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Editoare de texte 

Editorul de texte = o aplicație folosită pentru editarea fișierelor de tip text. 

Programele de editare se împart în 2 categorii 

1. Editoare de texte (QuickEdit pt dispozitive android, Notepad, Wordpad pt 

Windows, ed, ex, vi pt Unix, pico, joe, vi, emacs pt Linux, gedit pt Ubuntu 

www.editpad.org = online, GoogleDocs) 

  - au mai puține facilități, scriere rapidă de notițe 

 - memorarea textelor în fișiere de tip text (*.txt) 

 

 

 

2. Procesoare de documente (textul se poate îmbina cu fotografii, tabele, 

obiecte grafice 3D) 

 www.writeurl.com = salvează document cu extensia .doc 

 



Notepad 

Notepad = editor de texte (aplicație multimedia) 

1. Deschidere aplicație Notepad: meniu Start    tastare Notepad  

2. Crearea și salvarea fișierelor cu Notepad 

După deschiderea aplicației și introducerea textului dorit, salvăm informația într-un fișier cu 

extensia .txt 

În meniu alegem secțiunea File   opțiunea Save AS   introducem numele fișierului 

și selectăm calea unde va fi salvat 
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 Notepad 

• Fereastra aplicatiei Notepad contine elementele: 

• În bara de titlu a aplicatiei apare afisat numele fisierului, numele aplicatiei, iar în partea 

dreapta butoanele specifice lucrului cu ferestre (minimizare, restabilire jos, maximizare, 

închidere). 
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 bara de titlu 
bara de meniuri 

bara de 
defilare pe 
verticala 

bara de defilare pe orizontala 

Notepad++ este o 
alternativă la Notepad, 
permite editare de cod 
sursă pentru limbaje 
de programare 
precum C++, HTML 



WordPad 

WordPad este un editor de texte cu performanțe îmbunătățite față de Notepad, față 

de care poate alinia, evidenția sau colora textul, poate insera imagini și poate salva 

documente în formatul .rtf (Rich Text Format) 

(face parte din sistemul de operare Windows) 



Microsoft Word 

În Microsoft Word (pe lângă tot ce putem face în celelalte editoare de text) realizăm  

și modificăm rapoarte, desene, imagini, tabele. 

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”  

 Meniul din Word 
 

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

 

Extensia fișierului .docx / .doc   (.odt) 



Principalele elemente de interfață ale editorului 

1. Bara de titlu = conține titlul fișierului, butoane de management ale ferestrei(minimizare) 

 

2. Bara de instrumente de acces rapid 

3. Panglica – conține butoane organizate pe grupuri, diferă de la un meniu la altul 

 

4. Suprafața de lucru = conține paginile din document în care urmează să se insereze text, 

imagini, tabele, obiecte grafice  

5. Bara de derulare = apare în momentul în care conținutul ferestrei documentului nu se 

încadrează în zona de lucru și e necesară derularea acesteia 

6. Bara de stare = conține zona de afișare a nr paginii curente, nr de pagini din document, a 

nr de cuvinte din document, limba de verificare gramaticală, tipuri vizualizări 
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Operații pentru gestionarea unui document 

  



 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) 

Operații pentru gestionarea unui document 



  Meniul Word – Secțiunea File – Opțiunea “Options” 

 
 Advanced  - Display   -  Show measurements in units of - Centimeters 
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 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 text 
mod artistic Inserare 

casetă cu text 

Inserare 
forme 
simple 

Inserarea și editarea obiectelor din document 



Operații de editare într-un document 

Introducerea obiectelor în documente se poate realiza prin tastare, copiere, lipire, 

mutare, importare sau diferite alte operații 

Home- Editing  

Selecţia multiplă: 
CTRL pentru selecţie 
neînvecinată 
SHIFT pentru 
selecţie învecinată 



Aplicații 

 Creează un folder cu numele Portofoliu digital în folderul vostru 

 Deschide un procesor de documente și creează un document nou. Salvează 
documentul în folderul creat cu numele primul_document 

 Stabilește valoarea din zona de panoramare la 80%. Salvează și închide 
documentul 

 Deschide fișierul primul_document și salvează-l cu același nume dar cu 
extensia .txt în Portofoliu digital. Salvează și închide documentul. 

 Deschide fișierul primul_document și inserează un tabel cu 3 linii si 4 coloane 

 Inserează o imagine din calculator si un text artistic ce conține numele 
vostru.Salvează și închide documentul. 
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