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TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
A. Denumire modul: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 
Grup ţintă: grup social vulnerabil: femei de etnie rromă sau femei recent intrate în 
şomaj datorită crizei economice. 
 
B. Titular modul/ Formator: Conf. univ. dr. Corina Rotar 
 
Buget timp: 32 ore 
 Activităţi teoretice: 12 ore 
 Activitaţi practice: 20 ore 
 
Obiective:  

- Crearea deprinderilor legate de utilizarea calculatoarelor  in procese de 
editare text, prelucrarea informatiilor cu programe de calcul tabelar; 

- Dezvoltarea abilitatilor de comunicare pe Internet. 
 

Competenţe: 
 Abilitatea de a utiliza calculatorul pentru editarea textelor, calcul tabelar si 

prezentari electronice, etc; 
 Abilitatea de a folosi tehnica de calcul in scopul comunicarii eficiente. 

 
F. Conţinuturi/Teme şi forme de activitate specifice 
Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Forma de 

activitate 
Nr. 
ore 

1. 
Arhitectura sistemelor de calcul: generalitati Activităţi teoretice 

Activităţi practice 
1 
1 

2. 
Instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor de 
calcul si a perifericelor.  

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
1 

3. 
 

Exploatarea şi întreţinerea a sistemelor de calcul si 
echipamentelor periferice 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
1 

4. 
 

Interfata Windows. Gestionarea ferestrelor, 
gestionarea fisierelor, folosirea accesoriilor 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
2 

5. 
Procesorul de texte Word:  notiuni de formatare si 
editare text 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
2 

6. 
Procesorul de texte Word:  inserare de obiecte,  
inserare de simboluri 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
2 

7. Procesorul de texte Word: inserare de tabele, 
crearea indexurilor si cuprinsurilor 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
2 

8. 
Excel: elemente de editare si formatare, serii de 
date 

Activităţi teoretice 
Activităţi practice 

1 
2 

9. 
Excel: formule si functii Activităţi teoretice 

Activităţi practice 
1 
2 
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Nr. 
crt. Conţinuturi/Teme Forma de 

activitate 
Nr. 
ore 

10. 
Excel: baze de date Activităţi teoretice 

Activităţi practice 
1 
2 

11. 
Elaborare de prezentari folosind PowerPoint  Activităţi teoretice 

Activităţi practice 
1 
1 

12. 
Comunicare Internet Activităţi teoretice 

Activităţi practice 
1 
2 

 Total ore 12+20 32 
 
Metodologia didactică: 
Tehnici educaţionale: prezentări, discutii, exerciţii; 
Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări power-point, laborator dotat cu 
PC-uri si software adecvat 
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CAPITOLUL 1. ARHITECTURA ȘI FUNCŢIILE UNUI 
SISTEM INFORMATIC 

 
 Un sistem informatic reprezintă ansamblul de echipamente fizice (hardware) şi 
sisteme de programe (software) care sunt utilizate în diferite activităţi specifice. Astfel, 
un sistem informatic poate fi reprezentat ca un ansamblu de trei componente:  

1) componenta fizică (structura hardware) 
2) componenta logică (resursele software) 
3) obiectul procesării (informaţiile) 

 De regulă un astfel de sistem informatic constă din cel puţin un microcalculator 
(de  tipul calculatoarelor PC), cu echipamente de intrare-ieşire (tastatură, monitor video, 
imprimantă, etc.) şi software-ul necesar activităţilor specifice. Calculatorul poate 
funcţiona de unul singur sau poate fi conectat într-o reţea de calculatoare. 
 Un sistem informatic trebuie să îndeplinească, în general, următoarele funcţii: 

- să permită colectarea şi introducerea datelor 
- să permită stocarea datelor într-un volum suficient pentru activitatea dorită 
- să permită prelucrarea datelor: procesare de texte, evidenţă economică, 

generare și vizualizare rapoarte, calcule specifice, etc. 
- să permită regăsirea şi extragerea datelor, prezentarea lor într-o formă cât 

mai adecvată utilizării (grafice, tabele, desene, etc.) 
- să permită conectarea la o reţea de comunicaţii şi schimbul de informaţii cu 

alte sisteme informatice. 
 Toate aceste funcţii trebuie să fie îndeplinite în condiţiile unei interfeţe 
"prietenoase" cu utilizatorul care de cele mai multe ori nu este un specialist 
informatician. Realizarea funcţiilor de mai sus implică o anumită structură a componetei 
hardware şi o anumită dotare cu software, elemente ce vor fi detaliate în secţiunile 
următoare. 
 

1.1. Resurse hardware. Structura unui sistem de calcul de tip PC 
 
Unitatea centrală 

 La începutul anilor 80 apar primele tipuri de microcalculatoare din familia 
calculatoarelor personale (PC): APPLE, IBM, ATARI, AMIGA, etc. Datorită politicii firmei 
IBM, de a publica şi declara libere specificaţiile tehnice ale microcalculatorului IBM-PC, 
majoritatea firmelor producătoare au început să producă microcalculatoare compatibile 
IBM-PC, acesta impunându-se ca un standard în domeniul calculatoarelor personale. In 
figura 1-1 este prezentat un PC tipic. 
 Principalele caracteristici ale calculatoarelor de tip PC sunt:        
 - raport preţ/putere de calcul - scăzut 
 - interfaţă "prietenoasă" cu utilizatorul  
 - gamă de aplicaţii imensă:  

o gestiuni de baze de date  
o procesare de texte, procesare tipografică 
o proiectare asistată de calculator 
o comunicaţii (reţele de calculatoare, poşta electronică) 
o calcul matematic, ştiinţific 
o aplicaţii în învăţământ, activitatea medicală 
o jocuri etc. 
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Figura 1. Aspectul tipic al unui PC compatibil IBM 

 
 Din punct de vedere fizic un sistem compatibil IBM-PC se compune din: 
 - calculatorul propriu zis (unitatea sistem) 
 - monitorul, tastatura 
 - echipamente periferice (imprimantă, scanner, mouse) 
 

 
Figura 2. Părţile componente ale unui PC 

 
Calculatorul propriu-zis cuprinde într-o carcasă:   

- placa de bază (motherboard) 
- sursa de alimentare 
- unitatea de disc hard (fix, sau Winchester)  
- unitatea sau unităţile de discuri flexibile (floppy) 
- unitate de CD (cititor de CD, inscriptor de CD, DVD).  

Din punct de vedere funcţional se disting următoarele blocuri:   
- Unitatea centrală de prelucrare (UCP), memoria 
- Dispozitivele de intrare-ieşire (I/E) 
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Placa sistem cuprinde: unitatea centrală, memoria, conectori, adaptoare standard. 
a) Unitatea centrală conţine în mod obişnuit următoarele componente: 

- procesorul şi circuite aferente 
- sistemul de întreruperi 
- sistemul de acces direct la memorie 
- generatorul de timp programabil 
- interfaţa pentru tastatură 
- generatorul sonor programabil 
- adaptoare „on board” pentru sunet, monitor, fax-modem, reţea, 

imprimantă etc. 
  

 
 

Figura 3. Structura unui PC 
 
 b) Memoria. Primele sisteme de tip IBM-PC, realizate cu Intel 8086 (8088), 
aveau memoria de 1 M octet. Din motive de compatibilitate sistemele mai puternice 
ulterioare au păstrat organizarea primului Mo, dar posedă o memorie mai mare, putând 
merge până la giga-octeţi. Pentru capacitatea de memorare se utilizează: 1 byte=1octet 
= 8 biţi, 1 KB = 1024 bytes, 1MB=1024KB, 1 GB=1024 MB. 
  

Unităţile  (dispozitivele) de intrare - ieşire 
 
 a) Tastatura  
 Este un dispozitiv de intrare. Tastele sunt grupate în mai multe zone: 

 partea analoagă maşinii de scris (caractere alfanumerice, simboluri speciale) 
 tastele funcţionale programabile 
 tastatura numerică  auxiliară 
 tastele pentru editare 

 Există un număr de taste funcţionale: SHIFT, CTRL, ALT, care, utilizate simultan 
cu tastele normale, modifică semnificaţia acestora. Aceste combinaţii sunt foarte des 
utilizate în programele de editare si vor fi semnalate la prezentarea acestora. 
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 b) Sistemul video 
 Din punct de vedere hardware, sistemul video se compune din:  
 - monitorul TV (Display sau Screen) 
 - adaptorul video.  
 Monitorul utilizat la calculatorul personal este color si are accesibile pentru 
operator:  
 - buton de punere sub tensiune;  
 - controlul luminozităţii, contrastului, dimensiunii şi centrării pe orizontală şi 

verticală etc., comandate digital prin intermediul unor meniuri. 
 Transformarea informaţiilor de afişat pe ecran, din forma binară în care se află 
pregătite într-o zonă de memorie, numită memorie de ecran, în forma semnalelor video 
ce se transmit monitorului se realizează de către adaptorul video. Ecranul are două 
moduri fundamentale de funcţionare: text (sau alfanumeric) şi grafic. Ambele se pot 
manifesta în regim monocrom (alb-negru) sau color. Rezoluţia pe orizontală  poate fi de 
640  pixeli (Pixel=picture element), 1024 pixeli sau 1280 pixeli, iar pe verticală 480 
pixeli, 768 pixeli sau1024 pixeli. Tendinţa actuală este spre mărirea rezoluţiei 
monitoarelor. Dimensiunile uzuale ale monitoarelor sunt 14", 15", 17" sau, pentru 
aplicaţii de tehnoredactare a publicaţiilor, 22". 
  

c) Discuri magnetice                                 
 Memoria externă este constituită practic numai din discuri magnetice (unele 
sisteme sunt dotate şi cu unitate de bandă magnetică "streamer"). În prezent există şi o 
puternică orientare spre diversificarea memoriei externe prin răspândirea dispozitivelor 
de memorat de tipul discurilor optice reinscriptibile (spre exemplu inscriptoare de CD-uri 
sau dispozitive magnetooptice). Discurile magnetice sunt de două tipuri: discuri 
amovibile (floppy) şi discuri fixe, realizate în tehnologia Winchester. De regulă se 
lucrează mai ales cu discul fix. 
 Spre deosebire de alte dispozitive de I/E (tastatură, monitor) care efectuează 
operaţiile de I/E la nivel de caracter, unitatea de discuri le efectuează la nivel de bloc. 
Mărimea blocului este de obicei aceea a sectorului fizic de pe disc (valoare standard 
512 octeţi). Informaţia este organizată pe disc în fişiere. 
 Pentru realizarea gestiunii fişierelor, volumele (discurile) trebuie organizate într-
un mod specific. Această organizare priveşte pe de o parte formatarea discurilor, pe de 
altă parte alocarea zonei de început a discului pentru structuri specifice.  
 Procesul de formatare pentru discurile flexibile stabileşte numărul de piste, 
numărul de sectoare pe pistă şi numărul de feţe utilizate. În cazul discurilor fixe 
formatarea are trei etape:  

- formatare fizică- efectuată de fabricant 
- formatare partiţionară (pentru ca un disc să poată fi folosit de mai multe 

sisteme de operare- un disc este văzut ca două sau mai multe) 
- formatare logică. 

 Formatarea discurilor amovibile ca şi formatarea partiţionară şi logică a discurilor 
fixe se face folosind comenzi puse la dispoziţie de sistemul de operare. 
 Structurile necesare pe un disc sunt, începând cu sectorul logic 0: 

- programul de încărcare iniţială (BOOT). Verifică dacă volumul conţine 
sistemul de operare. Dacă da, începe încărcarea, dacă nu, se dă un mesaj. 
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- tabela de alocare a fişierelor (FAT) - gestionează alocarea spaţiului pe disc. 
Spaţiul necesar pe discul magnetic se alocă dinamic, cel devenit disponibil 
se re-alocă, astfel încât fişierele nu sunt neapărat contigue. Unitatea de 
alocare este grupul (cluster). Din motive de eficienţă un grup este format din  
un număr de sectoare contigue (egal cu o putere a lui 2). FAT, pe baza unei 
"hărţi" a discului ţine evidenţa grupurilor înlănţuite în fişiere.  

- catalogul rădăcină (ROOT) - conţine pentru fiecare fişier câte o înregistrare 
care cuprinde toate informaţiile necesare descrierii complete a acestuia, 
precum şi adresa sa.  

Notă: Sistemele moderne, pe care este instalat un sistem de operare Windows 
NT, 2000 sau altele mai noi folosesc standardul de gestionare al discului NTFS (New 
Technology File System).  

 

Piste Sector

 
 

Figura 4. Ilustrare a pistelor si sectoarelor de pe suprafaţa unui disc 
 
 d) Mouse 
 Reprezintă un dispozitiv de intrare care permite stabilirea unei legături între 
mişcarea cursorului pe ecran şi mişcarea mouse-lui pe o suprafaţă dreptunghiulară. 
Elementul esenţial îl constituie o sferă, aflată în contact cu suprafaţa mesei (tăbliţei) pe 
care se deplasează mouse-ul. Rotirea sferei, ca urmare a deplasării dispozitivului este 
convertită în deplasare în aceeaşi direcţie a cursorului pe ecran. În plus dispozitivul mai 
dispune de două sau trei butoane pentru a genera comenzi odată adus cursorul în 
poziţia dorită. 
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 e) Scanner 
Este un dispozitiv de intrare care permite introducerea ("digitizată") în memorie a 

unei reprezentări grafice (text, desen, diagramă etc.). Imaginea de scanat este pusă pe 
suprafaţa transparentă a dispozitivului si apoi "citită" prin metode electrooptice prin 
deplasarea cititorului de-a lungul ei. Există şi dispozitive de scanat mobile, de rezoluţie 
şi precizie mai coborâte (handy scanner). După scanare, suportul software permite 
vizualizarea imaginii pe ecran, mărirea, micşorarea, modificarea şi reproducerea ei pe 
un dispozitiv de ieşire (plotter sau imprimantă). În cazul acestor dispozitive sunt doi 
parametri importanţi: formatul documentului ce poate fi scanat (A4, A3 etc) şi rezoluţia 
(300,600, 1200 dpi sau chiar mai mare). Scanner-ele pot fi utilizate şi pentru a introduce 
textul imprimat pe un suport grafic în memorie sub formă de fişier text care poate fi apoi 
prelucrat cu un procesor de texte. Pentru aceasta scanner-ul trebuie să fie însoţit de 
produse software de tipul OCR (Optical Character Recognition- recunoaştere optică a 
caracterelor). 

  
 f) Plotter   
 Plotterul este un dispozitiv de ieşire care permite trasarea unui desen sau alte 
reprezentări grafice (litere) prin deplasarea comandată, pe două direcţii a unuia sau mai 
multor dispozitive de scriere (cu pastă sau cerneală). Dispozitivul este foarte util pentru 
trasarea desenelor, diagramelor, având avantajul că se pot trasa orice fel de curbe în 
mai multe culori. În prezent este înlocuit cu bune rezultate de imprimantele grafice. Au 
apărut o serie de echipamente multifuncţionale 

SStilou

Dispozitiv
port-stilou

Bara port-carucior

Suport grafic

 
 

Figura 5. Principiul de funcţionare al plotter-ului 
 
 g) Imprimanta   
 Este un dispozitiv de ieşire care permite înregistrarea pe hârtie a unor texte sau, 
în cazul imprimantelor grafice, şi a unor desene sau construcţii grafice. 
 Din punct de vedere al interfeţei cu calculatorul imprimantele pot fi seriale sau 
paralele iar din punct de vedere al posibilităţilor de înregistrare pot fi alfanumerice sau 
grafice.  
 Imprimantele moderne sunt paralele, grafice. Din punct de vedere al modului de 
imprimare cele mai utilizate sunt cele cu jet de cerneală, alb/negru sau color cele laser 
şi, într-o măsură tot mai redusă, cele matriciale, cu cap cu ace. 
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1.2. Elemente de multimedia: compact discuri, plăci de sunet 
 
 Vom completa secţiunea dedicată resurselor hardware ale sistemelor informatice 
cu o scurtă prezentare a echipamentelor care se impun tot mai mult în acest domeniu în 
ultimul timp. 
 Unitatea de compact disc (CD) a devenit un accesoriu prezent practic pe toate 
PC-urile produse în ultimul timp. Acest echipament oferă soluţii avantajoase în privinţa 
capacităţii de stocare şi a vitezei de acces şi de aceea va fi prezentat sumar în 
continuare. Principiul de funcţionare se bazează pe citirea optică, cu ajutorul unei raze 
laser, a informaţiei scrise pe un disc rigid.  
 
Dispozitivele optice de stocare sunt: 

- CD, CD-ROM, DVD, BD-ROM – de tipul read only (doar pentru citire), folosite 
pentru distribuția în masă a informației digitale (muzică, filme, jocuri, 
software); 

- CD-R, DVD-R, DVD+R, BD-R – de tipul write once (o singura scriere), folosite 
pentru stocarea informației 

- CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-RE – dispozitive de stocare ce 
se scriu foarte încet, dar se citesc foarte repede, folosite pentru stocarea 
informației. (BD-R, BD-RE = Blu-ray Disk – denumirea privine de la albastră a 
razei laser cu care se fac citirea și scrierea acestui tip de disc, ) 

- Ultra Density Optical sau UDO are o capacitate de stocare similară cu BD-R 
sau BD-RE și este un dispozitiv ce se scrie încet, se citește repede și este 
folosit de asemenea pentru stocarea informație 

 Un alt accesoriu întâlnit din ce în ce mai des în PC-uri este placa de sunet care 
permite redarea, cu ajutorul unui sistem acustic (boxe) fie a unor fişiere speciale (de 
exemplu de tip wav, mp3) fie a unor CD-uri audio. De asemenea se pot audia secvenţe 
sonore conţinute în enciclopedii sau în manuale de învăţare a limbilor străine. Existenţa 
unui software specializat face posibilă realizarea unor "documente" care îmbină textul, 
grafica şi sunetele. 
 În acest domeniu al echipamentelor moderne care sunt tot mai mult folosite în 
conexiune cu PC-urile mai menţionăm aparatele fotografice digitale care înregistrează 
fotografia în memorii electronice ce pot fi apoi transferate în memoria unui calculator. 
Imaginile pot fi apoi prelucrate cu software specializat şi tipărite pe suporturi grafice cu 
imprimante de calitate.  
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Figura 6. Cuplarea aparatului foto digital la PC 
 
 Dacă unitațile de citire-scriere a discurilor optice şi sistemul audio au completat 
resursele PC-ului, un proces interesant se desfăşoară şi în ceea ce priveşte 
echipamentele periferice tradiţionale: imprimanta, scanner-ul, telefaxul. Sunt deja 
disponibile comercial echipamente care integrează mai multe funcţiuni într-un singur 
aparat: imprimantă laser, copiator, scanner, telefax. Este încă un pas spre realizarea 
sistemului integrat în care utilizatorul nu mai este obligat să lucreze cu multe 
echipamente cu funcţii diferite ci are la dispoziţie un număr restrâns de echipamente 
multifuncţionale. 
 Un echipament foarte răspândit şi deosebit de util este calculatorul portabil 
(notebook sau laptop). Posedând o mare putere de calcul, resurse de memorare 
considerabile, posibilităţi de conectare în reţea, greutate mică, calculatorul portabil a 
devenit un accesoriu din ce în ce mai folosit. Figura următoare  prezintă un astfel de 
echipament. 

 
 

Figura 7. Calculator portabil 
 



  

13 
 

1.3. Resurse software utilizate 
 
 La nivelul cel mai apropiat de hardware, resursele software utilizate în birotică 
sunt cele care aparţin sistemului de operare (SO) al calculatorului. Principalele funcţii 
ale sistemului de operare sunt: 

 interpretarea şi executarea comenzilor monitor 
 încărcarea, lansarea în execuţie şi controlul execuţiei programelor 
 comanda şi controlul dispozitivelor periferice, gestiunea fişierelor pe disc 
 diagnosticarea, semnalarea şi tratarea erorilor. 
 prestarea de servicii utilizatorului prin apelarea de funcţii sistem. 

 Cele mai răspândite sisteme de operare existente pe PC-uri au fost MS-DOS, 
OS/2, APPLE DOS, iar în momentul de faţă se folosesc UNIX, WINDOWS. Pentru a 
facilita accesul oricărui utilizator la funcţiile disponibile ale unui PC, firmele producătoare 
de software au dezvoltat o serie de programe utilitare.  

In general, instalate pe un sistem de calcul, există pachete de programe 
specifice orientate spre diverse aplicaţii: baze de date, editare şi procesare texte, 
tehnoredactare, proiectare inginerească etc. Figura următoare oferă o imagine 
sugestivă a modului în care se structurează diferitele tipuri de produse software în 
raport cu suportul hardware.  

Aplicatii

Sistem de

operare

Hardware

Utilitare

 
Figura 8. Modul de structurare a componentelor software 
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CAPITOLUL 2. NOŢIUNI DESPRE MEDIILE WINDOWS 
(95, 98, 2000) 

 
2.1. Scurt istoric al mediilor WINDOWS 

 
Orice sistem de calcul are nevoie, pentru a funcţiona, de o componentă software 

esenţială numită sistem de operare. Un sistem de operare (SO) reprezintă un ansamblu 
integrat de programe de sistem care realizează interfaţa dintre utilizatori şi hardware şi 
care îndeplineşte următoarele funcţii: 

- interpretarea şi executarea comenzilor monitor; 
- încărcarea, lansarea în execuţie şi controlul execuţiei programelor; 
- gestiunea fişierelor pe disc; 
- comanda şi controlul dispozitivelor periferice; 
- diagnosticarea, semnalizarea şi tratarea erorilor; 
- prestarea de servicii utilizatorului prin apelarea de funcţii sistem. 
Primele sisteme de operare necesitau comenzi greoaie, care trebuiau cunoscute 

foarte bine, orice eroare în formularea comenzii conducând la respingerea ei. În cazul 
acestor sisteme de operare (ex. MS DOS), interfaţa SO – utilizator era reprezentată în 
esenţă de linia de comandă DOS, deschisă de prompterul DOS. Odată cu răspândirea 
calculatoarelor PC, producătorii de software au căutat soluţii pentru uşurarea muncii 
utilizatorilor care, în cele mai multe cazuri, nu mai sunt specialişti informaticieni. Au 
apărut astfel utilitare (ex. Norton Utilities, PC Shell) care se interpun între utilizator şi 
SO, cele mai multe comenzi către SO putând fi date mult mai uşor şi mai intuitiv. 
Tastarea unor comenzi (pe linia de comandă DOS) este înlocuită cu selectarea unei 
funcţii sau comenzi dintr-o colecţie afişată pe ecran. 

Pe această direcție, a interfeţelor utilizator prietenoase se înscriu şi programele 
(sau mediile) Windows. De data aceasta ecranul monitorului este transformat într-o 
suprafaţă grafică  acoperită cu diverse obiecte (pictograme, butoane, meniuri, liste, cutii 
de dialog etc.). O astfel de interfaţă se numeşte interfaţă grafică utilizator (graphical 
user interface – GUI). Selectarea obiectului dorit (şi implicit a unei acţiuni) se face foarte 
uşor cu ajutorul mouse-ului. Se poate spune că mediul Windows a înlocuit cuvintele şi 
numerele cu imagini şi butoane. 

Numele mediului Windows se datorează faptului că fiecare program sau aplicaţie 
lansată în execuţie apare într-o fereastră (window) pe monitor. 

Versiunile Windows 3.0, 3.10, 3.11 au adus îmbunătăţiri consecutive mediului, 
sporind în acelaşi timp necesarul de resurse (viteză, procesor, memorie, disc) ale 
calculatorului. Toate aceste versiuni se încărcau “peste” o anumită versiune de DOS, 
separând utilizatorul de partea tehnică a calculatorului. “Sarcinile” trasate de utilizator 
erau transmise mai departe de către Windows către DOS. Versiunile Windows 95, 
Windows 98,  Windows 2000 aduc o noutate esenţială, în sensul că nu mai este nevoie 
de DOS.  

 
2.2. Caracteristici generale ale sistemelor Windows 

 
Începând cu Windows 95, mediul înglobează şi modulul care lansa sistemul DOS 

în lucru. Aşadar Windows devine el însuşi sistem de operare renunţându-se la funcţia 
sa de “translator” între utilizator şi SO. 

Câteva trăsături esenţiale ale acestor medii sunt enumerate în continuare: 
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 Windows automatizează mai multe operaţii pe calculator (ex. adăugarea, 
înlăturarea aplicaţiilor soft şi a componentelor hard); 

 Windows oferă de obicei mai mult de trei moduri diferite pentru efectuarea 
aceleiaşi operaţii (ex. lansarea unui program); 

 Windows încorporează un sistem de asistenţă soft de calitate superioară; 
 Windows realizează prelucrarea de tip multiprogramare (multitasking).  
 Windows susţine tehnologia “Plug and Play” (conectează şi lucrează) care 

permite conectarea unei noi componente hard şi folosirea imediată (după 
recunoaşterea de către Windows); 

 Windows oferă o gamă variată de facilităţi de reţea. 
 

2.3. Desktopul Windows. Lucrul cu pictograme şi meniuri 
 

După pornirea calculatorului pe care este instalat Windows, are loc încărcarea 
sistemului (care poate dura), după care pe ecran sunt afişate elementele specifice 
acestui mediu. Suprafaţa monitorului se numeşte desktop și pe această suprafaţă sunt 
“aşezate” diferite elemente.  

- Desktop (fundal) reprezintă suprafaţa de lucru şi poate fi personalizată în 
ceea ce priveşte culoarea, modelul afişat, aranjarea iconiţelor (pictogramelor) 
afişate, etc. Pentru personalizare se face clic cu butonul dreapta; 

- Bara de task-uri. Conţine butonul START, caseta de afişare a orei şi va 
conţine câte un buton pentru fiecare fereastră deschisă; 

- Butonul START. Dacă se efectuează clic pe el se deschide un meniu 
vertical care permite lansarea programelor, setarea (stabilirea configuraţiei) 
sistemului, deschiderea documentelor, etc.; 

- Pictograme afişate în desktop – reprezintă diferite componente ale 
sistemului, programe, scurtături pentru lansarea unor programe. Pentru a 
deschide o iconiţă se face clic pe ea. Pentru a avea acces la opţiuni se face 
clic dreapta. 

 

 
 

Figura 9. Desktop-ul Windows 
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 În cazul în care se deschide o fereastră, aceasta va avea o serie de elemente 
de control: 

 Bara de titlu - Afişează numele programului care rulează în fereastră. 
Fereastra poate fi mutată. Dacă se punctează cu mouse-ul pe bara de titlu, 
se apasă butonul stâng şi ţinându-l apăsat se “trage” fereastra în poziţia 
dorită. La eliberarea butonului fereastra rămâne pe noul amplasament; 

 Meniul de sistem - oferă metode alternative pentru manevrarea ferestrei 
(restabilirea dimensiunilor, mutarea, minimizarea, maximizarea, închiderea); 

 Butoanele de dimensionare: 
o minimizare – Dacă se face clic pe el fereastra este redusă la un buton 

din bara de task-uri. Pentru redeschidere se face clic pe acest buton; 
o maximizare – Dacă se face clic pe el fereastra ocupă tot ecranul. 

Butonul se modifică, devenind buton de restaurare, pentru a readuce 
fereastra la dimensiunile dinaintea maximizării; 

o închidere – Se face clic pe el pentru închiderea ferestrei. Se cere 
confirmarea salvării muncii efectuate în fereastră. 

Bara de
meniuri

Bara de
instrumente

Bara de titlu

Butoane de
redimensionare

Bara de stare

Buton sistem

 
Figura 10. Elementele principale ale unei ferestre de aplicaţie 

 
Elementele principale ale unei ferestre de aplicaţie: 

- Bara de meniuri – Dacă se efectuează clic pe o opţiune se deschide un 
meniu vertical de comenzi; 

- Bara de instrumente – În funcţie de aplicaţia din fereastră bara conţine 
butoane pentru acţiunile cele mai frecvente. Funcţia unui buton este afişată 
dacă se indică acel buton (se poziţionează cursorul mouse-ului pe el). 
Bara de instrumente poate fi afişată sau făcută invizibilă cu comanda 
Toolbar din meniul View. Lansarea actului se face prin clic pe butonul 
respectiv; 

- Bara de stare – afişează sugestii şi parametrii de configurare privind 
programul din fereastră; 
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- Butonul de redimensionare – Se poate deplasa, cu butonul stâng apăsat, 
pentru redimensionarea ferestrei. 

Ferestrele pot fi redimensionate şi li se poate modifica forma dacă se 
poziţionează cursorul mouse-ului pe una din margini şi când acesta devine o săgeată 
bilaterală se “trage” în sensul dorit. În timpul mişcării pe desktop, forma cursorului 
mouse-ului se modifică în funcţie de poziţie. 
 

2.4. Lucrul cu programe. Lansarea, terminarea  execuţiei, 
instalarea programelor 
 
Lansarea în execuţie a programelor 

 
 Există mai multe posibilităţi de lansare în execuţie a unui anumit program, în 
funcţie de modul în care a fost instalat. 

a) Dacă programul vizat posedă o pictogramă pe desktop (sau are ataşată 
scurtătură – shortcut), lansarea se face simplu efectuând dublu clic pe iconiţa 
(pictograma) corespunzătoare. În ultima parte a acestui capitol va fi descrisă procedura 
de creare a pictogramelor şi scurtăturilor asociate programelor. 

b) Dacă programul vizat nu are o iconiţă pe desktop se poate încerca lansarea lui 
din meniul Start: 

- se face clic pe butonul Start; 
- se poziţionează cursorul mouse-lui pe comanda Programs; 
- se poziţionează cursorul pe programul sau grupul de programe în care se află 

programul vizat, urmând eventual un şir de submeniuri până când se ajunge la 
programul dorit. Se efectuează clic pe numele acestuia; 

 c) Lansarea în execuţie a unui program cu ajutorul comenzii Run. 
Această metodă este mai dificilă dar este utilă când se instalează un program 

nou sau se lansează un program DOS: 
se face clic pe butonul Start; 

- se selectează comanda Run; 
- în caseta de dialog Run se tastează calea completă (prin structura de 

directoare) pentru programul vizat; 
- dacă nu se cunoaşte calea se poate folosi comanda Browse (răsfoire) care 

permite parcurgerea structurii de directoare până la programul dorit. Când se 
ajunge la fişierul cu numele programului se face dublu clic pe acesta şi se 
revine în caseta de dialog Run; 

- se face clic pe OK. 
În cazul în care se termină lucrul cu un program şi se doreşte să se iasă din 

acesta, se procedează în unul din modurile următoare: 
- se face clic pe File apoi pe Exit; 
- se face dublu clic pe pictograma meniului de control şi apoi pe Close; 
- se face clic pe comanda Close (X) din partea dreaptă a barei de titlu; 
- se apasă Alt + F4. 

 
Instalarea unui program 

 
La instalarea unui program Windows copiază pe hard disc fişierele de program 

necesare şi adaugă o pictogramă pentru acel program la dosarul (directorul) selectat. 
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Cel mai uşor mod de instalare utilizează componenta Add/Remove Programs din 
Control Panel: 

 se face clic pe butonul Start; 
 se selectează Settings, apoi Control Panel; 
 în fereastra Panoului de comandă (Control Panel) se face clic pe pictograma 

Add/Remove Programs; 
 se deschide caseta de dialog Add/Remove Programs Properties. Se alege 

pagina Install/Uninstall şi se face clic pe Install; 
 trebuie apoi urmate invitaţiile ce apar pe ecran şi se face clic pe Next sau pe 

Finish, până când se încheie instalarea. 
 

Adăugarea unui program din meniul Start 
 

Programele, ca şi celelalte fişiere existente pe disc sunt grupate în dosare – 
foldere, a căror gestionare va fi detaliată într-o secţiune ulterioară. În meniul Start se pot 
adăuga programe (eventual grupate în dosare) şi se poate crea o comandă rapidă 
(scurtătură – shortcut). 

Pentru adăugarea unui program în meniul Start se procedează astfel: 
 Se face clic pe Start; 
 Se selectează Settings, apoi Taskbar; 
 În caseta de dialog Taskbar Properties se face clic pe eticheta Start Menu 

Programs; 
 Se execută clic pe butonul Add; 
 Apare caseta de dialog Create Shortcut; 
 În caseta de text Command line se tastează calea completă până la 

programul vizat. Dacă nu se cunoaşte calea se poate folosi comanda Browse 
(răsfoire) şi se caută pe disc programul, după care se face clic pe el; 

 Se face clic pe Next. Se va afişa o casetă de dialog Select Program Folder. 
Se poate alege un dosar existent (ex. Accesories) sau se poate crea un 
dosar nou pentru programul curent, cu comanda New Folder. Se face clic pe 
Next; 

 Se cere apoi un nume pentru comanda rapidă (se şi sugerează un nume, 
funcţie de programul ce se adaugă) şi se face clic pe Finish; 

 Se face clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Taskbar Properties. Se 
poate apoi verifica, prin clic pe butonul Start, că programul dorit a fost 
adăugat în dosarul indicat. 

 
Crearea unei comenzi rapide (scurtături) pe suprafaţa de lucru 

 
O comandă rapidă este în esenţă un indicator spre ceva (program, document, 

dosar etc.). Vom prezenta modul în care se poate crea o comandă rapidă pentru un 
program care apoi va putea fi lansat rapid prin dublu clic pe pictograma acestei 
scurtături. Faptul că o pictogramă reprezintă o comandă rapidă este evidenţiat prin 
prezenţa unei săgeţi pe această pictogramă. 

Pentru a crea o scurtătură se procedează astfel:  
- Dublu clic pe pictograma My Computer; 
- Se face dublu clic pe unitatea de disc şi pe dosarul ce conţine obiectul pentru 

care se creează scurtătura; 
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- Se găseşte pictograma programului şi ţinând apăsat butonul din dreapta al 
mouse-ului se trage obiectul pe suprafaţa de lucru; 

- Apare un meniu pentru acces rapid în care se selectează comanda Create 
Shortcut(s) Here; 

- Windows adaugă pictograma la suprafaţa de lucru; 
- Se termină procesul prin închiderea tuturor ferestrelor. 
- Dacă se doreşte ştergerea unei pictograme de pe suprafaţa de lucru se 

procedează astfel: 
- Se trage pictograma respectivă în Recycle Bin (lada de deşeuri), sau 
- Se face clic dreapta pe pictogramă, se alege comanda Delete şi se confirmă 

cu Yes. 
 
Instalarea aplicaţiilor 

 
Există două posibilităţi de instalare a unui nou program:  

 - Folosind Add/Remove Programs (Start -> Setting -> Control Panel). Se 
deschide fereastra Add/Remove Programs Properties din care se alege comanda 
Install. Sunteţi invitaţi să introduceţi discheta sau CD-ul care conţine fişierele de 
instalare ale programului respectiv. Se face apoi clic pe Next, apoi pe Finish şi se 
urmează (indicaţiile) instrucţiunile de pe ecran; 
 - Folosind comanda Run din meniul Start. Se tastează calea şi denumirea 
programului de instalare (Install.exe sau Setup.exe). În continuare se urmează 
instrucţiunile furnizate de programul de instalare. 
 În cazul în care se doreşte eliminarea unui program se procedează astfel: 
Control Panel, Add / Remove Programs, Install / Uninstall. Selectaţi   programul ce va fi 
şters şi apoi se face clic pe Remove. 

 
2.5. Pictograme importante de pe suprafaţa de lucru 

 
Pictograma My Computer 
My Computer este unul din instrumentele principale pentru accesul la 

componentele sistemului şi la dosarele şi fişierele de pe discuri. Dacă se face dublu clic 
pe pictograma  My Computer se deschide o fereastră în care sunt afişate 
pictograme ce reprezintă elementele componente ale sistemului: 

 unităţile de disc; 
 imprimantele; 
 panoul de comandă. 

 My Computer poate fi folosit nu numai pentru a vizualiza conţinutul calculatorului 
ci şi pentru a copia fişiere, a crea comenzi rapide, etc. Pentru a avea acces la conţinutul 
unui disc spre exemplu se face dublu clic pe pictograma corespunzătoare acelui disc. 
Se afişează dosarele şi fişierele din acea unitate de disc. Se pot deschide succesiv mai 
multe nivele de dosare până se găseşte programul dorit. 
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Pictograma Control Panel 
Dacă se face dublu clic pe Control Panel se deschide o fereastră care oferă o 

multitudine de posibilităţi de personalizare a sistemului Windows. 
 

 
 

 Add Hardware – pentru adăugarea şi recunoaşterea unor noi componente 
hardware; 

 Add orRemove Programs – pentru instalarea sau eliminarea unor programe; 
 Display – pentru personalizarea afişării pe monitor; 
 Keyboard – pentru selectarea tastaturii în concordanţă cu limba utilizată în 

redactarea documentelor. 
 

Recycle Bin (lada de deşeuri) 
În cazul în care un fişier sau un dosar este şters, el este pus mai întâi în Recycle 

Bin, de unde poate fi recuperat, dacă nu a fost deja golită lada de deşeuri. Pentru a 
recupera un obiect din Recycle Bin se procedează astfel: 

 dublu clic pe pictograma Recycle Bin; se afişează conţinutul; 
 se selectează fişierul sau fişierele ce vor fi recuperate; 
 se face clic dreapta şi din meniul de acces rapid se alege Restore; articolele 

selectate sunt scoase din lada de deşeuri şi sunt puse înapoi la locul lor; 
Pentru a goli lada de deşeuri: 
 se face dublu clic pe Recycle Bin; 
 se deschide meniul File şi se alege comanda Empty Recycle Bin; 
 se confirmă acţiunea făcând clic pe Yes. În acest moment, fişierele sunt 

şterse definitiv. 
 

Gestiunea fişierelor. Copierea, mutarea, ştergerea fişierelor 
Similar cu structura de fişiere din DOS şi Windows 3.1, în Windows se foloseşte 

o organizare arborescentă, cu observaţia că directoarele din versiunile mai vechi sunt 
acum numite dosare. Există un dosar rădăcină, pe fiecare unitate de disc, reprezentată 
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prin simbolul “\”, de la care se ramifică celelalte dosare. Lanţul denumirilor dosarelor, 
plecând de la rădăcină şi ajungând la un anumit fişier, este numit calea acelui fişier.  

Exemplu: C:\EXCEL\SALARII\SAL.EXE 
În Windows există două instrumente pentru gestionarea fişierelor şi dosarelor: 

My Computer, Windows Explorer. 
My Computer realizează o vizualizare grafică a unităţilor de disc din sistem pe 

când Windows Explorer furnizează o reprezentare grafică a întregului arbore de dosare 
(incluzând unităţile de disc) şi conţinutul dosarului curent selectat. Fiecare tip de 
element din aceste vizualizări (disc, dosar, fişier program, fişier document, etc.) are o 
reprezentare grafică distinctă. 

 
Vizualizarea dosarelor şi fişierelor cu My Computer 
- Se face dublu clic pe My Computer; 
- În fereastra My Computer se face dublu clic pe unitatea de disc sau pe un 

dosar al cărui conţinut vrem să-l vizualizăm; 
- Se continuă operaţia prin arborele de dosare până se ajunge la dosarul sau 

fişierul dorit; 
- Pentru a închide toate ferestrele deschise se apasă tasta Shift şi se face clic 

pe butonul Close al ferestrei active. 
 

Vizualizarea dosarelor şi fişierelor cu Windows Explorer 
În Windows Explorer fereastra este împărţită în două părţi. 
Partea stângă cuprinde toate unităţile de disc şi dosarele din sisteme afişate într-

o structură ierarhică, numită arbore de dosare, iar partea dreaptă afişează doar 
conţinutul acelui element din stânga care a fost selectat. Dacă o iconiţă (pictogramă) din 
stânga are ataşat un semn + aceasta înseamnă că acel element conţine subdosare 
care pot fi vizualizate dacă se face clic pe semnul +. După expandare, dacă se doreşte 
revenirea la forma condensată, se face clic pe semnul _ care a luat locul semnului . 

Modul de afişare, atât în My Computer, cât şi în Windows Explorer, poate fi 
controlat prin meniul View. Astfel, în Windows Explorer se pot vizualiza dosarele şi 
fişierele în modul listă (List) sau în modul detaliat (Details) – în care se oferă informaţii 
privind tipul, mărimea, data creării, etc. 
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Crearea unui dosar 
My Computer 
- Dublu clic pe My Computer; 
- Dublu clic pe unitatea de disc sau pe dosarul unde se doreşte crearea; 
- Se deschide meniul File şi se selectează comanda New; 
- În submeniul ce apare se alege Folder; 
- În fereastră apare un nou dosar (denumit generic New Folder) care are 

denumirea scrisă pe video invers. Se poate tasta un nume nou şi se tastează 
Enter. 

 
Windows Explorer 

- Se selectează unitatea de disc sau dosarul unde se doreşte crearea; 
- Se deschide meniul File şi se selectează comanda New. În submeniul  

apărut se selectează Folder; 
- Apare un nou dosar (New Folder) şi se poate schimba numele după care se 

apasă tasta Enter. 
 

Ştergerea unui dosar 
 Pentru a întreţine discul în condiţii optime este uneori necesar ca anumite dosare 
sau fişiere să fie şterse. De reţinut că dacă se şterge un dosar se şterge şi conţinutul 
acestuia. Ştergerea se poate face în mai multe moduri: 
 Tragerea unui dosar în Recycle Bin: 

 Se deschide My Computer sau Windows Explorer şi se selectează dosarul 
care urmează să fie şters. Este necesar ca pictograma Recycle Bin să fie 
vizibilă; 

 Se trage cu mouse-ul dosarul în Recycle Bin. Dosarul va fi şters, după 
continuarea operaţiunii. 

Ştergerea unui dosar cu comanda Delete: 
 Se deschide My Computer sau Windows Explorer şi se selectează dosarul 

care va fi şters; 
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 Se face clic dreapta pe dosarul respectiv. În meniul care se deschide se 
selectează comanda Delete; 

 Se confirmă ştergerea. 
 

 Redenumirea unui dosar 
 Se afişează din My Computer sau Windows Explorer dosarul ce se va 

redenumi; 
 Se face clic dreapta pe dosarul respectiv. În meniul deschis se selectează 

Rename; 
 Denumirea curentă apare afişată în video invers. Se tastează noua denumire 

care va lua locul precedentei; 
 Se apasă Enter. 

 
Copierea sau mutarea unui dosar 
Se pot folosi comenzile Cut (Copy) şi Paste din meniul Edit al ferestrelor My 

Computer sau Windows Explorer. 
În Windows Explorer: 
- se selectează dosarul; 
- se trage apoi dosarul în noul loc. 
Dacă se doreşte copierea (nu mutarea) se apasă Ctrl în timpul manevrei 

precedente. 
 

Manevrarea fişierelor 
 Selectarea fişierelor 

- În cazul în care se selectează un şir de fişiere alăturate se face clic pe 
primul, se pasă Shift şi se face clic pe ultimul; 

- Pentru selectarea unui şir care nu e continuu se face clic pe fiecare ţinând 
apăsată tasta Ctrl. 

  
Mutarea fişierelor 
- În Windows Explorer se afişează în partea dreaptă fişierele ce vor fi mutate; 
- În partea stângă se parcurge lista până se găseşte unitatea de disc sau 

dosarul în care se doreşte mutarea; 
- Se selectează fişierul sau fişierele ce vor fi mutate; 
- Se trag (cu mouse-ul) fişierele selectate din dreapta în dosarul sau unitatea 

de disc dorită din partea stângă. 
 

Copierea fişierelor 
- Se poate copia un fişier sau un grup de fişiere pe aceeaşi unitate de disc, în 

acelaşi dosar sau în alt dosar, sau pe altă unitate de disc; 
- Se poate folosi Copy şi Paste; 
- Se poate realiza copierea fişierelor prin tragerea lor. Se procedează ca la 

mutarea fişierelor doar că se ţine apăsată tasta Ctrl; 
- Pentru copierea fişierelor pe dischetă se poate folosi comanda Send To din 

meniul File. 
Redenumirea fişierelor 
- În Windows Explorer sau My Computer se afişează fişierul de redenumit; 
- Se face clic dreapta pe numele fişierului. Se selectează opţiunea Rename şi 

se procedează ca la redenumirea unui dosar. 
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Ştergerea fişierelor 
- În Windows Explorer sau My Computer se selectează fişierele care vor fi 

şterse; 
- Se face clic dreapta pe fişierele respective şi se alege comanda Delete din 

meniul de acces rapid; 
- Se confirmă făcând clic pe Yes; 
- Se pot şterge fişiere selectându-le şi trăgându-le apoi în Recycle Bin. 

 
Afişarea şi modificarea caracteristicilor fişierelor 
o Se afişează în My Computer sau Windows Explorer fişierul ale cărui 

caracteristici dorim să le vizualizăm; 
o Se face clic dreapta pe numele fişierului şi se alege (selectează) opţiunea 

Properties; 
o Apare caseta de dialog Properties. Se pot face modificări de atribute. În 

această casetă există trei atribute: General (atribute), Summary (rezumat) şi 
Statistic (Informaţii statistice); 

o După efectuarea modificărilor se face clic pe OK. 
  

Vizualizarea unui fişier 
- Se poate folosi opţiunea Quick View (din File) dacă este instalată; 
- Dacă această opţiune este instalată se poate face prelucrarea fişierului. 

 
Căutarea unui fişier sau a unui dosar 
- Start -> Find; 
- Windows Explorer: Tools -> Find ->Files or Folders; 
- My Computer ->unitatea de disc sau dosarul ->File ->Find. 
În căutarea unor dosare sau fişiere se pot folosi caracterele * şi ?. 

 
2.6. Câteva aplicaţii utile din Windows 

 
Aplicaţia Word Pad 
Word Pad este un editor de texte care permite crearea unor documente simple, 

cu o prezentare profesională; 
- Pentru lansare se face clic pe Start, se selectează Programs, Accesories şi 

apoi se face clic pe pictograma programului Word Pad; 
- Ca orice aplicaţie sub Windows, ecranul Word Pad include bara de titlu, bara 

de meniuri, o riglă gradată şi bara de instrumente; 
- Nu se poate lucra decât cu un singur document la un moment dat. Dacă se 

deschide un alt document sau se începe unul nou, Word Pad închide 
automat documentul curent; 

- Comenzile şi butoanele disponibile sunt cele uzuale în editoarele de texte. 
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Figura 11. Fereastra WordPad 
 
Programul Paint 
- Este un program de desenare simplu; 
- Este în meniul Accesories; 
- Ecranul Paint are bara de titlu, bara de meniuri, iar butoanele cu uneltele de 

desenare se află în partea stângă a ecranului. Culorile pentru desenare sunt 
disponibile în partea de jos a ecranului. 

O trăsătură interesantă constă în posibilitatea creării unei culori proprii (Options – 
Edit Color), posibilitatea extragerii unei culori pentru a o utiliza la alt obiect sau 
posibilitatea inversării culorilor. 

 

 
 

Figura 12. Aplicația Paint 
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CAPITOLUL 3. PROCESOARE DE TEXTE PROFESIONALE 
 

Procesoarele profesionale de text sunt aplicații software care trebuie să permită, 
pe lângă operaţiile obişnuite de tratare a textelor şi următoarele funcţii: 

 construirea tabelelor, desenarea diagramelor şi elemente de calcul tabelar  
 utilizarea tehnologiei OLE (Object Linking and Embedding ) 
 corectarea gramaticală şi dicţionare corespunzătoare limbii în care se 

redactează documentul, despărţirea în silabe după reguli sintactice 
 editarea de formule științifice  
 redefinirea tastaturii 
 editarea de imagini 
 sinteza unor tabele de conţinut (cuprinsuri), liste, referinţe etc. 

 În acest capitol vom prezenta un scurt ghid de utilizare pentru unul dintre cele 
mai performante procesoare profesionale de texte: Word din pachetul MS Office. 
 

3.1. Ghid de utilizare WORD 2000 
 
 Programul Word este unul din cele mai flexibile şi mai puternice dintre 
programele de procesare de texte. Word oferă toate uneltele necesare pentru a crea 
orice tip de document, de la un text de o singură pagină, la un raport complicat cu 500 
de pagini. Ţinând seama că există o variantă Word 2000 cu meniurile în limba română 
şi una în limba engleză, vom prezenta principalele funcţii mai ales pentru varianta în 
limba engleză. Considerăm că, dacă se cunoaşte operarea cu această variantă, este 
relativ uşor să se utilizeze varianta în limba română. 
  
 Lansarea în execuţie a programului 
 Similar altor aplicaţii din Windows, Word poate fi lansat în mai multe moduri: 

-  dacă este afişat Microsoft Office Manager (MOM), se face clic pe butonul W 
- dacă este creată o iconiţă pentru Word pe desktop se face dublu clic pe ea 
- dacă nu este îndeplinită nici una din condiţiile anterioare, se va face lansarea 

din butonul Start->Programs->W(ord). 
 
 Părţile componente ale ecranului 
 Elementele constitutive sunt: 
 $Bara de titlu - afişează numele programului şi numele documentului 
 $Bara de meniuri- conţine meniul principal al programului 

$Bara de unelte standard- afişează butoane care pot fi selectate pentru a realiza 
rapid diferite activităţi de editare; poate fi folosită numai cu ajutorul mouse- ului 
$Bara cu unelte de formatare a textului- se foloseşte pentru a selecta comenzi de 
formatare pentru caracterele selectate 

 $Rigla- afişează marginile documentului, alinierile 
 $Zona de lucru- zona în care se afişează documentul editat 

$Barele de defilare- pentru deplasarea mai rapidă în document; defilarea este 
posibilă numai cu mouse-ul 

 $ Bara cu unelte de desenare 
 $Linia de stare- afişează informaţii despre documentul în lucru 

$Bara de programe Windows- este o componentă a sistemului Windows; 
afişează aplicaţiile active şi ora curentă; este utilizată pentru a comuta între 
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diversele programe sau pentru a porni un nou program. 
 

 
 

Figura 13. Ecranul aplicaţiei Word 2000, varianta în limba engleză 
 
 
 Bara cu unelte standard 
 Bara cu unelte conţine butoane care pot fi selectate cu ajutorul mouse-ului pentru 
a realiza mai rapid acţiuni de editare obişnuite. Word afişează chiar lângă cursorul 
mouse-ului o mică fereastră ce  conţine o scurtă descriere a funcţiei îndeplinite de 
butonul respectiv. În mod obişnuit această bară conţine butoane pentru cele mai 
frecvente operaţii, dar conţinutul ei poate fi particularizat, în funcţie de necesităţi prin 
adăugarea sau înlăturarea de butoane. 
  

Ieşirea din Word pentru Windows 
 Ieşirea din program se poate face în următoarele moduri:  
 

 folosind tastatura: ALT+ F4 
 folosind mouse-ul se face dublu clic pe butonul din stânga barei de titlu 
 se apasă butonul CLOSE afişat în dreapta barei de titlu (X) 
 se selectează comanda EXIT din meniul FILE din bara de meniu a 

programului 
 
Sistemul de asistenţă software on-line 
Comanda HELP  
Permite accesul în sistemul de asistenţă software al programului Word. La 

selectarea comenzii Help, se afişează un submeniu  ce conţine următoarele comenzi: 
 Microsoft Word help afişează ecranul principal al sistemului de asistenţă 

software; 
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 Show the Office Assistant/Hide the Office Assistant afişează sau înlătură de 
pe ecran asistentul soft; 

 What’s This? oferă informaţíi în context (Se poziţionează mouse-ul pe un 
obiect de pe ecran şi se face clic; 

 Office on the Web conectează calculatorul la un site Web unde se obţin 
informaţii despre Office; 

 Word Perfect help afişează mesaje de asistenţă pentru utilizatorii familiarizaţi 
cu editorul de texte Word Perfect; 

 Detect and repair caută şi repară erori în acest program; 
 About Microsoft Word afişează informaţii despre programul Word. 
 

 
 

Figura 14. Meniul Help 
 

Ecranul Microsoft Word Help 
 Conţine etichete care permit accesul în diferite zone ale sistemului de asistenţă  
software on-line. Aceste etichete sunt: 
 - Contens - fiecare titlu (carte) din lista afişată defineşte o anumită secţiune din 
materialul de asistenţă software; pentru a deschide o carte se selectează cartea 
respectivă şi se apasă butonul OK. 
 - Answer wizard - permite obţinerea de ajutor din partea sistemului de asistenţă 
punând întrebări formate cu propriile cuvinte 
 - Index - conţine o listă ordonată alfabetic a subiectelor despre care se pot 
furniza informaţii, facând clic pe lista de interes şi selectând butonul Display.  
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Figura 15. Ecranul de asistenţă software 
  
 

3.2. Crearea unui document nou 
 
 A. Introducerea textului 
 Pe măsură ce este tastat, textul apare pe ecran. Separarea logică în cuvinte se 
face apăsând bara de spaţiu iar în paragrafe apăsând Enter. Pentru corectarea 
caracterelor greşite se folosesc tastele Backspace sau Delete.  
  

B. Deplasarea în document 
 Există două modalităţi de deplasare a punctului (cursorului) de inserare: folosind 
mouse-ul sau tastatura. 

 cu ajutorul mouse-ului  
 în sus/ jos cu o linie- clic pe una din săgeţile sus/ jos de la capetele barei 

verticale de defilare 
 în sus/ jos cu un ecran- clic pe bara de defilare verticală deasupra sau sub 

caseta de defilare 
 în sus/ jos oricât de mult- se trage caseta de defilare în sus/ jos 
 în orice punct de pe ecran- clic pe ecran în punctul dorit 

  cu ajutorul tastaturii  
 la stânga/ dreapta cu un caracter- săgeată la stânga/ dreapta 
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 în sus/ jos cu o linie- săgeată sus/ jos  
 la stânga/ dreapta cu un cuvânt: Ctrl+ săgeată stânga/ Ctrl+ săgeată dreapta 
 în sus/ jos cu un paragraf: Ctrl+ săgeată sus/ jos 
 la începutul/ sfârşitul unei linii: Home/ End 
 în sus/ jos cu un ecran: Page Up/ Page Down 
 la începutul/ sfârşitul ecranului: Ctrl+ Page Up/ Page Down 
 la începutul/ sfârşitul documentului: Ctrl+ Home/ Ctrl+ End 

 
C. Selectarea unui bloc de text 
Se poate selecta textul folosind mouse-ul sau tastatura: 

a) cu mouse-ul:   
 pentru un un bloc oarecare de text - se poziţionează cursorul la începutul blocului 

de text, se apasă butonul din stânga şi se deplasează mouse-ul pe blocul de text 
 un cuvânt:  - dublu clic deasupra cuvântului 
 o propoziţie:  - tasta Ctrl şi clic oriunde în propoziţie 
 o linie:  - clic pe bara de selecţie în dreptul liniei 
 mai multe linii:  - clic pe bara de selecţie în dreptul liniilor 
 un paragraf:  - dublu clic pe bara de selecţie în dreptul paragrafului 
 tot documentul: - tasta Ctrl şi clic oriunde în bara de selecţie 

 
b) cu ajutorul tastaturii 

 un bloc oarecare de text: se deplasează cursorul la începutul blocului se apasă 
Shift şi se deplasează cursorul până la sfârşitul blocului folosind tastele de 
deplasare; 

 tot documentul: Ctrl+ A. 
 Pentru a anula o selecţie se face clic oriunde pe ecran. 
 
 D. Utilizarea şabloanelor 
 Un şablon este un model sau un tipar utilizat de un document. şablonul poate 
conţine texte ce rămân nemodificate, elemente de grafică, moduri de formatare. 
şabloanele pot conţine: stiluri de  caractere, intrări de glosar, macrouri. Crearea unui 
document nou folosind un şablon se  realizează astfel: 
 - se selectează File New 
 - clic pe eticheta care corespunde numelui de document 
 - clic pe pictograma asociată şablonului dorit, OK 
 Se poate utiliza un “asistent” (Wizard). Un asistent constă într-o serie de casete 
de dialog între care se trece cu următoarele comenzi: 
 -clic pe Next pentru deplasarea la următoarea casetă 
 - Back pentru a modifica informaţiile introduse (se revine la caseta precedentă) 
 - Finish pentru a crea documentul 
 - Cancel pentru a abandona lucrul 
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Figura 16. Fereastra de dialog New 
 
 

Deplasarea în casete de dialog 
 Casetele de dialog reprezintă calea prin care un program solicită informaţii 
suplimentare. Orice casetă de dialog conţine unul sau mai multe dintre următoarele 
elemente: 

 etichete (tabs) - afişarea de pagini suplimentare cu opţiuni selectabile 
 casete cu liste (list boxes)- afişează alegerile posibile 
 casete cu liste derulante (drop-down lists) - similare casetelor cu liste, dar 

numai un singur element al listei este afişat iniţial 
 casete de text (text boxes)- permit activarea sau dezactivarea individuală a 

unei opţiuni 
 butoane de opţiune (option button) sunt similare casetelor de opţiune, dar 

butoanele apar în grupuri, din care numai unul singur poate fi activ la un 
moment dat (butoane radio) 

 butoane de comandă (command buttons) permit executarea unei acţiuni. 
       

Salvarea documentelor 
 Salvarea documentelor noi (prima salvare) se face astfel: 
  - se selectează comanda File-> Save; 
  se deschide fereastra de dialog Save As 
  - în caseta File Name se introduce numele documentului, 
  apoi se  selectează butonul Save 
 Salvarea unui document existent:  
 - comanda Save din meniul File 
 - se apasă butonul Save din bara cu unelte standard 
 Schimbarea numelui unui document: 
 - se selectează comanda File -> Save As     
 - se schimbă numele fişierului 
  - se selectează OK 
 Schimbarea informaţiilor de rezumat 
 - se selectează File -> Properties, se fac modificările dorite -> OK. 
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Tipărirea documentelor 

 1. Tipărirea rapidă 
 Imprimanta trebuie să fie instalată şi selectată. Se procedează astfel: 

- se selectează comanda File -> Print sau se apasă Ctrl + P; se alege  OK 
- pentru a tipări o copie a intregului document, se face clic pe butonul Print din 
caseta de unelte standard 

 2. Tipărirea unei părţi a documentului se face astfel: 
 - se selectează comanda File -> Print sau se apasă CTR + P 
 - în zona Page Range, se selectează opţiunea Current page pentru a tipări 
pagina în care se află  cursorul text 
 - se selectează opţiunea Pages pentru a tipări mai multe pagini (şi se indică 
limitele de tipărire) 
 - se selectează OK. 
 

 
 

Figura 17. Cutia de dialog Print 
 
Caseta de dialog Print conţine: 

  Print What -pentru a tipări informaţii despre un document 
  Print- pentru a tipări toate paginile, numai cele pare sau numai cele impare 
  Number of copies- pentru a tipări mai multe copii ale documentului  
  Options pentru a stabili ordinea sau tipul de tipărire 
  Folosirea opţiunilor de tipărire 
 - selectaţi File -> Print sau apasaţi Ctrl + P  
 - selectaţi Options 
 - în zona Printing Options, selectaţi una din opţiunile următoare: 
  - Draft Output- produce o tipărire a documentului “ în ciornă” care 

este mai rapidă 
  - Revers Print Order- tipăreşte paginile în ordine inversă, începând 

cu ultima pagină 
 - Update Fields reactualizează automat câmpurile de date ale 

documentului înainte de tipărire 
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 - selectaţi OK- se revine în caseta de dialog Print 
 - selectaţi OK pentru a începe tipărirea  
 
 Setarea paginii 
 Pentru a schimba dimensiunile şi orientarea paginii, procedaţi astfel: 
  - se selectează File -> Page Setup 
  - se face clic pe opţiunea Page Size 
  - deschideţi lista Paper Size 
  - selectaţi mărimea dorită a paginii 
  - dacă selectaţi Custom Size, folosiţi casetele Hight si Width pentru a indica 

dimensiunile paginii 
 - orientation- selectaţi orientarea paginii Portrait sau Landscape 
  - selectaţi OK 
 

 
 

Figura 18. Setarea paginii 
 

Mutarea si copierea textului 
 Există mai multe moduri de a realiza copierea unui bloc de text: 

 copierea prin intermediul memoriei temporare (clipboard): se selectează 
textul; se selectează  comanda Edit->Copy (CTRL + C),se mută cursorul în 
noua poziţie în text; se selectează Edit->Paste sau butonul Paste din bara cu 
unelte standard 

 copierea cu ajutorul mouse-ului: se selectează textul, se mută cursorul în 
poziţia dorită, se apasă  Ctrl + Shift şi se apasă butonul din dreapta al 
mouse-ului 

 copierea textului abia introdus: introduceţi textul într-una din poziţiile dorite în 
document; mutaţi cursorul într-o altă poziţie în care este nevoie de acelaşi 
text; selectaţi Edit->  Repeat Typing sau F4. 

 
Formatarea documentului 

 Formatarea se referă la schimbările care sunt făcute în aspectul documentului. 
Formatarea este  o parte importantă în editarea documentului. Un document atractiv şi 
bine formatat are un impact mai  mare şi este mai clar decât unul rău formatat. 
Formatarea are mai multe paliere: la nivel de caractere, la nivel de paragrafe, la scara 
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întregului document. Vom prezenta pe scurt cele mai importante elemente de 
formatare.   
 

Formarea caracterelor 
 Se referă la atributele care se pot aplica asupra caracterelor individuale dintr-un 
document.  Setarea corpului de litera (font), mărimea de scriere, sublinierea, scrierea cu 
cursive (italic) sau aldine (bold) sunt exemple de comenzi de formatare ale 
caracterelor. Schimbarea corpului de literă pentru un text existent se face astfel: 
selectaţi textul, selectaţi Font Name din bara de formatare (folosind tastatura- Ctrl + 
Shift + F) şi apoi apăsaţi tasta săgeată în jos; selectaţi din listă corpul de literă dorit, 
apăsaţi Enter. 
  Pentru a schimba mărimea de scriere folosind mouse-ul, deschideţi lista Font 
Size din bara de formatare; folosind tastatura, apăsaţi Ctrl+Shift+P şi apoi săgeată în 
jos. 
 Aldine, sublinieri, cursive: butoane de setare: butoane a căror selectare activează 
atributul corespunzator dacă era activ sau îl dezactivează dacă era activ. 
 

Setarea marginilor şi a spaţierii liniilor 
 Afişarea riglei: selectaţi View-> Toolbars. 
 Margini: marginile din stânga şi cea din dreapta sunt distanţele de la text până la 
latura din stânga respectiv cea din dreapta paginii. 
 Setarea marginilor din stânga şi dreapta paginii sau a marginilor de sus şi de 
jos cu ajutorul unei casete de dialog se face astfel: 

 mutaţi cursorul în poziţia dorită 
 selectaţi File-> Page Setup, apoi clic pe săgeată  în sus sau în jos pentru a 

creşte sau a descreşte  mărimea marginii corespunzătoare 
 deschideţi caseta Apply to şi selectaţi domeniul Whole Document sau This 

Point Foward (începând din poziţia curentă); 
 OK. 

  Valorile setate pentru marginile de sus/jos ale paginii nu afectează poziţiile 
antetului şi subsolului.  
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Figura 19. Indentarea şi spaţierea liniilor de text 
 
  Schimbarea distanţei dintre liniile de text se face astfel: 
 - selectaţi Format-> Paragraph; clic pe opţiunea Indents and Spacing; 
 - deschideţi lista Line Spacing: 
 Exactly - spaţiul dintre linii va fi exact valoarea pe care o introduceţi în caseta At 
 At Least - spaţiul dintre linii va fi cel puţin valoarea pe care o introduceţi în 

caseta At 
 Multiply - schimbă spaţierea în funcţie de valoarea pe care o introduceţi în 

caseta At 
  
 Mutarea si ştergerea propriilor poziţii de scriere; 

- deplasaţi cursorul deasupra simbolului afişat pe riglă în dreptul poziţiei de 
scriere; 

 - apăsaţi butonul din stânga al mouse-ului; 
 - “trageţi” poziţia de scriere în poziţia dorită; 
 - eliberaţi butonul mouse-ului. 
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Figura 20. Controlul grupurilor de linii 
 

Alinierea textului 
 Alinierea paragrafelor. Alinierea se aplică asupra unei singure linii sau a mai unor 
porţiuni mici  de text. Marginea unui paragraf este distanţa dintre marginea textului de 
paragraf şi marginile paginii. 
 Setarea marginilor de paragraf cu ajutorul riglei: 

- pentru a schimba marginea din stânga a primei linii din paragraf, “trageţi” 
simbolul First Line Indent în poziţia dorită 
- pentru a schimba marginea din stânga unui paragraf, mai puţin prima linie, 
“trageţi” simbolul Other Lines Indent în poziţia dorită 
- pentru a modifica marginile din stânga ale tuturor liniilor dintr-un paragraf, “ 
trageţi” simbolul All Lines Indent în poziţia dorită 
- pentru a modifica marginea din dreapta a unui paragraf, “ trageţi” simbolul Right 
Indent în poziţia dorită. 

  
 Observaţii:  
 - Aliniere rapidă: faceţi clic pe unul din butoanele Increase Indent sau Decrease 
Indent afişate pe bara de formatare a textului 
 - Afişarea barei de formatare: selectaţi View Toolbars, apoi opţiunea Formatting 
 Aranjarea textului 

- Left justification- aliniază marginea din stânga a liniilor de text 
 - Right justification- aliniază marginea din dreapta a liniilor de text 
 - Full justification- aliniază ambele margini 
 - Center justification- centrează liniile de text pe lăţimea paginii 
 Schimbarea alinierii 
 Dacă schimbaţi alinierea textului fără a fi selectat anterior nici un paragraf, atunci 
noua aliniere se va aplica numai asupra textului pe care îl veţi introduce în continuare.  
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Numerotarea paginilor. Crearea antetelor şi a cartuşelor de subsol 
 a) Numerotarea paginilor  
 - selectaţi Insert Page Numbers 
 - deschideţi lista Position şi selectaţi poziţia dorită 
 - deschideţi lista Alignment şi selectaţi una dintre opţiunile: Left, Center, Right 
 - selectaţi OK 
 

 
 

Figura 21. Caseta Page Numbers 
 
 b) Antet şi subsol 
 Antetul este plasat în partea de sus a paginii; subsolul este plasat în partea de 
jos a paginii. Adăugarea sau editarea unui antet/subsol: selectaţi View Header and 
Footer; faceţi clic pe butonul  Switch de pe această bară pentru a comuta antetul şi 
subsolul asociate paginii curente; introduceţi textul  antetului/ subsolului. Din bara cu 
unelte Header and Footer, puteţi fixa data, ora, numărul paginii (Data, Time, Page 
number). Faceţi clic pe unul din butoanele Show Next/ Show Previous pentru a comuta 
între diferitele secţiuni ale antetului/subsolului. Faceţi clic pe butonul Close pentru a 
reveni în document. 
 
 Crearea de anteturi/ subsoluri diferite pentru pagini diferite 
 Word poate afişa acelaşi antet/ subsol pe toate paginile documentului sau 
antet/subsol diferit pe pagini pare şi impare. Se procedează astfel: selectaţi View 
Header and Footer, faceţi clic pe butonul Page Setup Layout pentru a se afişa opţiunile 
referitoare la aspectul paginii. Activaţi opţiunea Different Odd and Even/ Different First 
Page; selectaţi Ok pentru a închide caseta Page Setup. 
 
 c) Note de subsol şi note de final 
 Inserarea unei note de subsol/de final: deplasaţi cursorul în text în poziţia dorită 
în care vreţi să fie introdus simbolul asociat unei note de subsol/de final; selectaţi Insert  
Footnote; se face clic pe  opţiunea Custom Mark pentru utilizarea unui simbol pentru 
marcare; Symbol pentru selectarea simbolului dorit. 
 Mutarea şi ştergerea notelor: selectaţi Edit Cut sau apăsaţi Ctrl+ X; butonul Cut 
din bara cu unelte standard; mutaţi cursorul în noua poziţie; selectaţi Edit Paste sau 
apăsaţi Ctrl+V sau clic pe butonul Paste din bara cu unelte standard. 
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Figura 22. Caseta de dialog Footnote and Endnote 
 
 Caractere speciale şi simboluri 
 Simbolurile şi caracterele speciale nu aparţin setului standard de caractere. 
Există mult mai multe simboluri decât caractere speciale. 

a) Inserarea unui simbol în document: selectaţi Insert->Symbols; căutaţi 
simbolul dorit; faceţi clic pe butonul Close pentru a închide caseta de dialog 
după inserarea unui simbol. 

 

 
 

Figura 23. Caseta Insert Symbols 
 
 b) Inserarea unui caracter special în document: selectaţi Insert-> Symbols; faceţi 
clic pe eticheta Special Characters; parcurgeţi lista în căutarea caracterului dorit; alegeţi 
butonul Insert pentru a insera caracterul special evidenţiat. 
 Faceţi clic pe butonul Cancel pentru a închide caseta fără a insera vre-un 
caracter special. 
 
 Liste numerotate sau marcate 
 Constituie unelte de formatare care se pot folosi pentru prezentarea informaţiilor 
dintr-un document. 
 a) Crearea unei liste numerotate sau marcate:  
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 -selectaţi paragrafele care vor fi incluse în listă 
 - selectaţi Format Bullet and Numbering 

- faceţi clic pe Bulleted (liste marcate) sau Numbering (liste numerotate) 
 b) Înlăturarea numerelor/ marcajelor dintr- o listă 
 - selectaţi paragrafele care vor fi eliminate 
 - selectaţi Format Bullet and Numbering 
  - selectaţi Remove 
 

 
 

Figura 24. Caseta de dialog pentru crearea listelor 
 
 c) Adăugarea de noi elemente într-o listă: 

 deplasaţi cursorul text în poziţia dorită din listă 
 apăsaţi Enter pentru a începe un nou paragraf 
 introduceţi noul text  
 faceţi clic pe Decrease Indent/ Increase Indent de pe bara cu unelte standard 

pentru a schimba nivelul elementului respectiv 
 repetaţi secvenţa de mai sus dacă este nevoie 

 
3.2. Tabele 

 
 a) Inserarea  unui tabel 

 mutaţi cursorul text în locul unde doriţi un tabel 
 selectaţi Table, Insert Table. Va fi afişat dialogul de introducere a tabelelor 

noi. 
 în căsuţa Number of columns şi Number of Rows introduceţi numărul de 

coloane şi de linii al viitorului tabel. 
 în căsuţa Column Width selectaţi lăţimea coloanelor tabelului; selectaţi Auto 

pentru ca lăţimea să fie automat calculată pentru ca tabelul să aibă lăţimea 
paginii 

 selectaţi OK 
 Folosirea barei cu unelte. Pentru a  insera un tabel, selectaţi butonul Table de 
pe bara cu unelte standard şi executaţi un clic deasupra numărului dorit de rânduri şi 
coloane. 
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 b) Deplasarea in tabel 
Apăsaţi   Pentru a ajunge la  

 TAB   următoarea celulă a tabelului 
 SHIFT+ TAB  celula anterioară a tabelului 
 ALT+ HOME  prima celulă a rândului curent 
 ALT+ PGUP  celula din vârful coloanei curente 
 ALT+ END  ultima celulă a rândului curent 
 ALT+ PGDN  ultima celulă de pe coloana curentă 
 c) Ştergerea şi inserarea de celule, rânduri şi coloane  
 Puteţi şterge celule individuale, înlăturând conţinutul lor şi lăsând celula goală. 
 Selectare rapidă! Pentru a selecta o celulă, apasaţi pe butonul mouse-ului în 
marginea stânga a celulei, între marginea textului şi linia ce delimitează celula. Cursorul 
mouse-ului se schimbă deasupra acestei zone într-o săgeată neagră. 
 Pentru a şterge o celulă: selectaţi celula; apăsaţi Del. 
 Pentru a şterge un rând sau o coloană:  
 - mutaţi cursorul în orice celulă de pe acel rând sau de pe acea coloană 
 - selectaţi Table Delete Cells 

- selectaţi Delete Entire Row pentru a şterge întregul rând, sau Delete Entire 
Column pentru a şterge întreaga coloană 

 - selectaţi OK  
 Pentru a insera un rând sau o coloană: 
 - mutaţi cursorul text într- o celulă la dreapta sau dedesubtul locului unde doriţi 
să inseraţi noul rând sau noua coloană 
 - selectaţi Table Select Row pentru a insera un rând sau Table Select Column 
pentru a insera o coloană 
 - selectaţi Table Insert Column pentru a insera o coloană goală la stânga celei 
selectate sau Table Insert Row pentru a insera un rând gol deasupra celui selectat 
 Comenzile se schimbă! Comenzile din meniul Table se schimbă în funcţie de 
circumstanţe. Dacă aţi selectat o coloană, este afişată comanda Insert Columns şi nu 
este afişată comanda Insert Rows. 
 d) Mutarea şi copierea coloanelor sau liniilor 

- selectaţi linia sau coloana  
  - pentru a copia, selectaţi CTRL+ C sau clic pe butonul Copy 
  - mutaţi cursorul în noua poziţie dorită 
  - apăsaţi CTRL+ V sau clic pe butonul Paste 
 e) Formatarea automată a tabelului 

- mutaţi cursorul text oriunde în interiorul tabelului 
  - selectaţi Table  AutoFormat 
  - în zona Preview puteţi vedea cum arată un tabel de tipul selectat 
  - selectaţi sau deselectaţi opţiunile după dorinţă; selectaţi OK 
 

3.3. Lucrul cu documente multiple 
 
 Mutarea şi copierea textului între documente 

- activaţi documentul care conţine textul pe care doriţi să-l mutaţi sau să-l 
copiaţi  

  - apăsaţi CTRL+ X sau Edit Cut pentru a muta textul  
  - apăsaţi CTRL+ C sau  Edit Copy pentru a copia textul 
  - deplasaţi cursorul de inserţie în noua poziţie 
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  - apasaţi CTRL+ V, selectaţi Edit Paste sau executaţi clic pe butonul 
Paste din bara cu unelte standard 

 
 Afişarea simultană a două zone dintr-un document 

- selectaţi Window Split 
  - folosiţi mouse-ul sau tastatura, tasta săgeată în sus sau în jos pentru a 

muta linia în poziţia dorită  
  - faceţi clic cu mouse-ul sau apăsaţi Enter 
  - selectaţi Window Remove Split pentru a renunţa la împărţirea ferestrei 
 Salvarea documentelor multiple: File Save sau File Save As. Pentru a salva toate 
documentele deschise cu o singură comandă, selectaţi File Save All. 
 

3.4. Scrierea în coloane 
 
 Pentru scrierea pe coloane se deschide meniul Format şi se alege opţiunea 
Columns. Se va deschide o cutie de dialog în care se precizează numărul de coloane şi 
modul de aplicare a scrierii pe coloane (întreg documentul, de la acest punct mai 
departe etc.). 
 

 
 

Figura 25. Caseta de dialog Columns 
 

3.5. Inserarea imaginilor 
 
 Se deschide meniul Insert şi se alege opţiunea Image. Se deschide un submeniu 
în care se precizează sursa şi tipul de imagine care va fi inserată. Figura de mai jos 
ilustrează caseta Insert ClipArt. 
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Figura 26. Caseta Insert ClipArt 
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CAPITOLUL 4. PROGRAME DE PREZENTARE GRAFICĂ 
 
 Realizarea unui document prezentabil şi care să-şi atingă scopul pentru care a 
fost conceput implică, de cele mai multe ori îmbinarea textului cu grafica. Într-un 
document grafica poate fi reprezentată de desen, diagrame, fotografii etc. Pachetele de 
programe de tip Office dispun de o componentă de generare a prezentărilor grafice: 
Presentations (Word Perfect Office), Power Point (Microsoft Office). În continuare vom 
prezenta elementele fundamentale necesare utilizării acestor aplicaţii.  
 

4.1. Power Point 
 
 Programul Power Point permite asamblarea de texte, imagini, diagrame, pentru a 
crea o expunere cu diapozitive (Slide Show). O expunere este o succesiune de 
diapozitive concepute pentru o idee, pentru a susţine un punct de vedere sau pentru a 
convinge un auditoriu să ia o decizie.  
 

Crearea unei prezentări noi 
 Pentru a crea o nouă prezentare, dacă acest lucru se face imediat după lansarea 
programului, în ecranul de debut se alege tipul de prezentare sau asistenţa unui 
“vrăjitor”. Dacă programul era deja lansat şi dorim o nouă prezentare, se face clic pe 
File, apoi pe New. Se va deschide  caseta de dialog: 
 

 
 

Figura 27. Ecranul Power Point, cu caseta New Presentation deschisă 
  

În această casetă se poate alege crearea individuală a unei prezentări sau 
realizarea ei cu ajutorul unui asistent. De asemenea se poate alege un şablon pentru 
prezentare şi tipul de prezentare. 
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Figura 28. Alegerea tipului de prezentare 

 
 Utilizarea programului Power Point 
 După alegerea tipului de prezentare se deschide ecranul aplicaţiei, în care se 
găseşte, în afara barelor de instrumente standard, în partea stângă jos, 
 şi o bară pentru lucrul cu diapozitive.  
 

 
 

Figura 29. Fereastra de prezentare 
 
 Fereastra aplicaţiei este împărţită în două zone: zona de editare a textului şi zona 
diapozitivului, în care se vor vizualiza modificările operate. Manevrarea diapozitivelor 
(stabilirea sau modificarea şabloanelor, stabilirea tranziţiilor etc.). Se poate face şi 
utilizând comenzi din meniul Slide Show. 
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Figura 30. Meniul Slide Show 
 
 Diapozitivele create pot fi vizualizate succesiv sau se poate realiza o vizualizare 
a întregii prezentări, pe un singur ecran (Slide Sorter View). 
 Pentru fiecare diapozitiv se pot specifica parametrii tranziţiei spre diapozitivul 
următor. 

 
 

Figura 31. Caseta de dialog Transition 
 
 Se pot alege: tipul tranziţiei, modul de trecere (la clic sau automat, cu o anumită 
temporizare), viteza tranziţiei, sunetul ataşat. După realizarea tuturor diapozitivelor din 
prezentare se poate declanşa aceasta, prin comanda View Show din meniul Slide 
Show. 
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Inserarea unor obiecte în diapozitiv 
 

 
 

Figura 32. Meniul Insert 
 
 Într-un diapozitiv se pot introduce, în afară de elemente de text, şi obiect Clip Art, 
imagini din fişiere preexistente, diagrame, obiecte Word Art, imagini achiziţionate cu un 
scanner, tabele etc. 
 

 
 

Figura 33. Caseta de dialog Insert ClipArt 
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CAPITOLUL 5. CALCUL TABELAR. 
PROCESOARE DE TABELE. EXCEL 

    
5.1. Prezentare generală a calculului tabelar 

 
Procesoarele de calcul tabelar sau generatoarele de foi de calcul, cum mai sunt 

denumite, sunt aplicaţii specializate destinate calculelor economice, statistice, ştiinţifice, 
gestiunii unor baze de date de dimensiuni reduse, etc. Elementul fundamental este 
foaia de lucru (spreadsheet), un tabel organizat pe linii şi coloane. La intersecţia unei 
linii şi a unei coloane se află celula, în care se pot introduce informaţii diverse: numere, 
text, formule etc. 
 Procesoarele de tabele oferă utilizatorilor o serie de facilităţi cum ar fi:  

 introducerea, ştergerea, modificarea datelor în celule individuale sau în 
blocuri de celule; 

 existenţa unei varietăţi de funcţii matematice care pot fi folosite în foaia de 
lucru; 

 realizarea de reprezentări grafice (diagrame) diverse, adaptate datelor de 
ilustrat; 

 elemente de gestiune a bazelor de date; 
 generatoare de scenarii pentru simularea diverselor contexte de piaţă; 
 elemente avansate de programare liniară şi optimizare. 

  În cele ce urmează vom trata detaliat produsul Excel, din pachetul Microsoft 
Office 2000. Vom prezenta Excel 2000, varianta în limba română, indicând, de câte ori 
este posibil, şi denumirile în limba engleză, pentru cei care folosesc un produs în 
această limbă. Mai întâi câteva observaţii pentru cei obişnuiţi cu versiunile în limba 
engleză.  

 Se constată în primul rând că în varianta pentru România meniurile şi 
submeniurile sunt traduse, astfel încât utilizatorul nu mai trebuie să cunoască 
o serie de termeni din limba engleză. 

  În al doilea rând, o serie de meniuri au fost reconfigurate pentru a se uşura 
folosirea programului şi, în general, modul de prezentare a fost îmbunătăţit. 

 În al treilea rând, conformându-se orientării generale a pachetului Office 
2000 spre Internet şi Web, şi Excel oferă mai multe instrumente cu această 
orientare.     

  
Programul Excel - prezentare generală 

 Programul de calcul tabelar Excel este unul dintre cele mai utilizate, făcând parte 
din pachetul Microsoft Office. Principalele sale trăsături sunt: 

 meniuri şi casete de dialog eficiente şi flexibile 
 folosirea limbajului Visual Basic for Applications (VBA) 
 modificarea interactivă a tabelelor (pivot table) 
 posibilităţi sporite de importare şi exportare a datelor 
 facilităţi de legătură între aplicaţii   

  În programul Excel fişierele sunt numite registre (workbooks) şi fiecare registru 
conţine 16 foi de lucru (worksheets). Fiecare foaie de lucru conţine celule aşezate în 
256 de coloane şi 65536 de linii (rânduri). Informaţii suplimentare pot fi obţinute cu 
meniul Ajutor (HELP) sau apăsând F1. De asemenea folosirea asistentului soft Asistent 
Office (tip Wizard) oferă sugestii pentru diferite acţiuni. Elementele specifice ale 
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ecranului standard Excel sunt: 
 bara de titlu 
 bara de meniuri 
 bara de instrumente standard 
 bara de formatare 
 bara de formule 
 foaia de calcul 
 bara de stare curentă 
Elementele din fereastra registrului sunt: 
 etichetele:  foaie 1…, (sheet 1...) 
 butoane de derulare a etichetelor 
 bare de derulare pe orizontală şi pe verticală 
 bare de despărţire 
 selector de celulă 
 cursorul mouse-lui 

 După cum se poate observa în figura de mai jos, foaia de lucru (în cazul nostru 
este afişată foaia 1- sheet 1), este împărţită în coloane adresate prin litere A,B,..., AA,..., 
şi linii adresate prin numere: 1,2,3,.. 
 O celulă este identificată prin coloana şi linia căreia îi aparţine, exemplu A1. 
Selectarea unei celule se face uşor, poziţionând cursorul mouse-ului pe celula 
respectivă şi făcând clic cu butonul din stânga. Se poate realiza o deplasare prin foaia 
de lucru şi cu ajutorul tastaturii, folosind tastele de deplasare a cursorului. 
 Uneori este necesară împărţirea unei ferestre în două sau patru secţiuni. Se 
poate realiza acest lucru cu comanda Scindare (Split) din meniul Fereastră (Window) 
sau “trăgând” cu mouse-ul bara de despărţire situată pe bara de defilare orizontală sau 
pe cea verticală până în poziţia dorită. Se poate imobiliza (“îngheţa”) o secţiune cu 
opţiunea Îngheţare panouri (Freeze Panes) din meniul Fereastră. 
 

 
 

Figura 34. Ecranul standard Excel 2000 
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 Operarea cu elementele ecranului Excel 
Utilizarea barelor de instrumente de lucru 

 Ca şi în cazul celorlalte aplicaţii Windows, şi în Excel se pot efectua diferite 
acţiuni folosind fie comenzile din meniurile programului, fie butoanele aflate pe bara de 
instrumente. În cele ce urmează vom prezenta mai multe elemente legate de barele de 
instrumente, urmând ca în secţiunile următoare  să fie descrise pe scurt comenzile din 
meniurile programului. 
 Bara de instrumente standard are un număr de butoane cu pictograme specifice 
(există circa 270 butoane pe toate barele). Dacă se plasează cursorul mouse-ului pe un 
buton o să apară numele butonului (acţiunea ce o declanşează). Funcţia butonului este 
afişată pe bara de stare în partea de jos  a ecranului. Pentru a obţine informaţii 
suplimentare despre un buton, se face clic pe Ajutor (Help) din bara de instrumente 
standard şi apoi un clic pe butonul dorit. Activarea sau dezactivarea unei bare de 
instrumente se face utilizând: Vizualizare (View) - Bare de instrumente (Toolbar) - 
marcarea barelor dorite. 
 Barele cu instrumente de lucru pot fi configurate adăugând sau scoţând butoane 
şi pot fi aşezate în mai multe poziţii pe ecran: 

 între bara de meniu şi cea de formule 
 în partea de jos a ecranului 
 în partea dreaptă a ecranului 
 în partea stângă a ecranului 
 într-o poziţie oarecare (bară flotantă) pe ecran 

Pentru crearea propriei bare cu instrumente de lucru se procedează astfel: 
 Vizualizare (View) - Bare de instrumente (Toolbar), Particularizare 

(Customize), Nou (New) 
 Se tastează în caseta Nume bară de instrumente (Toolbar Name) numele pe 

care îl daţi barei, apoi OK 
 Se afişează o bară flotantă iar butoanele dorite se “trag” din caseta Comenzi 

(Customize) în bara de meniuri personală care îşi măreşte dimensiunile pe 
măsură ce se adaugă butoane. După ce s-au adus toate butoanele dorite se 
selectează  Închidere (Close) 
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Figura 35. Crearea unei bare de instrumente particularizate 
  

Lucrul cu fişierele registru 
Salvarea registrelor, deschiderea unui registru nou sau a unuia existent, salvarea 

cu un alt nume, stabilirea unităţii de disc şi a directorului în care se face salvarea se 
realizează folosind opţiunile din meniul Fişier (File) Salvare (Save), Deschidere, (Open), 
Nou (New), Salvare ca (Save As) şi cutiile de dialog corespunzătoare. 
 

Lucrul cu foile de calcul 
 a) Selectarea foilor de calcul: 

 pentru o singură foaie se face clic pe eticheta dorită 
 pentru a selecta mai multe foi alăturate se face clic pe prima, se apasă tasta 

Shift şi se face clic pe ultima 
 pentru foi nealăturate se ţine apăsată tasta CTRL în timp ce se face clic pe 

fiecare foaie de calcul 
 se pot deselecta foile selectate dacă se face clic pe o etichetă din afara 

grupului. 
b) Eliminarea foilor de calcul: 
 se selectează foile care vor fi eliminate 
 se alege Editare (Edit)- Ştergere foaie (Delete Sheet) 
 se confirmă ştergerea şi se execută clic pe OK 
c) Inserarea foilor de calcul: 
 se selectează foaia înaintea căreia se inserează noua foaie de calcul  
 se deschide Inserare (Insert) – Foaie de lucru (Worksheet) 
d) Mutarea şi copierea foilor de calcul:       
 foile de calcul pot fi mutate sau copiate în cadrul unui registru sau între două 

registre 
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 se selectează foaia sau foile vizate; se deschide Editare (Edit)- Mutare sau 
copiere foaie (Move or Copy Sheet) 

 se completează numele registrului în care se doreşte transferul  şi numărul 
foii în faţa căreia se face mutarea  

 pentru copiere se pune X în căsuţa Crearea unei copii (Create a Copy) 
 se activează butonul OK 
e) Redenumirea unei foi de calcul: 
 se selectează foaia ce va fi redenumită 
 se deschide Format (Format) – Foaie -Redenumire (Sheet-Rename)  
 se poate face dublu clic pe eticheta foii ce se redenumeşte;  ca urmare se 

deschide cutia de dialog Rename Sheet 
 se tastează noul nume al foii de lucru şi se validează OK 

 
5.2. Introducerea, editarea şi manipularea datelor 

 
Informaţii generale 

 Există o mare varietate de tipuri de date care pot fi introduse în celulele unei foi 
de calcul: 

- text 
- numere 
- date calendaristice, ora 
- formule şi funcţii 

 Principalele reguli care se respectă la introducerea datelor sunt: 
 la introducerea în celule textul este aliniat la stânga iar numerele la dreapta;  

pentru a introduce cifre sub formă de text (exemplu coduri), acestea trebuie să 
fie precedate de apostrof 

 pentru introducerea datelor într-o celulă se selectează celula şi se tastează 
informaţia de introdus; pe măsura tastării textul apare în celulă şi în bara de 
formule; introducerea se încheie cu tasta Enter sau clic pe butonul Enter ( ) din 
bara de formule; anularea unei date eronate înainte de încheierea introducerii se 
face cu ESC sau butonul de anulare (X) 

 dacă la introducerea unui număr celula nu este suficient de mare, apare în celulă 
###### şi situaţia se rezolvă alegând Format- Coloane (Columns) – Potrivire 
automată la selecţie (Autofit Selection) 

 introducerea datelor calendaristice sau a orelor se face în unul din formatele 
acceptate de Excel (ex. DD-MMM-YY, HH:MM) 

 
Modalităţi de introducere a datelor 

  Introducerea rapidă a unor date identice sau a unor secvenţe de date: 
  a) Copierea unor date (identice) în mai multe celule se face:  

 selectând celula ce va fi copiată şi zona în care se va copia şi alegând apoi 
Editare (Edit) – Umplere (Fill) 

 utilizând cursorul de tragere (+) din colţul din dreapta jos al celulei şi “trăgând” 
peste celulele unde va fi copiat conţinutul celulei de pornire 

  b) Realizarea unei copieri în secvenţă se face cu (Auto-umplere) Auto Fill: 
 se introduce în prima celulă din secvenţă o zi (ex. Luni, Monday) sau o lună 

(Ianuarie, January) 
 se “trage” apoi colţul din dreapta jos al celulei în direcţia dorită (orizontal sau 

vertical) şi celulele succesive vor fi umplute cu informaţii consecutive (Marţi, 
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Tuesday..., Februarie, February...,) 
 Observaţie: Fiecare utilizator îşi poate genera propriile sale secvenţe astfel: 

 se deschide meniul Instrumente (Tool)- Opţiuni (Options) Listă 
particularizată (Custom List); 

 se face clic pe Adăugare (Add). Se introduce în caseta Intrări listă (List 
Entries) informaţiile din secvenţa dorită (ex. Luni, Marţi...) 

 se apasă Enter după fiecare informaţie şi se face apoi clic pe OK 
  c) Introducerea datelor în progresie aritmetică 
  Se pot completa celule consecutive pe orizontală sau verticală cu termenii unei 
progresii aritmetice astfel: 

 se tastează în primele două celule din şir primele două valori dorite; “trăgând” 
apoi de  pe cele două celule în direcţia dorită se vor umple celulele cu datele 
aflate în progresie, raţia fiind dată de diferenţa dintre celula a doua şi prima. 

 se introduce valoarea iniţială într-o celulă; se selectează celulele în care se 
doreşte extinderea seriei; se deschide meniul Editare (Edit)- Umplere (Fill) - 
Serie (Series);  în cutia de dialog deschisă se specifică  direcţia seriei (pe linie 
sau pe coloană), tipul de serie, valoarea pasului (raţiei), valoarea de oprire, etc;  
se face apoi clic pe OK 

  
Editarea datelor 

  Pentru editarea datelor deja introduse într-o celulă se face dublu clic cu mouse-
ul pe celulă şi se deplasează cu tastele cu săgeţi mouse-ul de inserare până în poziţia 
dorită. După terminarea editării se acţionează ENTER. 

 Observaţie: Pentru verificarea ortografiei se foloseşte Instrumente (Tools)- 
Corectare ortografică (Spelling) sau clic pe butonul Spelling din bara de lucru).  

 Anularea unei acţiuni (cea mai recentă) 
  - Editare (Edit) – Anulare (Undo) sau Ctrl + Z 
  - clic pe butonul Anulare (Undo) din bara de instrumente standard. 
 Renunţarea la anulare : Renunţare (Redo) 
 

Deplasarea, copierea şi ştergerea datelor din celule 
  Similar cu alte aplicaţii Windows, datele selectate pentru copiere sau mutare 
sunt memorate în Clipboard.  
 
  1. Copierea  

 a) Se selectează zona de celule care se doreşte copiată 
 se deschide (Edit) – Copiere (Copy)  
 se selectează prima celulă din zona în care se doreşte copierea 
 se deschide (Edit) – Lipire (Paste)  

  Observaţii: 
   1. Se pot utiliza şi comenzile de la tastatură (Ctrl + C pentru Copy şi Ctrl 

+V pentru Paste). 
   2. Datele copiate în tampon (clipboard) rămân acolo până când se 

copiază altceva peste ele şi deci se pot face mai multe copieri (cu Paste) 
ale aceluiaşi set de date. 

b) Copierea cu Drag & Drop: se selectează celulele care se doresc copiate. 
 Apoi când cursorul mouse-ului devine o săgeată se apasă şi se ţine apăsată 

tasta Ctrl şi butonul mouse-ului cât timp se trage conţinutul celulelor selectate până în 
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locul unde se doreşte copierea. Dacă nu se apasă Ctrl, se va realiza mutarea zonei 
selectate. 
 
  2. Deplasarea datelor 

a) Se selectează zona de mutat  
 se deschide Editare (Edit) – Decupare (Cut) sau Ctrl + X 
 se selectează prima celulă din zona în care se mută datele; pentru a muta 

datele în altă foaie se selectează acea foaie 
 se deschide Editare (Edit) – Lipire (Paste) (Ctrl+V)  
b) Folosind opţiunea “drag & drop” se “trage” conturul zonei selectate până  în 

noua poziţie, fără a ţine apăsată tasta Ctrl. 
 
  3. Ştergerea datelor 
  Ştergerea datelor dintr-o celulă se poate referi la: 
  -totul (formatul, conţinutul, notele) 
  -formatul celulei 
  -conţinutul 
  -notele 

 Pentru a şterge datele se poate proceda astfel: 
 se selectează zona de şters 
 se deschide Editare (Edit) – Golire (Clear), se alege opţiunea dorită 
 se apasă tasta Delete ( se şterge complet conţinutul) 
 folosind cursorul de tragere (+ din dreapta jos şi trăgând spre interiorul zonei) 

 
Gruparea celulelor în domenii pentru manipulări ulterioare 

  Un grup compact de celule având forma dreptunghiulară poate fi selectat şi 
denumit cu un nume ce poate fi utilizat apoi pentru a manevra întregul domeniu. 
Selectarea se face indicând colţul din stânga sus şi “ trăgând” mouse-ul până în colţul 
din dreapta jos. 
  a) Se face apoi clic în stânga barei de formule, pe poziţia Nume (Name) şi se 
introduce numele domeniului ( 255 caractere, fără spaţii). Se apasă Enter 
  b) Se deschide meniul Inserare (Insert) şi apoi Nume – Definire (Name 
Define), iar în cutia de dialog deschisă se introduce numele domeniului. Această cutie 
de dialog va permite şi ştergerea numelui. 
 

5.3. Manipularea liniilor, coloanelor şi celulelor 
 
Modificarea lăţimii coloanelor şi a înălţimii rândurilor 

  a) Folosind mouse-ul se poate modifica lăţimea unei coloane sau înălţimea 
unui rând dacă se poziţionează cursorul mouse-ului pe linia de separare dintre coloane 
sau rânduri aflată în capătul de coloană sau rând. Când cursorul devine o săgeată 
bilaterală se ţine butonul apăsat şi se trage în sensul dorit (folosiţi marginea dreaptă a 
coloanei sau marginea de jos a rândului). La eliberarea butonului mouse-ului 
dimensiunile vor rămâne cele modificate. 
  Se poate realiza o adaptare rapidă a dimensiunilor după conţinut: se face dublu 
clic pe marginea dreaptă a capului de coloană sau pe marginea de jos a capului de 
rând. 
  b) Folosind meniul Format 

 Se selectează coloana (coloanele) sau rândul (rândurile) a căror dimensiuni 
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se modifică 
 Se deschide Format – Coloane (Column) – Lăţime (Width),   
 Rânduri (Row) – Înălţime (Height) şi apoi se introduce lăţimea respectiv 
înălţimea dorită. 
 Observaţie:  Se poate folosi şi opţiunea Potrivire automată (AutoFit). 

 
Inserarea sau eliminarea celulelor, rândurilor sau coloanelor 

 
 a) Inserarea celulelor 
 se selectează celula sau celulele unde se doreşte inserarea (Excel va insera 

un număr de celule egal cu cel selectat). 
 se deschide Inserare (Insert) – Celule (Cells); se deschide o cutie de dialog 

în care se specifică în ce direcţie vor fi deplasate în urma inserării, celulele 
deja existente; se apasă OK 

 Altă modalitate: se trage punctul din dreapta jos al celulei (celulelor selectate) ţinând 
apăsată tasta Shift. 

 b) Inserarea rândurilor şi coloanelor:  
 se selectează numărul de linii sau coloane care se doresc inserate (se 

“trage” peste capătul de rând sau coloană).  
 se deschide Inserare (Insert)  Rânduri (Rows)  

    Coloane (Columns) - OK 
  În urma inserării, coloanele existente sunt deplasate la dreapta iar rândurile 
existente în jos. 
 Observaţie: Pentru a insera un singur rând sau o coloană se selectează o celulă. 
Rândul va fi inserat deasupra ei iar coloana în stânga celulei selectate. 
 c) Înlăturarea (ştergerea) celulelor, liniilor sau coloanelor: 

 se selectează domeniul care se va elimina 
 se deschide Editere (Edit)- Ştergere (Delete) şi în fereastra de dialog se 

specifică acţiunea dorită. 
  În urma eliminării, celulele, rândurile, coloanele rămase vor fi deplasate în sus 
respectiv spre stânga pentru a umple spaţiul eliberat. 
 

Utilizarea formulelor şi funcţiilor 
 

Formule 
  În celulele unei foi de calcul se pot introduce formule care efectuează calcule cu 
datele conţinute în alte celule. Fiecare formulă începe cu semnul egal (=) şi conţine 
adrese de celule, valori numerice şi operatori matematici (+, -, *, /, ^). Operatorii au o 
ordine de prioritate similară cu cea din matematică: exponenţiala, înmulţirea şi 
împărţirea, adunarea şi scăderea. Această ordine poate fi modificată prin utilizarea 
parantezelor în care caz operaţiile cele mai prioritare sunt cele din parantezele cele mai 
interioare. 

 Formulele pot fi  introduse în celulele dorite fie prin tastare directă, fie prin 
alegerea  dintr-o colecţie de formule (funcţii) puse la dispoziţie de Excel. 

 Operanzii din formule, în cazul în care sunt adrese de celule, se pot introduce 
prin tastare sau prin selectarea celulei a cărei adresă dorim să apară în formulă. Pe 
măsura introducerii formulei, aceasta apare afişată în bara de formule iar la încheierea 
introducerii (acţionarea Enter), în celulă va apare rezultatul calculului (şi nu formula). Se 



 
 

 55

pot afişa şi formulele dacă se alege Instrumente- Opţiuni- Vizualizare- Formule 
(Tools - Options - View - Formulas).  
- În cazul în care se doreşte editarea unei formule existente se face dublu clic pe 

celula care conţine formula şi se editează conţinutul celulei aşa cum s-a specificat la 
editarea datelor. 

- Copierea unei formule se face aşa cum s-a prezentat la copierea celulelor cu 
observaţia că Excel actualizează adresele celulelor folosite ca operanzi. Pentru ca 
adresa celulelor să nu fie actualizată, aceasta trebuie scrisă în forma absolută ($ 
coloană $ rând). 

Observaţii:  
- există: adrese relative : coloană rând : ex : C7 
 adrese absolute : $ coloană $ rând : ex : $C$7 
 adrese combinate (mixte) : $ coloană rând sau coloană $ rând; ex : $B5, B$5 
- la copierea celulelor ce conţin formule vor fi modificate doar adresele relative şi 

partea relativă a unei adrese combinate.  
 Ori de câte ori se efectuează o modificare (editare) a datelor dintr-o celulă, se 

actualizează şi rezultatele formulelor conţinute de acea celulă. Se poate modifica 
această opţiune automată astfel încât să se facă actualizarea doar după modificarea 
tuturor datelor din celule: Instrumente- Opţiuni- Calcul (Tools - Options – 
Calculations):  

 - Automat (Automatic) 
 - Automat exceptând tabele (Except Tables) 
 - În mod manual (Manual - Calc. Now) 

 
Utilizarea funcţiilor 
 Funcţiile reprezintă formule standard puse la dispoziţie de Excel. Alegerea lor se 

face cu ajutorul facilităţii Function Wizard (fx de pe bara de instrumente standard) sau 
deschizând Inserare – Funcţie (Insert – Function), apoi se alege funcţia dorită 
selectând mai întâi categoria de funcţii (domeniul). Introducerea argumentelor funcţiei 
se poate face fie prin tastare în fereastra Function Wizard fie făcând clic pe celula - 
operand.  
 

Stabilirea formei de prezentare a foilor de calcul 
 

Formatarea conţinutului celulelor 
  a) Numerele introduse în celule pot fi formatate în funcţie de semnificaţia lor, 
existând mai multe formate de numere (general, 0, 0.00, #.##0, #.##0.00, $#,##0 etc.). 
Pentru formatarea numerelor se procedează astfel: 

 se selectează celula sau domeniul de formatat - Se alege în lista Format 
Celule Număr (Format Cells Number) formatul dorit  

 se acţionează OK sau Enter. 
  Se poate folosi, pentru formatare rapidă bara de instrumente standard.  
  b) Textul. Iniţial la introducere textul este aliniat la stânga iar datele la dreapta. 
Modificarea alinierii standard se poate face folosind butoanele de aliniere din bara de 
instrumente standard sau folosind meniul Format:  
  - se selectează domeniul de formatat  

 - se deschide se deschide fereastra Format – Celule – Aliniere  (Format Cells 
– Alignment); se alege apoi opţiunea dorită.  

  c) Folosirea opţiunii Stil (Style). Pentru o prezentare mai sugestivă a foii de 
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calcul diferitele informaţii conţinute pot fi afişate cu stiluri diferite. Pentru aceasta se 
selectează domeniul şi se deschide Format – Stil (Style). În cutia de dialog Style se 
alege Modificare (Modify) şi deschide fereastra Format Celule (Format Cells). Din 
această fereastră se pot apoi selecta atributele conţinutului celulei (fontul, îngroşarea, 
înclinarea, umbrirea, etc.). Aceste atribute pot fi modificate rapid folosind bara de 
instrumente standard care conţine câteva butoane destinate atributelor textului. 
  Observaţie: Atributele dorite pot fi selectate înainte de introducerea textului în 
celule şi ele vor rămâne valabile până la o nouă modificare.  
 

 
 

Figura 36. Caseta de dialog Formatare celule 
 

Folosirea chenarelor şi a haşurilor 
a) O celulă (sau un grup de celule) poate fi înconjurată de un chenar a cărui 

prezenţă poate fi selectată astfel: se selectează domeniul şi se deschide Format Celule 
(Format - Cells);  Se alege opţiunea Bordură (Border) şi apoi varianta dorită (poziţia, 
stilul, culoarea); se poate face o selecţie rapidă a chenarelor folosind butonul Borduri 
(Borders) din bara de instrumente standard. 

b) Anumite zone din foaia de calcul pot fi evidenţiate şi prin haşuri. Pentru 
aceasta, după selectarea zonei respective se deschide meniul Format Celule (Format 
-> Cells); în fereastra Format Cells se alege Modele (Pattern) şi apoi din paleta oferită 
se selectează modelul preferat (se afişează în zona Eşantion (Sample) o mostră a 
alegerii făcute). Se poate realiza o alegere rapidă a unei haşuri fără model dacă se 
foloseşte butonul Color din bara de instrumente standard.  
  

Utilizarea opţiunilor automate de formatare 
  a) AutoFormat oferă mai multe formate prestabilite de tabele pe care le puteţi 
aplica celulelor selectate. Pentru aceasta se selectează zona, apoi se deschide meniul 
Format - AutoFormatare (AutoFormat) - se deschide cutia de dialog AutoFormat. Se 
alege din lista de formate prestabilite. Se acţionează OK.  
  b) Formatele pot fi copiate sau transferate folosind Edit - Copy apoi Edit - Paste 
- Special. 
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Folosirea stilurilor de caractere 
      Stilul este un grup de opţiuni de formatare ce pot fi aplicate unei celule sau grup 
de celule. Stilul se referă la: formatul numerelor, fontul, alinierea, chenare, haşuri, etc. 
Programul are şase stiluri prestabilite. Pentru aplicarea unui stil se selectează zona în 
care se va aplica, apoi se deschide Format  - Stil (Style), iar în cutia de dialog Stil 
(Style) se alege unul din stiluri. Se apasă apoi Enter sau se face clic pe OK. 
  Crearea de stiluri: se deschide Format - Style. Se tastează numele stilului în 
caseta Nume stil (Style Name) şi se face clic pe Adăugare (Add). Se personalizează 
apoi stilul nou creat adăugând sau scoţând atribute (x) din lista de atribute afişată. 
Pentru a modifica formate se execută clic pe butonul Modify şi apare cutia de dialog 
Format Cells. Se face clic pe eticheta formatului ce se va modifica şi se introduc 
preferinţele. Există şi posibilitatea creării unui stil nou prin exemple. 
 

Crearea diagramelor 
 Diagramele se utilizează pentru a prezenta într-o formă condensată serii de 

date. Ele pot fi create pe aceeaşi foaie de lucru cu datele sau pe foi de lucru separate. 
Odată creată, o diagramă sau un grafic se poate modifica prin operaţii de editare. O 
diagramă construită după anumite serii de date rămâne în legătură cu acestea, astfel 
încât, dacă se modifică datele, se actualizează şi diagrama. Programul Excel furnizează 
mai multe tipuri de diagrame, în două sau trei dimensiuni. 
  Crearea unei diagrame: 

 se selectează datele ce vor fi incluse în diagramă, inclusiv capetele de linii 
sau coloane ce se doresc a fi introduse în diagramă 

 se face clic pe butonul Expert diagramă (Chart Wizard) din bara de 
instrumente standard 

 se stabileşte zona în care va apare diagrama 
 apare apoi o succesiune de casete de dialog (Step 1 of 4.....) care solicită 

confirmarea selecţiei pentru seria de date, alegerea tipului diagramei, a 
formatului etc; trecerea la caseta următoare de dialog se face cu butonul 
Următorul (Next); se poate reveni la un pas anterior cu butonul Înapoi 
(Back). 

 după parcurgerea acestor paşi se face clic pe Terminare (Finish). 
  Odată ce a fost creată o diagramă poate fi mutată pe suprafaţa foii de calcul sau 
poate fi redimensionată. De asemenea conţinutul ei poate fi modificat prin editare. 
Pentru a crea o diagramă pe o foaie separată la pasul 4 se specifică dacă diagrama se 
realizează pe aceeaşi foaie sau pe una separată. 
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Figura 37. Expertul de creare diagramă 
 
Editarea şi îmbunătăţirea diagramelor 
Pentru a opera modificări într-o diagramă trebuie deschisă fereastra în care se 

află diagrama (dublu clic pe diagrama de pe foaie sau clic pe diagrama aflată pe o foaie 
separată). Diagramele fiind colecţii de obiecte (linii, axe, titlul axelor etc.), se poate 
selecta un obiect făcând clic pe el şi se pot schimba apoi atributele dorite pentru acel 
obiect. Se poate selecta pentru modificări un obiect făcând dublu clic cu butonul din 
stânga sau făcând clic cu butonul din dreapta. Se alege apoi opţiunea dorită din meniul 
de comenzi rapide care se deschide. Prelucrări ulterioare ale diagramelor: 

 Adăugarea titlurilor 
 Modificarea axelor.  
 Folosirea haşurilor şi a chenarelor.  
 Utilizarea opţiunii Auto Format. 
 Utilizarea şi modificarea diagramelor tridimensionale.  
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