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BIROTICA 

 
 
 

Aplicaţiile pentru birotică sunt cuprinse în pachetul Microsoft Office şi acestea sunt: 

- Procesorul de texte Word – pentru prelucrarea textelor; 

- Power Point – programul de grafică pentru realizarea prezentărilor pe calculator; 

- Excel – programul pentru gestionarea foilor de calcul; 

- Acces – sistem de gestiune a bazelor de date; 

- Microsoft Outlook – care permite organizarea corespondenţei şi planificarea 

activităţilor (agenda electronică). 

 Prin tehnoredactare  se înţelege pregătirea tehnică şi grafică a unui text înainte de a 

începe operaţia de tipărire. 

 Exemple de editoare de texte: Edit (încorporat în MS-DOS), Notepad, WordPad, 

Word. 
 
 

PROCESORUL DE TEXTE WORD 
 
Editorul Microsoft Word se poate lansa selectând:  

Start→Programs→Microsoft Word 
sau prin dublu-clic pe icon-ul asociat aplicaţiei. 
 

I. Operaţii cu fişiere 
 

Meniul care este responsabil de operaţiile cu fişiere este File. 
Crearea unui document nou 
Pentru a crea un nou document se poate proceda în unul din următoarele moduri: 

- Din meniul File se alege opţiunea New; 
- Se utilizează combinaţia de taste Ctrl+N; 
- Clic pe butonul New, având imaginea  ,  de pe bara de butoane Standard. 
 

Deschiderea unui document existent 
Pentru a deschide un document existent se poate proceda în unul din următoarele 

moduri: 
– comanda Open, din meniul File; 
– combinaţia de taste Ctrl+O; 
– acţionarea butonului Open, cu imaginea . 

Se va deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul specifică: 
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- locaţia documentului (în câmpul Look in); 
- numele documentului (în câmpul File Name); 
- tipul documentului (se selectează din lista închisă Files of type). 
 

Salvarea unui document 
Prin salvarea unui document se înţelege memorarea acestuia pe un suport 

reutilizabil (dischetă, disc).  
Pentru a salva un document: 

– se execută comanda Save din meniul File; 
– Combinaţia de taste Ctrl+S; 
– se acţionează unealta Save, cu imaginea  . 

 
Salvarea unui document cu un nume nou 

Salvarea cu nume se realizează prin comanda  
Save As din meniul File. 

Se va deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul specifică: 
- locul unde se salvează documentul (în câmpul  Save in); 
- numele documentului (în câmpul File Name); 
- tipul documentului (se selectează din lista închisă  Save as type). 

Închiderea unui document 
Pentru închide un  document se poate proceda în unul din următoarele moduri: 

- Din meniul File se alege opţiunea Exit; 
- Se utilizează combinaţia de taste Alt+F4; 
- Clic pe butonul Close, situat în colţul din dreapta sus al ferestrei. 
 

II. Formatarea documentului 
 
A formata un document înseamnă a atribui anumite caracteristici entităţilor din care 

este alcătuit documentul pentru a-l face mai estetic şi mai uşor de citit. Prin această 
operaţie aduceţi documentul în forma în care vreţi să arate tipărit. 

Procesorul de texte Word permite să formataţi următoarele entităţi: caracterul, 
paragraful, pagina şi secţiunea. Formatarea se poate face înainte de a scrie textul sau după 
ce s-a scris. 

 
Formatarea caracterelor 
Stilul standard de formatare a caracterelor în Word este Normal. Putem schimba 

această formatare a textului la nivel de caracter modificând: fontul, corpul caracterelor, 
stilul, culoarea de afişare, spaţiul dintre caractere. Acestea se realizează deschizând caseta  
de dialog Font… din meniul Format.  

1. În secţiunea Font stabilim caracteristicile fonturilor şi anume: 
- Numele fontului în lista Font; 
- Stilul fontului în lista Font Style, acesta poate fi : Regular (normal), Italic (înclinat), 
Bold (îngroşat) sau Bold Italic (înclinat şi îngroşat); 
- Dimensiunea pentru corpul caracterelor în lista Size; 
- Stilul de subliniere în lista ascunsă Underline; 
- Culoarea caracterelor în lista ascunsă Color; 
- Alte stiluri activând comutatoare din zona Effects. 
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2. În secţiunea Character  Spacing  stabilim dimensiunea spaţiului dintre caractere 
şi poziţia pe verticală. 

3. Bara de formatare (Formatting) conţine următoarele scurtături pentru 
formatarea documentelor: 

 
- Lista ascunsă din care alegeţi stilul caracterelor – Style; 
- Lista ascunsă din care alegeţi fontul caracterelor –Font; 
- Lista ascunsă din care alegeţi corpul (dimensiunea) caracterelor – Font Size; 
- Stilul îngroşat – Bold – Ctrl+B; 
- Stilul aplecat – Italic – Ctrl+I; 
- Stilul subliniat – Underline – Ctrl+U. 

 
Formatarea paragrafelor 

Paragraful este porţiunea de text cuprinsă între două apăsări succesive ale tastei 
ENTER. Marcajul de sfârşit de paragraf dar şi alte caractere netipăribile pot fi vizualizate 
sau nu prin intermediul butonului comutator Show/Hide de pe bara standard, având 
imaginea ¶. 

În mod obişnuit formatarea la nivel de paragraf este cea din stilul Normal, la fel ca 
şi la caractere. Modificările care pot fi efectuate se referă la: alinierea textului, identarea 
textului, dimensiunea spaţiului dintre paragrafe şi dintre liniile unui paragraf, poziţiile 
tabulatorilor, chenarele şi umbrele. Acestea se realizează în caseta de dialog Paragraph… 
din meniul Format. 

1. În secţiunea Idents and Spacing se pot stabili caracteristicile paragrafelor: 
- În zona Identation se stabileşte valoarea identării textului la stânga, în zona de editare 

Left, sau la dreapta, în zona de editare Right, precum şi identarea pentru prima linie în 
lista ascunsă Special. 

- În zona Spacing se stabileşte valoarea spaţiului de deasupra primei linii a paragrafului 
în zona de editare Before, sau de sub ultima linie a paragrafului în zona de editare 
After şi tipul spaţierii dintre liniile paragrafului în lista ascunsă Line Spacing. 

- În lista ascunsă Alignment se stabileşte tipul alinierii textului care poate fi: 
Align Left (la stânga), Center (centrat), Jusify (complet), Align Rigth (la dreapta). 

2. Secţiunea Line and Page Breaks conţine comutatoare prin intermediul cărora 
controlaţi despărţirea automată în silabe, numerotarea liniilor şi modul în care se comportă 
paragraful la întreruperile de pagină. 
3. Bara de formatare  conţine următoarele elemente pentru formatarea paragrafelor: 
- Aliniere la stânga – Align Left – Ctrl+L; 

- Aliniere centrat – Center – Ctrl+E;  
- Aliniere la dreapta – Align Right – Ctrl+R. 
- Aliniere completă – Justify – Ctrl+J; 
- Marcarea începutului de paragraf prin numerotare – stabilirea tipului de numerotare se 

face din caseta de dialog Bullets and Numbering... care se găseşte în meniul Format; 
- Marcarea începutului de paragraf prin semne speciale – semnele speciale se pot alge 

din caseta de dialog Bullets and Numbering... care se găseşte în meniul Format; 
- Identarea paragrafului la stânga, în poziţia tabulatorului precedent; 
- Identarea paragrafului la dreapta, în poziţia tabulatorului precedent. 
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Puteţi pune în evidenţă începutul unui paragraf prin efectul special de 
supradimensionare a primului caracter utilizând caseta de dialog Drop Cap… meniul 
Format. 

Prin intermediul opţiunilor din caseta de dialog  Border and Shading… din meniul 
Format puteţi scoate în evidenţă un paragraf prin încadrarea lui într-un chenar şi/sau prin 
modificarea fondului pe care este scris textul şi culoarea textului. 
 

Formatarea paginilor 
Prin formatarea la nivel de pagină înţelegem: stabilirea dimensiunii paginii fizice şi 

a paginii utile, a modului de organizare a textului în pagină, orientarea paginii la tipărire 
etc. 

Aceasta se face selectând din meniul File opţiunea Page Setup… . În fereastra de 
dialog Page Setup, care are patru categorii de opţiuni (Margins, Paper Size, Paper 
Surce, Layout), puteţi specifica; 
§ Dimensiunile paginii (Paper Size); 
§ Modul de încărcare a hârtiei la imprimantă (Paper Surce); 
§ Orientarea paginii (Paper Size →Orientation) 

- Vertical (Portrait); 
- Orizontal (Landscape); 

§ Spaţiul pe care îl va lăsa de la text până la marginea hârtiei: 
- La stânga (Left); 
- La dreapta (Rigth); 
- Sus (Top); 
- Jos (Bottom). 

§ La ce distanţă de marginea hârtiei încep antetul (Header) şi subsolul de pagină 
(Footer). 
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III. Operaţii de editare 

 
 Navigarea prin text 
Pentru deplasarea prin text se pot folosi diferite taste şi combinaţii de taste. Iată 

câteva exemple: 
 

Taste Deplasare 
→ Un caracter la stânga 
← Un caracter la dreapta 
↑ O linie în sus 
↓ O linie în jos 
End Sfârşitul liniei curente 
Home Începutul liniei curente 
PgUp Un ecran mai sus  
PgDown Un ecran mai jos 
Ctrl + Home Începutul documentului 
Ctrl + End Sfârşitul documentului 

 
Pentru a vă deplasa rapid la o anumită entitate din document (pagină, linie de text, 

secţiune, notă de subsol) folosiţi opţiunea Go To… (Ctrl+G) din meniul Edit.  
 
Căutarea şi înlocuirea în text 
Pentru a căuta un text, o formatare sau o imagine într-un document alegeţi opţiunea  

Find…(Ctrl+F) din meniul Edit. În zona de editare Find What scrieţi şirul de caractere 
pe care îl căutaţi. Puteţi specifica diferite opţiuni ce se vor folosi în procesul de căutare 
cum ar fi : sensul de căutare în document (  în lista închisă Search), dacă să facă diferenţa 
între litere mari şi litere mici (Match case) etc. Operaţia de căutare se activează prin 
apăsarea butonului Find Next sau acţionarea tastei Enter. 

Pe parcursul căutării se poate realiza şi înlocuirea şirului de caractere căutat cu un alt 
şir de caractere. Această operaţie se face selectând din meniul Edit opţiunea Replace… 
(Ctrl+H). În câmpul Find What se scrie şirul de caractere căutat, în câmpul Replace 
With se scrie şirul de caractere cu care se va înlocui.  

Căutarea şi înlocuirea se pot face pas cu pas, prin utilizarea butoanelor de comandă 
Find Next şi Replace, sau automat, prin utilizarea butonului de comandă Replace All. 

 
Selectarea blocurilor de text 

Prin selectare înţelegem marcarea unor entităţi (caracter, cuvânt, grup de cuvinte, 
frază etc) în vederea executării unor operaţii (ştergere, mutare, copiere, reformatare). 
Selectarea se poate face cu mouse-ul sau cu tastatura. 

Metode de selectare a textului cu mouse-ul: 
- cuvânt – se execută dublu clic în interiorul lui;  
- mai multor cuvinte – se execută dublu clic în interiorul primului cuvânt şi gilisaţi 

cursorul mouse-ului până la ultimul cuvânt sau glisaţi pur şi simplu cursorul mouse-
ului peste text (având apăsat butonul stâng al mouse-ului);  

- selectarea unei linii de text – clic la începutul liniei; 
- selectarea unui paragraf  - dublu clic în marginea din stânga a paragrafului; 
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- întregul document – triplu clic în zona de selectare sau numai dublu clic dar cu tasta 
Ctrl apăsată etc. 

Selectarea unui text cu tastatura se face cu ajutorul tastelor cu săgeţi astfel: se 
poziţionează cursorul de scriere la începutul (sfârşitul) secvenţei de text ce doreşte să fie 
selectată, apoi, menţinând apăsată tasta Shift, se deplasează cursorul (tot cu tastele cu 
săgeţi) peste textul care se va selecta. 

 
Copierea şi mutarea blocurilor de text 

După ce a-ţi selectat un bloc de text sau desen, puteţi să-l copiaţi sau să-l mutaţi 
într-o altă poziţie a documentului sau într-un alt document. Aceste operaţii se execută prin 
intermediul zonei de memorie numită Clipboard.  

Copierea textului se efectuează urmând paşii următori: 
1. se selectează textul; 
2. se copie elementul selectat în Clipboard efectuând una din următoarele operaţii: 
- din meniul Edit se execută clic stânga pe opţiunea Copy; 

- din bara de butoane se execută clic pe butonul Copy, care are imaginea: 
- se utilizează shorcut-ul Ctrl+C; 
- se utilizează shorcut-ul Ctrl+Ins; 
- se execută clic dreapta pe elementul selectat şi din meniul care apare se selectează 

opţiunea Copy; 
3. se poziţionează cursorul de scriere în locul unde se doreşte a fi copiat textul selectat; 
4. se execută una din operaţiile: 
- din meniul Edit se execută clic stânga pe opţiunea Paste; 
- din bara de butoane se execută clic pe butonul Paste, care are imaginea: 
 
- se utilizează shorcut-ul Ctrl+V; 
- se utilizează shorcut-ul Shift+Ins; 
- se execută clic dreapta pe elementul selectat şi din meniul care apare se selectează 

opţiunea Paste. 
Mutarea textului se efectuează efectuând paşii următori: 

1. se selectează textul; 
2. se copie elementul selectat în Clipboard efectuând una din următoarele operaţii: 
- din meniul Edit se execută clic stânga pe opţiunea Cut; 
- din bara de butoane se execută clic pe butonul Cut, care are imaginea: 
- se utilizează shorcut-ul Ctrl+X; 

- se utilizează shorcut-ul Shift+Del; 
- se execută clic dreapta pe elementul selectat şi din meniul care apare se selectează 

opţiunea Cut; 
3. se poziţionează cursorul de scriere în locul unde se doreşte a fi copiat textul selectat; 
4. se execută una din operaţiile: 
- din meniul Edit se execută clic stânga pe opţiunea Paste; 
- din bara de butoane se execută clic pe butonul Paste; 
- se utilizează shorcut-ul Ctrl+V; 
- se utilizează shorcut-ul Shift+Ins; 
- se execută clic dreapta pe elementul selectat şi din meniul care apare se selectează 

opţiunea Paste. 
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Format Painter – copie doar stilul de formatare al textului selectat. 

 
 

Anularea şi reluarea unei operaţii 
Anularea ultimei operaţii se poate realiza fie intermediul opţiunii Undo din meniul 

Edit fie acţionânând butonul corespunzător de pe bara de butoane standard având 
imaginea  fie acţionând combinaţia de taste Ctrl+Z. 

Reluarea ultimei operaţii se poate realiza fie intermediul opţiunii Redo din meniul 
Edit fie acţionânând butonul corespunzător de pe bara de butoane standard având 
imaginea  fie acţionând combinaţia de taste Ctrl+Y. 
 

IV. Inserarea notelor de subsol 
 

O notă de subsol1 este o explicaţie suplimentară necesară pentru a clarifica o 
anumită idee, dar care nu poate fi pusă în textul din pagină. În dreptul cuvântului la care se 
referă explicaţia va fi plasat un simbol ce indică existenţa unei note de subsol referitoare la 
acel cuvânt. 

Pentru introducerea unei note de subsol se procedează astfel: 
1. Se poziţionează cursorul de scriere în locul unde dorim să inserăm nota de subsol; 
2. Se selectează opţiunea Footnote… din meniul Insert; 
3. În fereastra de dialog ce apare  se aleg poziţia notei de subsol (la sfârşit de pagină – 

Footnote sau la sfârşit de document - Endnote), precum şi modul de marcare a notelor 
de subsol (autonumerotare – AutoNumber sau utilizarea unui simbol special – 
Custom mark). 

   
V. Numerotarea paginilor 

 
Pentru numerotarea paginilor se selectează opţiunea Page numbers… din meniul 

Insert. În fereastra de dialog care apare se specifică: 
1. Poziţia numărului de pagină în lista ascunsă Position:  

- În antet – Top of Page; 
- În subsol – Bottom of Page; 

2. Alinierea numărului de pagină, în secţiunea Alignment: în stânga – Left, în dreapta –  
Right sau centrat – Center. Dacă anterior am specificat ca paginile să fie plasate “în 
oglindă” (Page Setup – Mirror Margins) putem alege numerotarea paginilor în 
interior (Inside) sau în exterior (Outside) 

3. Dacă se numerotează şi prima pagină se bifează caseta Show number on first page. 
4. Prin acţionarea butonului de comandă Format… se stabileşte tipul numerotării. 

 
VI. Stabilirea antetului şi subsolului de pagină 

 
În partea de sus a unei pagini se găseşte antetul de pagină (Header), iar în partea de 

jos subsolul de pagină (Footer). În aceste zone pot fi scrise numărul paginii, titlul 
capitolului, numele autorului etc. 

Pentru a adăuga un antet/subsol se procedează astfel: 

                                                
1 Aceasta este o notă de subsol. 
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1. Se selectează opţiunea Header and Footer…  din meniul View; se va observa apariţia 
barei de instrumente Header and Footer; 

2. Vor apare antetul şi subsolul de pagină marcate cu linie punctată; se introduce textul 

dorit; 
3. Pentru inserarea datei, orei, numărului de pagină şi alte informaţii despre document se 

folosesc butoanele din lista ascunsă Insert AutoText. 
Restul butoanelor de pe bara Header and Footer sunt utilizate în ordine pentru: 

- inserare număr de pagină; 
- inserare numărul paginilor; 
- formatul numărului paginii; 
- inserare dată; 
- inserare oră; 
- setare pagină (două butoane); 
- acelaşi antet/subsol ca cel precedent; 
- comutare antet/subsol; 
- antet/subsol anterior; 
- antet/subsol următor; 
- închiderea barei de butoane. 
 

VII. Inserarea tabelelor în documente 
 

Pentru a insera un tabel se poate proceda în unul din următoarele moduri: 
1. Se plasează cursorul de scriere în locul în care vrem să inserăm tabelul, apoi, din 

meniul Table selectăm opţiunea Insert Table… .În fereastra de dialog care apare vom 
stabili: 

- Numărul de coloane (Numbers of columns); 
- Numărul de linii (Number of rows); 
- Dimensiunea coloanelor (Column width); 
- Acţionând butonul de comandă  AutoFormat putem alege unul din formatele 
predefinite de tabele. 

2. Acţionând din bara de butoane standard butonul Insert Table, care are imaginea: 
Caseta care apare simulează un tabel. Alegerea numărului de linii si coloane se face 

prin tragere peste casetă menţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat. 
3. Acţionarea butonului Tables and Borders de pe bara de butoane standard  

va duce la apariţia barei de butoane Tables and borders, care are următoarele butoane: 

- Draw Table –  are acelaşi rol ca la punctul anterior; 

- Eraser – radiera; 
- Line Style – din lista ascunsă se alege tipul liniilor din care este alcătuit tabelul; 
- Line Weight – grosimea liniei; 
- Line Color – culoarea liniei; 
- Outside Border – linia contur; 
- Shading Color – culoarea de fundal; 
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- Merge Cells – unire celule; 
- Split Cells – împărţire celulă; 
- Align top – alinierea textului în partea superioară a celulei; 
- Center Vertically – alinierea textului centrat vertical în celulă; 
- Align Bottom – alinierea textului în partea inferioară a celulei; 
- Distribute Rows Evenly – împărţirea în mod egal a înălţimii rândurilor; 
- Distribute Columns Evenly – împărţirea în mod egal a lăţimii coloanelor; 
- Table AutoFormat – permite alegerea unui format  de tabel prestabilit ; 
- Change Text Direction – schimbarea direcţiei textului; 
- Sort Ascending – sortarea în ordine crescătoare sau alfabetică a conţinutului celulelor 

de pe o coloană;  
- Sort Descending – sortarea în ordine descrescătoare sau invers alfabetică a 

conţinutului celulelor de pe o coloană; 
- AutoSum – calculul sumei. 

Deplasarea dintr-o celulă în alta a tabelului se face cu tasta Tab – la celula 
următoare, cu tastele cu săgeţi – la celulele vecine (jos, sus, dreapta, jos) etc. 

Meniul responsabil de formatarea avansată a unui tabel precum şi de lucrul în tabel 
este Table. Putem stabili astfel înălţimea şi lăţimea dorită pentru celule cu ajutorul opţiunii 
Cell Height and Width…, stabilirea capului de tabel se face activând opţiunea Headings 
etc. 

 
VIII. Inserarea imaginilor şi a simbolurilor 

 
Inserarea unei imagini se realizează prin intermediul submeniului Picture din 

meniul Insert. Acest submeniu oferă posibilităţile de: 
- Inserare a unei imagini din galeria de imagini a aplicaţiei – Clip Art... 
- Inserare a unei imagini stocate într-un fişier – From File... 
- Inserarea unor forme de bază - AutoShapes 
- Inserarea unui text artistic – Word Art... 
- Inserarea unei imagini scanate – Fom Scaner or Camera... 
- Inserarea unei digrame de structură – Chart 

 
Inserarea semnelor şi simbolurilor speciale se realizează prin intermediul obţiunii 

Symbol... din meniul Insert. 
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