
  

Microsoft Office Word 
Inserarea si formatarea tabelelor 



Cuprins: 

1. Inserarea unui tabel 

2. Desenarea unui tabel 

3. Lucru în tabel 

4. Operații în tabel 
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Inserarea unui tabel 

Crearea unui tabel poate fi efectuata în două moduri 

1. Se poziționeaza cursorul în document, în poziția unde trebuie inserat tabelul și se activeaza 

opțiunea din meniul Insert / Table / Insert Table 

•  In rezultat apare fereastra Insert Table, unde se înscriu  

• numarul de coloane ale tabelului – Number of columns  

• și numarul de rânduri - Number of rows. 
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în caseta Fixed column width (Lăţime 
fixă a coloanei) se stabileşte lăţimea 
tabelului. 
Optiunea Automat permite ca lăţimea 
tabelului să fie egală cu a paginii, 
coloanele având dimensiunile egale. 

 



Crearea unui tabel poate fi efectuata în două moduri 

2. Se pozitioneaza cursorul în document, în poziția unde trebuie inserat tabelul și se 

efectuează un clic pe meniul Insert , opțiunea Table .  

Cu ajutorul mouse-lui se stabilesc dimensiunile tabelului. 

După ce a fost creat tabelul, utilizatorului îi rămâne să introducă datele în tabel.  

Pentru a introduce date într-o celula, trebuie poziționat cursorul contextual în celula 

respectivă.  

 

Pentru trecerea dintr-o celulă în  

alta a tabelului pot fi utilizate  

tastele directionale (4 taste săgeți) 

sau tasta Tab   

sau celula în care se dorește de a  

înscrie date trebuie indicata cu  

ajutorul mouse-ului. 
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Inserarea unui tabel 



• Meniul Insert- secțiunea Table - opţiunea Draw Table 
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Desenarea unui tabel 



• La activarea butonului Draw Table  cursorul ia forma unui creion cu ajutorul caruia se 

deseneaza tabelul.  

• Butonul Eraser  poate fi utilizat pe post de radiera.  
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Desenarea unui tabel 

Butonul Shading Color   se utilizeaza pentru a 
aplica un fundal de o anumita culoare pentru 
celule sau pentru intregul tabel. 

 
Din lista 
derulanta Line 
weight se 
selecteaza grosimea, 
iar utilizand 
butonul Pen Color – 
culoarea acesteia.  
 

Din lista derulanta Line Style poate 
fi selectat stilul liniilor utilizate in 
desenarea tabelului 

 



Utilizarea stilurilor de tabel 

• Dupa inserarea unui tabel, acesta poate fi formatat utilizând stilurile de tabel astfel: 

 – click în tabelul pe care dorim sa-l formatam; 

 – din fila Design, grupul Table Tools, alegem stilul de tabel dorit Table Styles; 

• Prin  plasarea mouse-ului deasupra fiecarui stil de tabel preformatat, putem examina cum 

se va afisa tabelul. 
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Desenarea unui tabel 



Lucru în tabel 

• Dimensiunile liniilor şi coloanelor se pot modifica manual, prin poziţionarea 

cursorului pe linia rândului sau coloanei, iar atunci când acesta se transformă în 

săgeată se trage spre exterior (pentru mărire) sau interior (pentru micşorare). 

• Selectarea tabelului se face prin poziţionarea cursorului mouse-ului în colţul din stânga 

sus şi se face clic pe   

• Selectarea unei linii (coloane) se face prin poziţionarea cursorului în dreptul liniei 

(coloanei), iar când acesta se transformă în săgeată se face clic pe aceasta. 
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Selectarea se poate face şi din meniul Table Tools – tab Layout - opţiunea Select 

- Table - selectează tabelul 

- Row - selectează linia în care e poziţionat cursorul 

- Column - selectează coloana în care e poziţionat cursorul 

- Cell - selectează celula în care e poziţionat cursorul 
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Lucru în tabel 



Operații în tabel 

• Pentru a adăuga rânduri /coloane într-un tabel existent se activeaza meniul Table Tools  

   (click în interiorul tabelului) 
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Insert Left – pentru a 
insera o coloana la stanga 
de coloana in care se afla 
cursorul contextual; 
 

Insert Right – pentru 
a insera o coloana la 
dreapta de coloana cu 
cursor; 
 

Insert Above – 
pentru a insera un 
rand inaintea 

randului cu cursor; 
 

Insert Below –
 pentru a insera un 
rand dupa randul cu 
cursor. 

 



Operații în tabel 

• Pentru a efectua operatiunile de stergere se activeaza Table/Delete : 
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Delete Table – pentru a sterge intreg 
tabelul, cursorul contextual trebuie 

plasat in tabelul ce urmeaza a fi sters. 
 

Delete Columns – pentru a sterge 
coloanele tabelului. Pentru a sterge o 
singura coloana atunci,trebuie pozitionat 
cursorul contextual in aceasta. Daca, insa 
este necesar de a sterge mai multe 
coloane, atunci este necesar ca acestea sa 
fie selectate. 
 

Delete Rows – pentru a sterge 
randurile tabelului.  

Delete Cells – pentru a 
sterge una sau mai 
multe celule 

 



• Este posibila unirea a doua sau mai multe celule. – MERGE CELLS (îmbinare celule) 

• Se selecteaza celulele care necesita a fi unite si apoi se utilizeaza comanda Table Tools/ 

Layout/ Merge Cells, sau click dreapta pe celulele selectate si opțiunea Merge Cells 
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Operații în tabel 



• O celula poate fi împărțită în mai multe utilizând comanda Tables Tools/ Layout/Split 

Cells sau click dreapta pe celula selectată și alegere  Split Cells (scindare celule) 

•  In fereastra care apare ca rezultat se indica in cate randuri si coloane trebuie impartita 

celula selectata.  
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Operații în tabel 



Impartirea unui tabel in doua tabele se face in felul urmator:  

• se pozitioneaza cursorul in randul de unde trebuie sa inceapa tabelul doi si se activeaza 

comanda Table Tools / Layout/ Split Table. 
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Operații în tabel 



Pentru a fixa dimensiunile coloanelor si randurilor poate fi activat Table Tools /AutoFit : 
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Operații în tabel 

AutoFit to Contents - 
potrivirea automata la 
continutul celulelor; 
 

AutoFit to Window- 
potrivirea automata 
fata de fereastra;   



Table Tools / Layout / Cell Size / Distribute Rows 

Distribute Rows  – randurile selectate se vor fixa de aceiasi dimensiune.  
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Operații în tabel 



Table Tools / Layout / Cell Size / Distribute Rows 

Distribute Columns  – coloanele selectate se vor fixa de aceiasi dimensiune.  
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Operații în tabel 



Formatarea datelor tabelului 

• Formatarea datelor unui tabel poate fi efectuata la fel ca si formatarea oricarui text. 

Doar ca in cazul datelor tabelelor mai sunt adaugate cateva optiuni. 

• Pentru alinierea textului intr-o celula  

– Align top left /  Align top center / Align top right 

– Align center left / Align center / Align center right 

– Align bottom left / Align bottom center / Align bottom center  
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Formatarea datelor tabelului 

• In cadrul unei celule a tabelului poate fi modificata directia de orientare a textului.  

• In acest scop poate fi utilizata optiunea Text Direction. In acest caz Word-ul va 

schimba automat directia textului din cea obisnuita in una prestabilita.  

• Daca este necesara alta orientare poate fi pozitionat cursorul pe celula respectiva si 

este necesar de a activa butonul drept al mouse-ului si de a selecta comanda Text 

Direction. In rezultat va fi deschisa fereastra Text Direction – Table Cell de unde 

utilizatorul poate selecta orientarea dorita a textului in cadrul unei celule. 
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Formatarea datelor tabelului 

• Se pot seta marginile celulei sau spatiul dintre celule din fereastra Table Options afisata 

cu ajutorul optiunii Cell Margins din sectiunea Alignment din meniul Table Tools 
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• Heading Rows Repeat - permite repetarea capului de tabel pe fiecare pagină nouă 

ocupată de tabel. 

• Această opțiune se aplică pe tabelele care se extind pe mai multe pagini. 

• Pentru a funcționa corect, înainte trebuie să verificăm că opțiunea Text Wrapping este setată pe 

valoarea None în fereastra Table Properties care apare când realizăm click dreapta pe tabel. 

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

Operații în tabel 

 



Operații în tabel 

 
Convertirea tabelului în text 

În cazul cand se face convertirea de la tabel la text trebuie pozitionat cursorul contextual in 

tabel si de a activa Table Tools / Layout / Data / Convert to Text.  

Ca rezultat apare fereastra Convert Table to Text in care se indica simbolul prin care se va 

face delimitarea datelor care se afla in diferite celule  
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Operații în tabel 

 Convertirea Textului în tabel 

• Când trebuie de convertit un text în tabel, asupra textului este necesar de a efectua 

unele transformari; între elementele de text care urmeaza a fi incluse in diferite coloane 

un semn delimitator (de exemplu semnul # sau tab), excluzand semnele existente. 

Dupa selectarea textului se activeaza  

Insert /Table /Convert Text to Table  

În fereastra ce se deschide se indica  

numarul de coloane si semnul delimitator 
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Opțiunea Sort - se sortează pe coloane datele din tabel, crescător / descrescător, după 

maxim trei coloane 
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Operații în tabel 

 



Formula - permite efectuarea unor calcule în tabel – Formula / Data / Table Tools 

• Se poziţionează cursorul în ultima celulă necompletată pe un rând sau coloană.  

• În caseta Formula, este afişată automat funcţia  

 =SUM(left) pentru adunarea elementelor de pe linie, sau 

  =SUM(above) pentru adunarea elementelor de pe coloană.  
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Operații în tabel 

 

Se vor indica ca argumente ale funcţiei (ceea 
ce este între paranteze) adrese de celule, 
adică A1, B4 (litera coloanei şi numărul liniei) 
sau un domeniu de celule, adică A1:C5. 
 

Dacă dorim altă funcţie, o alegem din 
caseta Paste Function şi o introducem în 
caseta Formula. Alte funcţii sunt: Min, 
Max, Count (numără elementele), 
Average (media aritmetică), etc.  
 

În caseta Number Format se stabileşte 
formatul de afişare a rezultatului. 
 



Table Properties - permite stabilirea proprietăţilor unui tabel 

Se selecteaza tabelul, apoi click dreapta pe el si alegem optiunea Table Properties 

Apare o fereastra cu 4 taburi: Table; Row; Column; Cell; Alt Text 
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Operații în tabel 

 

Lățimea tabelului 

Alinierea tabelului în pagină  
(stânga, centru, dreapta) 

Aranjarea tabelului în pagină în funcție  
de textul cel înconjoară  
(around = text în toate părțile 
 none= text la sfârșitul tabelului) 

Opțiuni pentru chenare 

Setare margini celule si  
spatiul dintre celule 



Table Properties – Borders and shading 
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Operații în tabel 

 

Alegere tip chenar,  
in functie de laturile afisate 

Tipul liniei ce defineste  
laturile chenarului 

Culoarea laturilor  
interioare /exterioare tabelului 

Grosimea laturilor chenarului 



Table Properties – Borders and shading 
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Operații în tabel 

 

Alegere culoare fundal 

Modelul pentru fundal  

Culoarea utilizată în model 

Optiune aplicare pentru tot tabelul 
pentru celule / pragraf / text 



Table Properties - permite stabilirea proprietăţilor unui tabel: 
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Operații în tabel 

 

Specificare inaltime rand 

Permite ca un rand, sa se continue 
 pe pagina urmatoare 

Repetare primul rand (cap de tabel) 
pe toate paginile pe care se afla tabelul 



Table Properties - permite stabilirea proprietăţilor unui tabel: 
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Operații în tabel 

 

Specificare latime coloana 



Table Properties - permite stabilirea proprietăţilor unui tabel: 
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Operații în tabel 

 

Aliniere pe verticala 
a textului din celule 

Specificare latime celula 

Optiuni- setare margini celule 

Optiuni – incadrare text in celula 



Aplicații 

1.Creati un tabel cu 3 coloane si 4 linii, folosind, pe rand, fiecare modalitate de creare 

oferita de Word. 

2.In primul tabel completati succesiv cu numerele de la 1 la 12  

Adaugati o coloana noua intre prima si a doua coloana, completand-o cu litere de la a la d 

3.Stergeti penultimul rand  

4.Stergeti ultima coloana. 

5. Transformati tabelul in text, celulele fiind separate prin virgula 

6.In al doilea tabel, proiectati un Cap de tabel cu continutul Nr.crt, Nume si prenume, 

Media si completati-l cu date corespunzatoare. 

 7. Sortati tabelul, ordonandu-l dupa Media generala si, in cazul aceleiasi medii, alfabetic 

dupa Nume si prenume. 

8. In al treilea tabel uneste toate celulele de pe primul rand si editeaza textul Prietenii mei. 

9.Scindati fiecare celula de pe prima coloana in doua coloane si un rand, completati 

incepand cu cel de-al 2lea rand cu Prenume, Nume de familie, Nr de telefon, Data nasterii. 

10.Aplicati un chenar verde si linie dubla tabelului. 
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Aplicații 

11. Creati un tabel (3X3) ce are culoare de umplere galben cu model dungi 
verticale rosii 

12. Introduceti text in tabel, caruia sa ii schimbati orientarea pe verticala 

13. Introduceti o imagine intr-o celula de tabel 
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