
  

Microsoft Office Word 



Cuprins: 

1. Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text 

2. Alinierea textului în cadrul documentului 

3. Copierea formatului unui text selectat 
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Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text 

 • Afisarea (ascunderea) delimitatorilor de paragraf se face prin clic pe butonul        din 

bara cu instrumente standard sau CTRL și * 
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Alinierea textului în cadrul documentului 

 
Spaţierea rândurilor = Formatarea la nivel de paragraf        

    meniul Format - opţiunea Paragraph sau clic dreapta - opţiunea Paragraph 

• Alinierea textului 

- la stânga (CTRL+L), la centru (CTRL+E) 

la dreapta (CTRL+R), la stânga şi la dreapta(CTRL+J) 

• Indentarea textului (dimensiunea distanţei de la         

 marginile hârtiei până unde începe textul) 

– la stânga (indentation left) 

– la dreapta (indentation right) 

– specială:  

- first line (prima linie indentată faţă de restul paragrafului) 

 

 

– - hanging - agăţat (paragraful indentat faţă de prima linie). 

• Spaţiul dintre paragrafe: înainte (before) şi după (after) 

• Spaţiul dintre liniile paragrafului: la un rând (single),       

  la un rând şi jumătate (1.5lines), la două rânduri (double)  

 

•  

 

•  

: 
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Alinierea textului în cadrul documentului 

 
Aspectul paginii: 

• Window/Orphan control - împiedică terminarea paginii cu primul rând din paragraf şi 

trecerea ultimului rând din paragraf pe pagina          

următoare 

• Keep lines together - controlează împărţirea           

 unui paragraf pe două pagini 

• Keep with next - controlează despărţirea           

 unui paragraf de următorul 

• Don't hyphenate - previne despărţirea         

 automată a cuvântului în silabe la capăt de rând 

: 
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Copierea formatului unui text selectat 

 
• Formatările aplicate unui text pot fi aplicate (copiate) unui alt text utilizând butonul 

Format Painter   (descriptor de formate) astfel:  

 se selectează textul deja formatat, se acţionează butonul Format Painter   şi se 

selectează textul pentru care dorim să aplicăm formatările. 
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Folosirea şi setarea tabulatorilor 

 
• Marcajele folosite pe riglă se numesc tabulatori. Ei ajută la alinierea textului, coloanelor 

sau listelor marcate sau numerotate. 

• În partea stangă a riglei orizontale se gaseşte butonul       care, prin clic pe acesta, 

permite schimbarea tipului tabulatorului: 

 

 

• Cum se procedează:se selectează tipul de tabulator 

• se face clic pe riglă în locul în care dorim să aplicăm tabulatorul, se acţionează tasta 

TAB, iar cursorul de scriere sare în poziţia indicată de tabulator 

• mutarea tabulatorului se face prin glisarea acestuia pe riglă 

• eliminarea unui tabulator se face prin tragerea acestuia în afara riglei 

• pentru definirea cu exactitate a poziţiei tabulatorului, din meniul Format se alege 

opţiunea Tabs. 

În zona Leader se alege modalitatea de umplere a spaţiului din partea stângă a 

tabulatorului. 

Se poate folosi în redactarea adeverinţelor, cuprinsului, etc. 
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