 

Pentru a sorta mesajele dupa numele lor apasati 

butonul Subject (Subiect) 

Mesajele sunt sortate dupa subiectul lor in ordine alfabetica 
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Se observa ca si apasarea simultana a tastelor Ctrl+D va realiza stergerea mesajului selectat. 

 

Recuperarea unui mesaj sters: 

Daca ati sters din greseala un mesaj de care mai aveti nevoie, aplicatia de posta electronica 

va ofera posibilitatea de a recupera mesajul sters. 

Pentru a recupera un mesaj din Deleted Items va trebui sa selectati mesajul pe care doriti sa 

il recuperati si apoi tinand apasat butonul stanga al mouse-ului, sa trageti mesajul in directorul in care 

era mesajul inainte de stergere. 

Daca se doreste stergerea completa a mesajului, fara a-l transfera in Deleted Items, atunci el 

se selecteaza si se apasa combinatia de taste Shift + Delete.  

 

Golirea cosului: 

Ca orice cos in care depozitati mesajele de care nu mai aveti nevoie, Deleted Items se umple 

si de aceea, din cand in cand, el trebuie golit, eliberat de mesajele componente, pentru ca si alte mesaje 

pe care le stergeti sa poata fi depozitate aici.  

Atunci cand alegeti sa goliti Deleted Items trebuie sa fiti foarte siguri ca nu mai aveti nevoie 

de mesajele la care renuntati, deoarece, o data sterse, mesajele 

din Deleted Items nu mai pot fi recuperate. 

Golirea Cosului se realizeaza prin apasarea butonului 

dreapta al mouse-ului pe iconita aflata pe bara de scurtaturi si 

alegerea optiunii Empty Deleted Items Folder (Golire folder 

„Deleted Items”) din meniul aparut.  

Pe ecran va aparea o caseta de dialog ce va cere sa confirmati stergerea definitiva a 

mesajelor. 

 

 

Pentru a sterge mesajele definitiv apasati butonul Yes (Da). 

 

3.10. Imprimarea mesajelor 

 

Vizualizarea mesajului 

Pentru a printa (lista pe hartie) un mesaj, folositi optiunea Print (Imprimare) din meniul File 

(Fisier) al mesajului. Inainte de aceasta ar fi bine sa fie vizualizat intregul document, operatiune ce se 

realizeaza cu Print Preview (Examinare inaintea imprimarii) din meniul File (Fisier) sau cu un click 

pe imaginea corespunzatoare  in bara de instrumente .  
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Se va deschide o fereastra in care se va vedea cum arata mesajul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimarea mesajului: 

Acum puteti trece la imprimarea efectiva a mesajului. Pentru aceasta va trebui sa apelati 

functia Print (Imprimare) din meniul File (Fisier) sau combinatia de taste Ctrl+P. 

 

 

 

Aceasta comanda va deschide o fereastra din care va puteti alege daca imprimarea se va face 

pe hartie sau in fisier si cate copii doriti si, mai ales, imprimanta care va fi folosita. 

Fereastra corespunzatoare optiunii File – Print (Fisier – Imprimare) este urmatoarea: 

 

  

 

 

 

De aici alegeti 

imprimanta pe 

care o folositi 

(daca exista mai 

multe imprimante              

instalate) 

Numarul 

de copii pe 

dorite 

Pentru a imprima 

in fisier selectati 

optiunea Print to 

file 

Pentru a incepe imprimarea 

apasati butonul Print 
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