
  

  Microsoft Office Word 



Cuprins: 

1. Lansarea unei aplicaţii de procesare de text 

2. Prezentare meniului Word 

• Formatarea la nivel de caracter 

• Alinierea textului în cadrul documentului 

• Căutarea şi înlocuirea 

• Iniţializarea paginii de lucru 

3. Introducerea informaţiilor în text, funcţia "Anulare“ 

4. Selectarea informaţiilor - caracter, cuvânt, paragraf, întregul document 

5. Copierea, mutarea, ştergerea textului selectat 
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Lansarea unei aplicaţii de procesare de text 

 
Microsoft Word = un software cu ajutorul căruia putem crea documente pe calculator 

Lansarea unei aplicaţii de procesare de text -WORD 

 dublu clic pe pictograma aplicaţiei de pe desktop  

 sau click pe butonul de start – cautam prin tastare “word”  
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Meniul din Word 
 

conține secțiunile 
1. File 
2. Home 
3. Insert 
4. Page Layout 
5. References 
6. Mailings 
7. Review 
8. View 

 



Meniul Word – Secțiunea File 

 În secțiunea File avem opțiunile: 

 Save – salvăm peste fișierul existent CTRL+S 

 Save As – salvăm cu nume nou 

 Open – deschidem un doc existent CTRL+O 

 Close – închidem documentul curent 

 Info – informații despre document  

 Recent– vizualizăm doc modificate anterior 

 New–creare doc nou–Blank document CTRL+N 

 Print – setare opțiuni de printare a doc 

 Save & Send – salvare și trimitere doc 

 Help - funcția de ajutor (F1) sau 

   colț sus dreapta 

 Options – opțiuni generale ale programului 

 Exit  - închiderea programului WORD / se mai poate dreapta sus pe X  
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• blank document - document gol 
• web page - pagina web 
• templates - şablon (documente 

tip: cerere, scrisoare, memoriu) 



Meniul Word – Secțiunea File – Opțiunea Save As  

  Salvarea unui document sub un alt nume sau alt format      

          (de exemplu text, rich text format, html, etc) 

 Extensia fișierului  

  .docx / .doc 

 

Salvare pe  pictograma 

discheta  

din colțul de sus stănga 
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Meniul Word – Secțiunea File –Opțiunea Print 

 Stabilire numar copii 
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Butonul de printare 

Selectare imprimanta 

Specificare  numarul  
paginilor de printat 

Orientare pagina: 
 Vedere / Portret 

Tipul paginii: A4 

Dimensiunile marginilor paginii 

Nr de pagini imprimate pe foaie 



  Meniul Word – Secțiunea File – Opțiunea “Options” 

 
 Advanced  - Display   -  Show measurements in units of - Centimeters 
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Meniul Word – Secțiunea Home 

 Prin formatarea unui text înţelegem o serie de transformări aplicate acestuia astfel 

încât să-l aducem la forma dorită. 

 

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

Formatare text 
Aliniere text 

Marcare vizuala 
paragraf, text 
 

Stiluri de formatare 

Căutare / înlocuire text 



Meniul Word – Formatarea la nivel de caracter 

– Fonturi: Times New Roman, Arial etc. 

– Dimensiunea textului 

– Stiluri – anumite atribuite ale caracterelor  

– ingrosare (bold) 

– inclinare sau cursiv(italic) 

– subliniere (underline) 

– Culoarea textului 

– Efecte text 
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Fonturi 

Stiluri 

Efecte Culoare 
text 

Dimensiune Stergere 
formatare 

Culoare 
de fond  

 
Pentru a scrie cu majuscule  prima literă a unei 
propoziții și a lăsa toate celelalte litere ca litere mici 



Meniul Word – Formatarea la nivel de caracter 

Efecte: 

• superscript (scrierea în partea de sus a textului- exponent) sau CTRL şi SHIFT şi = 

• subscript (scrierea în partea de jos a textului - indice) sau CTRL şi = 

• strikethrough (text tăiat cu o linie) 

• double strikethrough (text tăiat cu două linii) 

• shadow (scris cu umbră) 

• outline (scris cu bordură) 

• emboss (scris în relief) 

• endgrave (scris gravat) 

• all caps (scris cu majuscule) 

• small caps (scris cu majuscule de dimensiune redusă) 

• hidden (ascunderea textului care nu dorim să fie imprimat), etc. 
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Spaţierea rândurilor 

• Formatarea la nivel de paragraf 

meniul Format - opţiunea Paragraph 

• sau clic dreapta - opţiunea Paragraph 
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Meniul Word – Alinierea textului în cadrul documentului 

 

Aliniere text – stanga, centru, dreapta 

Spațierea rândurilor 



Meniul Word – Stiluri de formatare 

• Un stil de paragraf reprezintă un ansamblu de caracteristici de scriere a textului (font, 

dimensiune, culoare, efecte, spaţiere, indentare, etc.), căruia i se atribuie un nume şi se 

poate aplica oricărui paragraf din document. 

• De exemplu, se poate defini un stil propriu pentru scrierea titlului. De fiecare dată când 

vom scrie un titlu nu vom mai face toate formatările, ci vom aplica stilul propriu, care a 

fost creat şi salvat cu un anumit nume. 

• MS Word pune la dispoziţie un set de stiluri predefinite (lista  din partea stângă a listei 

de fonturi). Se selectează textul, se deschide lista de stiluri şi se alege un stil. 

• Crearea unui stil propriu se face astfel:meniul Format - opţiunea Styles and 

Formatting 

• se acţionează butonul New Style ... ; 
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Meniul Word – Stiluri de formatare 
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• se introduce un nume pentru noul stil (caseta Name); 

• se alege obiectul pentru care se aplică noul stil: paragraf, tabel, listă (style type); 

• se alege tipul de bază, de la care preia toate caracteristicile (style based on). Aceste caracteristici sunt 

trecute în partea de jos a ferestrei. 

• se stabileşte ce stil va avea paragraful următor (Style for following paragraph); 

• se stabilesc caracteristicile noului stil cu ajutorul butoanelor din zona Formatting. Butonul Format conţine 

caracteristicile grupate pe categorii; 

 Observaţii:  

1.Putem sa ştergem sau să modificăm un 

stil propriu.  

2. Stilurile predefinite nu pot fi şterse, ci 

doar modificate. 



Meniul Word – Căutarea şi înlocuirea 

 utilizarea comenzilor "Găsire" şi "Înlocuire" 

• căutarea unui text într-un document se face din meniul Edit - opţiunea Find (CTRL+F): 

– în caseta Find What se introduce textul care se va cauta 

– butonul Find Next va afişa textul găsit pe fond negru 
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Meniul Word – Căutarea şi înlocuirea 

Zona Search options conţine opţiunile: 

– Match case - se specifică dacă se face sau nu diferenţa între majuscule şi minuscule 

– Find whole words only - permite căutarea cuvintelor întregi 

– Use wildcards - există caractere speciale ce permit să căutați informații bazate pe 

modele specifice și secvențe de caractere.(exemplu: toate aparițiile oricărui text care 

începe cu "t" și se termină cu "e„ => t *e ; alt exemplu: “d?g” găsește cuvinte precum 

dog, dig, dug) 

– Sounds like - caută cuvintele care sună asemănător cu cuvântul căutat 

– Find all word forms - permite căutarea tuturor formelor gramaticale ale cuvântului 

– Butonul Format - permite căutarea textelor ce conţin formatări similare cu textul iniţial 

– Butonul Special - permite căutarea caracterelor speciale: marcaje de paragraf, puncte 

 de tabulare 

o Observaţie: Dacă dorim căutarea în tot documentul trebuie să plasăm cursorul la 

începutul documentului, dacă nu, căutarea se va face începând cu pozitia în care se 

găseşte cursorul. 

 

 

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 



Meniul Word – Căutarea şi înlocuirea 

• înlocuirea unui text într-un document se face din meniul Edit - opţiunea Replace (CTRL+H): 

– în caseta Find What se introduce textul care se caută şi care se va înlocui 

– în caseta Replace With se introduce noul text 

– butonul Replace All realizează înlocuirea tuturor apariţiilor simultan 

– butoanele Find next şi Replace realizează înlocuirea pas cu pas sau înlocuirea parţială. 
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Meniul Word – Secțiunea Insert 

 Inserare de tabele, imagini, forme, grafice, simboluri, ecuații 
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Inserare 
tabel 

Inserare 
imagine 

Inserare 
ecuație Inserare 

simbol 

Inserare 
antet 

Inserare 
subsol 

Inserare 
numar 
pagina 

Inserare 
casetă cu text 



Meniul Word – Secțiunea Page Layout 

Iniţializarea paginii de lucru - meniul File - secțiunea Page Layout - opţiunea Page Setup 

– marginile: top (sus), bottom (jos), left (stânga), right (dreapta), gutter (îndoirea pentru îndosariere). 

– orientarea: landscape (orizontală, tip vedere) şi portrait (verticală, tip portret). 

– dimensiunea sau tipul hârtiei (Paper): Letter, A4, A5,B5, etc. 

– borduri de pagină (layout - butonul Borders): tipul, culoarea, grosimea liniei şi modele (Art). 
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Meniul Word – Secțiunea Page Layout 
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• Setări pentru pagină 



Meniul Word – Secțiunea Page View 

 Moduri de vizualizare 

– Print Layout 

– Full Screen Reading 

– Web layout 

– Outline 

– Draft 
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Introducerea informaţiilor în text 

Introducerea informaţiilor în text, funcţia "Anulare" 

• meniul Edit - opţiunea Undo (CTRL+Z) - pentru anularea ultimei operaţii efectuate 

• meniul Edit - opţiunea Repeat (CTRL+Y) - pentru refacerea operaţiei după ce a fost 

anulată. 

• sau butonul    pentru anulare şi butonul      pentru refacere. 
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Introducerea informaţiilor în text 

Selectarea informaţiilor - caracter, cuvânt, paragraf, întregul document 

• o porţiune de text: ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului sau ţinând apăsată tasta 

SHIFT şi utilizând tastele săgeţi, Page Up, Page Down, Home (de la începutul 

rândului) sau End (până la sfâsitul rândului). 

• tot documentul: CTRL+A sau CTRL + clic în partea stângă a paginii 

• un cuvânt: dublu clic în interiorul cuvântului 

• o propozitie: CTRL+ clic în interiorul propoziţiei 

• o linie: clic în partea stângă a paginii, în dreptul liniei 

• un paragraf: dublu clic în partea stângă a paginii, în dreptul paragrafului 

Selecţia multiplă: 

• CTRL pentru selecţie neînvecinată 

• SHIFT pentru selecţie învecinată 

Deselectarea textului se face prin clic oriunde în afara zonei selectate. 
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Introducerea informaţiilor în text 

Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor „Copiere”, „Lipire”, „Decupare” 

• Clipboard -ul reprezinta o zonă temporară de memorie cu care se pot muta porţiuni de text 

în cadrul aceluiaşi document sau documente distincte. 

Copierea textului  

• clic dreapta pe textul selectat - optiunea Copy (CTRL+C sau CTRL+ Insert), iar apoi 

facem clic dreapta în locul în care dorim să copiem - opţiunea Paste (CTRL+V sau 

SHIFT+INSERT) 

• sau secțiunea Home opțiunea  Clipboard - Copy şi Paste 

• sau tehnica “drag and drop” (trage şi lasă) ţinând apasată tasta CTRL: se selectează textul şi 

cu butonul stâng al mouse-ului apăsat continuu şi tasta CTRL apăsată, se trage de textul 

selectat în locul în care se face copierea. 
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Introducerea informaţiilor în text 

Mutarea textului 

clic dreapta pe textul selectat - opţiunea Cut (CTRL+X ) pentru decupare, iar apoi facem clic 

dreapta în locul în care dorim să mutam textul - opţiunea Paste (CTRL+V) pentru lipire. 

• sau meniul Edit opţiunile Cut şi Paste 

• sau butoanele din bara cu instrumente standard:  pentru decupare şi  pentru lipire 

• sau tehnica “drag and drop” (trage şi lasă): se selecteaza textul şi cu butonul stâng al 

mouse-ului apăsat continuu,se trage de textul selectat în locul în care se face mutarea. 

Ştergerea textului 

tasta Delete pentru textul selectat 

• tasta Backspace pentru ştergere caracter cu caracter la stânga (înapoi) 

• tasta Delete pentru ştergere caracter cu caracter la dreapta (înainte) 
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Concluzii 

 http://competentedigitale.ro/word/Modul%203%20Word2007_EN.pdf 

 https://ro.lipsum.com/ 
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http://competentedigitale.ro/word/Modul 3 Word2007_EN.pdf

