
  

Microsoft Office Word 
Organizarea textului sub forma de lista 



Cuprins: 

1. Liste neordonate 

2. Liste ordonate 
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Folosirea listelor (numerotate, marcatori) 

 
• In general, un text in care se face o enumerare este mai usor de interpretat daca 

prezentarea are forma unei liste.  

• Elementele listei sunt numerotate sau marcate prin diverse simboluri (tipuri de 

numerotare sau marcatori).Marcarea unui paragraf se refera la plasarea unui caracter sau 

a unei miniaturi in fata lui. 

• Listele reprezintă o înşiruire de elemente, utilizând pentru fiecare element un marcaj 

(simbol) sau un număr. 

• Listele pot fi cu marcatori sau numerotate. 
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Folosirea listelor (numerotate, marcatori) 

 
 Se procedează astfel: 

–  fie se introduc elementele, se selectează, apoi se stabilesc marcatorii /modul de numerotare 

– fie se stabileşte de la început tipul listei şi apoi se introduc elementele: meniul Home – 

secțiunea Paragraph - opţiunea Bullets and Numbering 

 Butonul Bullets permite alegerea unui marcator din cele afişate. 

 

 

 

 

 

 

  Dupa ce ati creat un element marcat, de fiecare data cand este apasata tasta 

ENTER se va adauga in mod automat un alt element marcat, pana cand se apasa tasta 

ENTER de doua ori. 
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• Butonul Numbered permite alegerea unui tip de numerotare:  

– cu cifre arabe,  

– cu cifre romane,  

– cu litere.  
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Folosirea listelor (numerotate, marcatori) 

 



• Eliminarea marcajelor din listă se face astfel: 

– se selectează lista şi se actionează butonul corespunzator 

– sau din opţiunea Bulets and Numbering -butonul 
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Folosirea listelor (numerotate, marcatori) 

 



• Sortarea elementelor din listă:se selectează lista de elemente  

Ordonarea se poate face pentru elementele ce conţin text, numere sau date calendaristice. 

Ordonarea se poate face crescător (Ascending) sau descrescător (Descending). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mărirea sau micşorarea distanţei de la marcator la text se poate face cu butoanele  
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Folosirea listelor (numerotate, marcatori) 

 



Realizati urmatoarele liste intr-un document Word 
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Aplicatii 

 

Lista pe mai multe niveluri 


