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Microsoft Office Word 2007 

1. Ce este Word 

Word este un software care vă permite să creaţi documente pe computer. Aveţi posibilitatea să 
utilizaţi Word pentru a crea un text frumos, utilizând fotografii sau ilustraţii colorate ca imagini sau 
ca fundal şi să adăugaţi figuri precum hărţi şi tabele. În plus, Word furnizează mai multe 
caracteristici de ajutor pentru crearea textului, ca să finalizaţi cu uşurinţă documente de afaceri cum 
ar fi articole sau rapoarte. De asemenea, aveţi posibilitatea să imprimaţi adrese pe felicitări sau pe 
plicuri. 

Word face parte din suita de produse „Office”, combinând mai multe tipuri de software pentru 
a crea documente, foi de calcul şi prezentări, precum şi pentru a gestiona poşta electronică.  

2. Să pornim şi sa închidem programul Word 

Pentru a utiliza Word, căutaţi pictograma Word în meniul Start şi faceţi clic pe ea. 

Porniţi Word utilizând paşii următori 

1. Afişaţi meniul Start.  

Faceţi clic pe (butonul Start). 

 

 

 

 

 

 

2. Căutaţi pictograma Word.  
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Indicaţi spre Toate programele. În continuare, indicaţi spre Microsoft Office, apoi faceţi 
clic pe Microsoft Office Word 2007. 

3. Apare ecranul de lansare în execuţie şi Word porneşte.  
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Să închidem Word 

Să închidem Word utilizând paşii următori. 

1. Faceţi clic pe butonul din colţul din dreapta sus al ferestrei Word.  
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Faceţi clic pe butonul . 

2. Word se închide.  

Ce fac dacă se afişează mesajul „Salvaţi modificările din Document1”? 

Dacă efectuaţi orice modificare, oricât de mică, la un document şi faceţi clic pe butonul 
, apare o casetă de mesaj asemănătoare cu cea care urmează. 

 

Pentru a salva modificările, faceţi clic pe Da. Pentru a ieşi fără a salva modificările, faceţi 
clic pe Nu. Dacă aţi făcut clic pe din greşeală, faceţi clic pe Revocare. 

Dar dacă fac clic din greşeală pe butonul ? 

Dacă faceţi clic din greşeală pe , care se află lângă , fereastra Word dispare, dar 
Word nu se închide.  

 

Pentru a afişa din nou fereastra Word, faceţi clic în bara de activităţi pe numele fişierului 
Word pe care doriţi să îl deschideţi. 
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3. Reprezentarea grafica a interfetei utilizator Word 

 

 
Bara de titlu: afişează numele de fişier al documentului care se 

editează şi numele produsului software pe care îl utilizaţi. 

  

 
Butonul Office: faceţi clic pe acest buton atunci când utilizaţi 

comenzi generale, cum ar fi Nou, Deschidere, Salvare ca, Imprimare şi 
Închidere. 

  

 
Bara de instrumente Acces rapid: comenzi care se utilizează 

frecvent, cum ar fi Salvare şi Anulare, sunt amplasate aici. De 
asemenea, aveţi posibilitatea să adăugaţi comenzile dvs. preferate. 

  

 
Panglica: comenzile necesare pentru lucru sunt amplasate aici. Este 

acelaşi lucru cu „meniurile” sau „barele de instrumente” din alte produse 
software. 

  

 
Fereastra de editare: afişează documentul pe care îl editaţi. 
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Butoane de afişare: vă permit să modificaţi aşa cum doriţi modul 

de afişare a documentului pe care îl editaţi. 

  

 
Bara de defilare: vă permite să modificaţi poziţia de afişare a 

documentului pe care îl editaţi. 

  

 
Glisor de panoramare: vă permite să modificaţi setările de 

panoramare ale documentului pe care îl editaţi. 

  

 
Bara de stare: afişează informaţii despre documentul pe care îl 

editaţi. 

 
Ce este „Panglica”? 

 
„Panglica” este zona orizontală aflată în partea de sus a unui software Office atunci când 

porniţi Word. Comenzile necesare pentru lucru sunt grupate şi amplasate în file, cum ar fi Pornire 
şi Inserare. Aveţi posibilitatea să comutaţi între seturile de comenzi afişate, făcând clic pe file. 
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4. Să salvăm şi să deschidem un document 

Haideţi să salvăm un document pe care am l-am creat şi am l-am editat în Word. În Word, 
când întrerupeţi lucrul sau ieşiţi din program, trebuie să apăsaţi pe „Salvare”, altfel veţi pierde ceea 
ce aţi lucrat. Când salvaţi, documentul este salvat ca un „fişier” în computer. Mai târziu, aveţi 
posibilitatea să deschideţi fişierul, să îl modificaţi şi să îl imprimaţi. 

Să salvăm un document utilizând paşii următori. 

1. Faceţi clic pe butonul (butonul Salvare).  

 

Faceţi clic pe în bara de instrumente Acces rapid. 

2. Specificaţi locul în care doriţi să salvaţi documentul.  

 

În caseta Salvare în, specificaţi locul în care doriţi să salvaţi documentul. Folderul 
Documentele mele, selectat anterior, este afişat aici. 
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Prima linie de text din document este scrisă în mod implicit ca nume de fişier în caseta 
Nume fişier. 

Pentru a modifica numele de fişier, tastaţi un nou nume de fişier. 

 

Faceţi clic pe Salvare. 

3. Documentul este salvat ca „fişier”.  

 

Numele de fişier din Bara de titlu se schimbă din 
„Document1” în numele fişierului salvat. 

4. Verificaţi locaţia unde s-a salvat fişierul.  

Faceţi clic pe (butonul Start), apoi faceţi clic pe 
Documentele mele. 

Să verificăm dacă fişierul salvat se află în folderul 
Documentele mele . 
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Caractere care nu se pot utiliza în nume de fişiere 

Reţineţi că următoarele caractere nu se pot utiliza într-un nume de fişier.  

/ Bară oblică 

* Asterisc 

| Cratimă 

\ Bară oblică inversă 

? Semnul întrebării 

: Două puncte 

>< Semnul mai mic sau mai mare 

" Ghilimele duble 
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 Să deschidem un document 

Să deschidem fişierul pe care tocmai l-aţi salvat. Deschiderea fişierului vă permite să reluaţi 
lucrul. 

Să deschidem fişierul document utilizând paşii următori. 

1. Faceţi clic pe (butonul Start), apoi faceţi clic pe Documentele mele.  

 

 

Fişierul salvat se află în folderul Documentele mele . 
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2. Faceţi dublu clic pe fişier.  

Apare ecranul de lansare în execuţie Word, iar documentul este afişat. 
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Este posibil să utilizaţi şi Deschidere de la Butonul Office 

Când faceţi clic pe din Word (Buton Office), comanda Deschidere se află în meniul 
care apare. Aveţi posibilitatea să utilizaţi Deschidere pentru a deschide un document. 

1. Faceţi clic pe (Buton Office), apoi faceţi clic pe Deschidere.  

 

 

2. Selectaţi documentul pe care doriţi să îl deschideţi, apoi faceţi clic pe Deschidere.  
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Este posibil să deschideţi şi documentele salvate recent, utilizând „Istoricul” 

 

Când faceţi clic pe (Buton Office) din Word, apare o listă cu fişiere salvate recent 
utilizând Word, în partea de jos a meniului afişat, denumit „Istoric”. Din această listă „Istoric”, 
aveţi posibilitatea să selectaţi un fişier şi să îl deschideţi. 

Faceţi clic pe (Buton Office), apoi selectaţi din lista „Istoric” fişierul document pe care 
doriţi să îl deschideţi. 
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5. Să editam un document 

Deschideţi documentul salvat anterior, în lecţia „Să salvăm şi să deschidem un document” şi 
haideţi să îl edităm. 

Să introducem un text 

1. Mai întâi, creaţi o propoziţie ca cea de mai jos.  

 

Să selectăm textul şi să-i mărim dimensiunea 

1. Plasaţi cursorul la începutul textului, apoi apăsaţi butonul stâng (operaţiunea se numeşte 
„a face clic”).  
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2. În timp ce menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului, mutaţi mouse-ul la dreapta 
(operaţiune denumită „glisare”) pentru a selecta textul.  

 

Se adaugă o culoare de fundal în locul unde este textul selectat, pentru a indica intervalul de 
selecţie. Aşa arată textul selectat. Fără a modifica această condiţie, treceţi la pasul următor. 

3. Selectaţi 20 în Dimensiune font, în Font, în fila Pornire din Panglică.  

 

4. Dimensiunea textului se măreşte.  

 

5. Salvaţi documentul.  
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6. Să tastăm un text şi să îl formatăm 

Deschideţi documentul pe care l-aţi salvat anterior în „Să edităm un document” şi Să 
formatăm text. 

Tipuri de formatare de text 

Formatarea de text se găseşte în principal sub Font, în fila Pornire din Panglică. 

 

Consultaţi tabelul de mai jos pentru a afla numele şi rolurile butoanelor afişate în Panglică. Să 
le combinăm şi să încercăm să formatăm un text. 

Buton Nume Rol 

 Font Modifică fontul. 

 Dimensiune font Modifică dimensiunea textului. 

 Creştere font Măreşte dimensiunea textului. 

 Reducere font Micşorează dimensiunea textului. 

 Anulare formate Anulează toată formatarea pentru textul 
selectat, lăsând doar text simplu. 

 Bordură caracter Aplică o bordură în jurul unui set de 
caractere sau al unei propoziţii. 

 Aldin Textul selectat devine aldin. 

 Cursiv Textul selectat devine cursiv. 

 Subliniat Trage o linie sub textul selectat. 

 Tăiere text cu o linie Desenează o linie în mijlocul textului 
selectat. 

 Indice Creează litere mici sub linia de bază a 
textului. 

 Exponent Creează litere mici peste linia de text. 

 Modificare 
majuscule/minuscule 

Modifică tot textul selectat la MAJUSCULE, 
litere mici sau alte combinaţii de majuscule. 
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 Culoare evidenţiere text Face ca textul să arate ca şi cum ar fi fost 
marcat cu un creion de evidenţiere. 

 Culoare font Schimbă culoarea textului. 

 Umbrire caracter Umbreşte fundalul unei linii întregi. Procesul 
se numeşte umbrire caracter. 

 

Un buton din Panglică poate să fie selectat sau nu 

Printre butoanele utilizate pentru formatarea de text, se numără (Galben: ) selectat şi 
(aceeaşi culoare ca Panglica: ) neselectat. Aveţi posibilitatea să comutaţi între cele două stări, 
făcând clic pe buton. 

„Selectat” înseamnă că s-a aplicat caracteristica. Dacă schimbaţi poziţia curentă a cursorului, 
se reflectă starea butonului pentru acea locaţie.Să formatăm text 

1. Deschideţi documentul şi selectaţi textul „Lista participanţilor”.  

 

Când am selectat textul, a apărut o bară de instrumente mică 

Când selectaţi un text, lângă cursor apar comenzile utilizate frecvent. Acestea sunt de ajutor. 
Haide să le utilizăm! 
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2. Din Font, selectaţi Arial Black.  

 

3. Având selectat textul, modificaţi culoarea textului.  

 

4. Fontul şi culoarea textului „Lista participanţilor” s-au modificat.  

 

5. Selectaţi textul „la excursia cu autocarul”.  
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6. Să facem clic pe Aldin pentru a le selecta şi a schimba culoarea.  

 

7. Grosimea şi culoarea textului se modifică.  

 

8. Selectaţi „Anunţ”, apoi modificaţi fontul şi culoarea.  

 

9. Culoarea cuvântului „Anunţ” se modifică.  

În acest mod, haideţi să combinăm mai multe comenzi pentru a formata textul. Acestea sunt 
comenzile de bază. Să le încercăm din nou şi să le exersăm până când le învăţaţi. 
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7.  Să edităm o scrisoare 

Să setăm o indentare 

„Indentare” este o comandă care vă permite să indentaţi prima linie şi să modificaţi lăţimea 
dintre marginea din stânga a hârtiei şi poziţia unde este afişat textul. Setând indentarea, aveţi 
posibilitatea să mutaţi la dreapta poziţia de început a textului. 

 

Să modificăm poziţia de început a textului şi aspectul scrisorii. 

De exemplu, setaţi indentările pentru detaliile „Anunţul reuniunii” în scrisoarea creată 
anterior. 

1. Faceţi clic pe primul rând cu detalii.  
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2. Faceţi clic pe butonul (butonul Mărire indent) în Paragraf, fila Pornire.  

 

3. Indentarea este setată, iar începutul propoziţiei este indentat.  

 

4. De fiecare dată când faceţi clic pe butonul (butonul Mărire indent ), indentarea 
creşte cu un nivel. Să facem clic pe el de câteva ori.  
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Cum anulez indentarea? 

Pentru a anula indentarea pe care aţi setat-o, faceţi clic pe rândul indentat, apoi faceţi clic pe 
(butonul Micşorare indent) în Paragraf, fila Pornire. Cu fiecare clic, indentarea se 

micşorează cu un nivel. 

5. Să selectăm textul de la a doua linie la a cincea linie de detalii şi să setăm indentarea. 
Faceţi clic pe începutul celei de-a doua linii şi glisaţi mouse-ul în jos în timp ce menţineţi apăsat 
butonul stâng al mouse-ului. După ce aţi selectat a cincea linie, eliberaţi butonul mouse-ului.  

 

 

Să învăţăm cum să „glisăm” 

Mutarea mouse-ului în timp ce menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului se numeşte 
„glisare”. 

Utilizaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe caractere sau linii. 

Aceasta este o operaţiune destul de frecventă, deci haideţi să o reţinem. 
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6. Faceţi clic pe butonul (butonul Mărire indent) în Paragraf, fila Pornire. Faceţi clic 
de câteva ori până când textul selectat este aliniat cu începutul liniei „Data” pentru a seta 
indentarea.  

 

7. În acelaşi mod, tastaţi propoziţia următoare şi setaţi indentarea pentru rândurile cu 
adrese, numere de telefon şi nume.  

 

După ce terminaţi scrisoarea, să salvăm documentul. 



- 24 - 
 

8. Să verificam aspectul paginii imprimate 

În Office, este simplu să examinaţi cum va arăta aspectul după imprimare, fără a imprima de 
fapt.  

Imaginea imprimată afişată pe ecran se numeşte „Examinare înaintea imprimării”.  
Aveţi posibilitatea să afişaţi Examinare înaintea imprimării chiar dacă imprimanta nu este conectată 
la computer. 

Deschideţi scrisoarea pe care aţi salvat-o anterior în „Să edităm o scrisoare” şi să verificăm 
imaginea imprimată. 

Să afişăm Examinare înaintea imprimării 

1. Faceţi clic pe (Butonul Office), indicaţi spre Imprimare, apoi spre Examinare 
înaintea imprimării.  

 

2. Se afişează o imagine a documentului ca şi cum ar fi imprimată.  
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Când documentul are mai multe pagini 

Când sunt mai multe pagini într-o foaie de lucru, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe Pagina 
următoare în Examinare, în fila Examinare înaintea imprimării pentru a afişa următoarea 
pagină a examinării înaintea imprimării.  

De asemenea, aveţi posibilitatea să 
faceţi clic pe Pagina anterioară în 
această filă pentru a afişa pagina 
anterioară. 

Afişarea Examinării înaintea imprimării 

Aveţi posibilitatea să măriţi dimensiunea de afişare şi să potriviţi afişarea la ecranul din 
Examinare înaintea imprimării.  

Comenzile pentru afişarea Examinării înaintea imprimării sunt grupate în Panoramare, în fila 
Examinare înaintea imprimării. 

 

Vedeţi în tabelul de mai jos numele şi rolurile comenzilor afişate în Panglică. 

Comandă Nume Rol 

 

Panoramare Deschide caseta de dialog Panoramare. Aveţi posibilitatea să 
stabiliţi setările de panoramare ale examinării înaintea 
imprimării. 

 

100% Afişează examinarea înaintea imprimării la 100%. 

 O pagină Panoramează (măreşte/micşorează setarea de panoramare) 
documentul pentru ca în fereastră să intre întreaga pagină. 

 Două pagini Panoramează (măreşte/micşorează setarea de panoramare) 
documentul pentru ca în fereastră să intre două pagini. 

 Lăţime 
pagină 

Panoramează (măreşte/micşorează setările de panoramare) 
documentul pentru ca lăţimea paginii să se potrivească cu 
lăţimea ferestrei. 
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Să modificăm setările de panoramare din Examinare înaintea imprimării 

Să modificăm panoramarea examinării înaintea imprimării la 75%. 

1. Faceţi clic pe Panoramare în Panoramare, în fila Examinare înaintea imprimării.  

 

Apare caseta de dialog Panoramare. 

2. Faceţi clic pe 75%, apoi faceţi clic pe butonul OK.  

 

3. Setarea de panoramare se modifică la 75%.  
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Care este procentul de panoramare curent? 

etarea de panoramare curentă este afişată în partea de jos a ferestrei. 

 

Aveţi posibilitatea să modificaţi setarea de panoramare, mutând glisorul. 

Să mărim examinarea înaintea imprimării 

Aveţi posibilitatea să faceţi clic în Examinare înaintea imprimării şi să măriţi afişarea. 

1. Plasaţi cursorul peste document în Examinare înaintea imprimării.  

2. Confirmaţi că forma s-a modificat, apoi faceţi clic pe Examinare înaintea imprimării.  

 

3. Afişarea Examinării înaintea imprimării este mărită, iar forma cursorului se modifică în  
 . 
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4. Confirmaţi că forma cursorului s-a modificat în , apoi faceţi clic pe examinarea 
înaintea imprimării.  

5. Afişarea Examinare înaintea imprimării revine la setarea de panoramare iniţială.  

 

Setările paginii 

În timp ce verificaţi imaginea imprimată, aveţi posibilitatea să modificaţi marginile sau 
orientarea paginii. 
Comenzile de setare a paginii sunt grupate în Iniţializare pagină din fila Examinare înaintea 
imprimării. 

 

Vedeţi în tabelul de mai jos numele şi rolurile comenzilor afişate în Panglică. 

Comandă Nume Rol 

 

Margini Selectează dimensiunile marginilor documentului. 

 

Orientare Orientarea paginii se poate comuta de la Tip portret la Tip vedere. 

 

Dimensiune Selectează o dimensiune de hârtie pentru document. 
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Să modificăm dimensiunea marginilor 

1. Faceţi clic pe Margini în Iniţializare pagină, în fila Examinare înaintea imprimării 
şi selectaţi dimensiunea marginilor. Să selectăm Moderat.  

 

2. Dimensiunea marginilor se modifică.  
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Să ieşim din Examinare înaintea imprimării 

1. Faceţi clic pe Închidere Examinare înaintea imprimării în Examinare, în fila 
Examinare înaintea imprimării.  

 

2. Fereastra Examinare înaintea imprimării se închide şi reveniţi la fereastra de editare. 
Pentru a salva setările de imprimare pe care le-aţi modificat în fereastra Examinare înaintea 
imprimării, haide să salvăm documentul.  
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9. Creaţi o felicitare de vară cu Word 

În Word, aveţi posibilitatea să creaţi tabele. În plus, este posibil să creaţi documente nu numai 
cu text, dar şi cu miniaturi şi fotografii pe care le inseraţi. 

Să setăm iniţializarea paginii 

Mai întâi, setaţi dimensiunea hârtiei, apoi haideţi să ne pregătim pentru crearea felicitării. 

1. Faceţi clic pe Dimensiune în Iniţializare pagină, fila Aspect pagină, apoi faceţi clic pe 
Letter.  

 

Hârtia este setată la dimensiunea Letter. 

2. Setaţi marginile.  

Faceţi clic pe Margine în Iniţializare pagină, fila Aspect pagină, apoi faceţi clic pe 
Îngust. 

 

Marginile sunt setate. 
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3. Tastaţi o urare şi modificaţi fontul. Aici vom utiliza Arial, un font perfect pentru 
felicitările de sezon.  

 

Să modificăm fontul 

Să schimbăm fontul cu unul care se potriveşte mai bine conţinutului felicitării. 

În Word, este posibil să schimbaţi atât fontul, cât şi culoarea şi dimensiunea textului. 

Pentru informaţii despre modificarea fontului, consultaţi „Să formatăm text”. 

Să creăm un tabel 

Creaţi un tabel. Tabelele se pot utiliza atât pentru a afişa mai simplu datele, cât şi pentru a 
regla aspectul. 

n acest exemplu, vom utiliza un tabel pentru a ajusta aspectul unei felicitări estivale care 
conţine o fotografie. 

1. Faceţi clic pe Tabel în Tabel din fila Inserare.  

 

Glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi numărul de coloane de care veţi avea nevoie 
pentru tabelul pe care îl veţi crea.  
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În acest exemplu, selectaţi două rânduri şi o coloană. 

 

Tabelul este creat. 

 

2. Tastaţi felicitarea în celula din rândul al doilea.  
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Să modificăm formatarea bordurii 

Aveţi posibilitatea să setaţi grosimea şi forma bordurilor tabelului şi să le afişaţi sau să le 
ascundeţi. 

În acest exemplu, să dezactivăm bordurile de tabel. 

1. Glisaţi pentru a selecta întregul tabel.  

 

 

2. Faceţi clic pe Borduri' în Stiluri tabel, fila Proiect.  
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3. Faceţi clic pe Fără bordură.  

 

Bordurile de tabel sunt ascunse. 

 

În Word este posibil atât să tastaţi text, cât şi să creaţi documente cu ilustraţii şi fotografii. Să 
lipim o fotografie într-o felicitare estivală şi să o imprimăm. 
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Să inserăm o fotografie 

Să inserăm o fotografie în primul rând dintr-un tabel. 

1. Faceţi clic pe locul unde doriţi să inseraţi fotografia.  

În acest exemplu, faceţi clic pe primul rând. 

 

 
2. Faceţi clic pe Imagine în Ilustraţii, fila Inserare.  

 

Se afişează caseta de dialog Inserare imagine. 

3. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o inseraţi şi faceţi clic pe Inserare.  

 

Imaginea este inserată. 
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Imprimarea 

Să imprimăm felicitarea estivală pe care aţi creat-o. 

Iată o explicaţie despre cum să imprimaţi atunci când imprimanta este conectată la computer. 

Pentru informaţii despre conectarea şi configurarea imprimantei, consultaţi manualul de 
utilizare sau ajutorul imprimantei. 

1. Faceţi clic pe (Butonul Office), indicaţi spre Imprimare, apoi spre Imprimare.  

 

Apare caseta de dialog Imprimare. 

2. Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o utilizaţi în caseta Nume, apoi faceţi clic pe OK.  
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