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Capitolul 1. CLASIFICAREA CALCULATOARELOR 
 

Calculatoarele se impart in 4 mari categorii: 

-supercalculatoare 

-calculatoare mari 

-minicalculatoare 

-microcalculatoare 

 

Criterii de clasificare: 

-tipul unitatii centrale de prelucare (UCP) 

-camtitatea de memorie interna pe care microprocesorul o poate utiliza 

-capacitatea de stocare a memoriei auxiliare 

-viteza perifericelor de iesire 

-viteza de prelucrare exprimata in MIPS(millions of instructions per second) 

-numarul de utilizatori care pot avea la acelasi calculator in acelasi timp 

-costul sistemului 

 

1.1. Supercalculatoarele 
 

Un supercalculator este un computer special complex, compus din mai multe 

procesoare care accesează aceeași memorie 

centrală și care funcționează concomitent și 

coordonat, în cooperație strânsă, astfel încât 

supercomputerul poate atinge o mare 

performanță totală de calcul. Modul de calcul 

al supercomputerelor se numește "calcul 

paralel". Numărul de procesoare 

interconectate ale unui supercomputer 

depășește la anumite modele chiar și 

100.000. Pentru comparație, un computer 

normal, numit de tip "scalar", conține un singur procesor central. 

 

 

1.2. Calculatoare mari 
 

     Tip de calculator de mare putere 

utilizate pentru gestionarea bazelor de 

date de dimensiuni foarte mari. Se pot 

folosi si la efectuarea calculalor 

stiincifice de o complexitate redusă.  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Re2K2uqgpeE/U16dxlp38qI/AAAAAAAAAEY/P-MXgKAB0yA/s1600/fasd.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-8GGOqoQ5cK0/U16eSPpyysI/AAAAAAAAAEg/7I2gvJ_dI3k/s1600/dasf.jpg
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1.3. Minicalculatoare 
 

Minicalculatoarele pot executa sute de milioane de 

operaţii pe secundă, iar preţul lor nu depăşeşte 200 mii de dolari. 

Echipamentele periferice ale unui minicalculator includ cîteva 

discuri magnetice, una sau două imprimante, mai multe console. 

Minicalculatoarele sînt mai uşor de utilizat decît calculatoarele 

mari şi se aplică în proiectarea asistată de calculator, în 

automatizări industriale, în prelucrarea datelor în experimentele 

ştiinţifice etc. 

 

 

 

 

 

1.4. Microcalculatoarele 
 

Reprezintă tipul de calculator care 

utilizează un microprocesor ca unitate 

centrală de prelucrare (UCP) şi care poate 

fi folosit numai de către o singură persoană 

la un moment dat. 

- Staţiile de lucru (workstations) sunt destinate lucrului individual, dar sunt 

proiectate pentru a rula aplicaţii profesionale, de complexitate mare, cum ar fi: grafică 3D, 

prelucrări audio si video, aplicaţii de tip CAD sau GIS, prelucrări de date numerice, etc. 

- Sistemele desktop intră în categoria calculatoarelor personale, care pot fi folosite 

pentru aplicaţii de birou (editare de texte, calcul tabelar, baze de date de dimensiuni reduse 

etc.) sau pentru jocuri. Sunt în principiu cele mai ieftine calculatoare si din acest motiv cele 

mai accesibile publicului larg. 

 

Laptop 

 Laptop, notebook, netbook sunt termeni care 

desemnează calculatoarele personale 

portabile. Acestea au la bază aceleaşi principii 

şi tehnologii ca şi sistemele desktop. 

Diferenţa constă în miniaturizarea 

echipamentelor şi accentul pus pe mobilitate. 

Un computer mobil are dimensiuni şi greutate 

reduse si poate funcţiona un timp (câteva ore) 

cu ajutorul bateriilor, fără alimentare de la 

reţeaua electrică. Ţinta principală a acestei 

categorii de sistem o reprezintă în principal mediul de afaceri, dar şi alte zone pentru care 

mobilitatea este esențială  

http://3.bp.blogspot.com/-XLrLTOqjV-8/U16fI5vMttI/AAAAAAAAAEo/DefrsE5FtBM/s1600/asdf.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-EaueQTDPRZw/U16fhOt46cI/AAAAAAAAAEw/lFK2uWb-HYI/s1600/DinoPC.jpg
http://4.bp.blogspot.com/--eLu2w33KWw/U16f6P1i8eI/AAAAAAAAAE4/zMRnhfwRUBY/s1600/gsdf.png
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Capitolul 2.  SISTEME DE OPERARE 

 

2.1. Introducere 
 

Sistemul de operare este ansamblul de programe care gestionează resursele hardware 

şi software ale calculatorului. Sistemul de operare este cel care permite şi controlează 

accesul utilizatorului la resursele (componentele) hardware. Prin componentele sale 

specializate, sistemul de operare controlează echipamentele periferice, oferă mijlocul 

(instrumentul) de comunicare cu utilizatorul şi lansează în execuţie programe. Într-un sens 

larg, se spune că sistemul de operare este „interfaţa” dintre utilizator şi hardware-ul 

calculatorului. 

Sistemele de operare pot fi rezidente în memorie (se află permanent în memoria 

internă) sau încărcate dintr-o memorie externă (discul, memoria USB). Una dintre 

componentele software ale unui calculator este chiar mijlocul (instrumentul) prin care 

utilizatorul comunică cu sistemul de operare. Această componentă se numeşte interfaţa cu 

utilizatorul; ea este punctul de contact dintre utilizator şi sistemul de operare unde are loc 

comunicarea dintre utilizator şi sistemul de operare. Comunicarea se face prin comenzi. 

Ecranul este echipamentul de ieşire unde sunt afişate obiecte, reprezentând texte, 

desene, figuri sau simboluri. Obiectele prezintă acţiunile (operaţiile) care se pot executa la 

un moment dat. 

Dialogul dintre utilizator şi sistemul de operare (respectiv componentele sale) se face 

după următoarea regulă: orice apăsare a butoanelor mouse-ului sau a tastelor este un 

eveniment. Odată apărut, evenimentul trebuie tratat (rezolvat). Efectul rezolvării trebuie 

imediat semnalat utilizatorului prin modificarea imaginii de pe ecran. 

Pentru început, imediat după pornirea calculatorului, facem cunoştinţă cu ecranul 

desktop sau spaţiul de lucru, prima componentă a interfeţei grafice. Componenta principală 

a ecranului desktop este butonul Start .  

Apăsarea butonului Start (adică apăsarea butonului stâng al mouse-ului peste butonul 

start) aduce cu sine deschiderea meniului cu acelaşi nume. 

Calculatoarele sunt importante şi utile prin aplicaţiile (programele) pe care le rulează. 

În cazul sistemelor de operare din familia Windows®, programele (aplicaţiile) lansate în 

execuţie au forma unei ferestre (window în limba engleză). Fereastra este locul prin care noi, 

utilizatorii, vedem informaţiile şi facem modificări asupra lor. 

Când nu mai vreţi să folosiţi o aplicaţie trebuie să o închideţi. Închiderea aplicaţiei se 

face prin închiderea ferestrei ce corespunde aplicaţiei. Închiderea ferestrei se face apăsând 

butonul  aflat în colţul din dreapta sus al ferestrei. De fapt va trebui să apăsaţi butonul 

stâng al mouse-ului după ce aţi poziţionat vârful arătător al mouse-ului peste butonul 

de închidere.  

Windows 7 este un sistem de operare, un pachet de programe care controlează: 

 Interfaţa cu utilizatorul – Windows 7 gestionează comportamentul şi aspectul 

ferestrelor şi ale celorlalte componente ale interfeţei grafice. 

  Capacitatea de stocare a informaţiilor – Sistemul de fişiere este responsabil cu 

alocarea de spaţiu pe suportul extern şi asigură accesul la informaţiile păstrate acolo. Alte 
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componente sunt responsabile cu aducerea, păstrarea şi folosirea informaţiilor din memoria 

internă. 

 Lansarea în execuţie şi execuţia programelor; 

 Dispozitivele periferice – sistemul de operare asigură controlul şi sincronizarea 

cu dispozitivele periferice, ca de exemplu: mouse, tastatură, monitor, imprimantă, scanner, 

unităţi de memorie flash2, memorii flash USB3, aparate foto digitale, dispozitive PDA4 şi 

iPod. 

 Reţelele şi accesul la resursele disponibile în reţea; asigură operarea în reţea. 

 Resursele hardware ale sistemului – sistemele de operare au sarcina de a aloca 

memorie şi timp de procesor pentru procesele lansate şi aflate în execuţie. Procesele sunt 

unităţile de execuţie; un program (aplicaţie) aflat în execuţie se compune din mai multe 

procese. 

 Planificarea sarcinilor – sistemul de operare planifică execuţie proceselor 

stabilind priorităţi şi alocând intervale de timp de execuţie pentru fiecare proces. 

Folosind sistemul de operare Windows 7, utilizarea PC-ului devine simplă, rapidă 

şi sigură. Procedurile de securitate sunt implementate şi rulează automat, protejând PC-ul 

de cele mai răspândite ameninţări de securitate, cum sunt programele spion, viruşii şi orice 

alt software nesolicitat. 

 

 2.1.1. Tipuri de sisteme de operare 

 

In principal, în cazul calculatoarelor personale existã 

douã tipuri de sisteme de operare: 

_ Monotasking care executã un singur program la un 

moment dat, realizând douã functii de bazã: încãrcarea și 

execuția programelor și asigurarea unor interferențe cu 

dispozitivele periferice (MS-DOS) 

_ Multitasking la care nucleul sistemului de operare 

trebuie sã asigure suplimentar partajarea tipului între 

programele ce se executã si gestiunea alocãrii resurselor 

sistemului (Windows, Linux, MacOSX) 

 

2.1.2.  Evoluția sistemelor de operare 
 

Compania Microsoft a lansat prima versiune a 

celebrului sistem de operare Windows pe 20 noiembrie 

1985. În prezent, Microsoft este cel mai mare Producator 

de software la nivel mondial, iar sistemele de operare 

Windows se gasesc pe 90% dintre calculatoarele din 

întreaga lume. 

Ultima versiune, Windows 7, lansata în anul 2007, are 

ca cerinte minime procesor de 1 GHz, memorie de 1 GB 

RAM, 16 GB spatiu pe hard disc. 
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Alte sisteme de operarare: 

 

− MS-DOS (MicroSoft-Disk Operating 

System)  

− Apple DOS 

− OS/2 (Operating System/2)  

− UNIX 

− NOVELL 

− WINDOWS 

− LINUX 

− MacOSX 

 

 

 

 

2.1.3.  Proprietăţile sistemului de calcul 
 

După cum ştim, un sistem 

de calcul (calculator) este 

format din două părţi distincte: 

sistemul de operare şi 

aplicaţiile instalate (partea 

software) şi procesorul, 

memoria, împreună cu 

perifericele (partea hardware). 

În ceea ce priveşte partea 

hardware, foarte importante 

sunt: procesorul şi dimensiunea 

memoriei RAM. Cu cât 

procesorul este mai puternic, 

iar cantitatea de memorie RAM mai mare, cu atât sistemul (calculatorul) este mai rapid. În 

general este bine să cunoaştem performanţele unui sistem de calcul (calculator).  

Pentru vizualizarea proprietăţilor calculatorului dumneavoastră va trebui să utilizaţi 

aplicaţia Panou de Control (Control Panel):  

Start →Panou de Control →Sistem şi Securitate →Sistem 

 (Start → Control Panel → System and Sercurity → System). 

 

2.1.4. Deschiderea de sesiune şi contul utilizatorului 
 

La pornirea calculatorului se încarcă sistemului de operare de pe disc în memorie şi 

apoi sunt lansate în execuţie primele sale componente. Folosirea calculatorului se poate face 

numai de către utilizatori cunoscuţi de sistemul de operare. În acest scop sunt folosite 

conturile de utilizator. Un cont de utilizator înglobează informaţii despre persoana care va 
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utiliza calculatorul şi despre permisiunile şi 

restricţiile care vor opera – în numele 

utilizatorului - pe durata sesiunii de lucru. 

Pentru deschiderea de sesiune este nevoie de un 

nume de utilizator şi de parola asociată contului. 

O dată efectuată deschiderea de sesiune, 

calculatorul – atât componentele software cât şi 

cele hardware – sunt disponibile utilizatorului în 

limita permisiunilor de care dispune. Contul 

care se bucură de permisiuni depline este cel al 

Administratorului. Sistemul de operare 

cunoaşte şi foloseşte de acum încolo contul 

utilizatorului – respectiv privilegiile, 

permisiunile, restricţiile ce îi sunt asociate - ori 

de câte ori este nevoie: la deschiderea unui fişier, la încercarea de a-l muta şi de a-i schimba 

numele, la încercarea de a schimba unele din configurările curente ale mediului de operare. 

 

 2.1.5. Interfaţa cu utilizatorul 

 

La fel ca şi alte sisteme de operare, Windows 7 foloseşte o interfaţă grafică pentru 

utilizatori. Interfaţa grafică afişează imagini, texte şi alte semne pentru a indica operaţiile ce 

pot fi executate. Interfaţa grafică este construită în jurul ecranului (suprafeţei) de lucru 

desktop. După deschiderea sesiunii se afişează imaginea suprafeţei de lucru a utilizatorului. 

Aici se vor utiliza meniuri, pictograme, ferestre. 

Meniul Start este punctul central al suprafeţei de lucru. De aici utilizatorul are acces la 

programe, fişiere, documente, mesaje e-mail. Butonul Start este cel care deschide meniul cu 

acelaşi nume, meniul Start. Meniul Start este astfel realizat încât să permită atât găsirea 

uşoară a informaţiilor şi aplicaţiilor cât şi navigarea eficientă printre programe şi ferestre. 

Bara de activităţi arată programele (ferestrele) aflate în lucru şi reprezintă mecanismul de 

trecere de la un program la altul, de la o fereastră la alta. 

Indicatorul mouse-ului (numit şi pointer sau arătător) parcurge suprafaţa de lucru şi 

indică operaţiile, acţiunile, comenzile ce vor fi executate. Drept indicator de intrare, în afara 

celui de la mouse, pot fi folosite: creionul tabletei grafice, trackball-ul, tableta tactilă (suportul 

tactil). 

Cu ajutorul mouse-ului operăm asupra obiectelor afişate. Mouse-ul este instrumentul 

cu care punctăm (arătăm) obiecte pe ecran: pe măsură ce mouse-ul se mişcă pe o suprafaţă 

plană (pe birou, pe masă), pe ecran se mişcă un indicator (săgeată, vârf, pointer în limba 

engleză). Indicatorul mouse-ului arată obiectul pe care vrem să-l folosim. Plasăm 

întotdeauna vârful indicatorului peste pictograma cu care urmează să lucrăm! 
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Un clic cu butonul drept aduce pe ecran un meniu. El se 

numeşte meniu de context, pentru că acţiunile pe care le 

cuprinde depind de obiectul peste care se face clic cu acest 

buton. Din meniul afişat trebuie selectată o activitate (acţiune, 

operaţie): selecţia se face printr-un clic cu butonul stâng. 

Un clic (o apăsare scurtă) pe butonul stâng al mouse-ului 

indică o alegere (selecţie, evidenţiere). 

Un dublu clic cu butonul stâng deschide obiectul, astfel încât să i se vadă conţinutul. 

Cu butonul stâng apăsat se poate „trage” un obiect dintr-un loc în altul, ca atunci când 

mutăm un obiect în altă parte.  

Cele mai importante componente ale interfeţei grafice sunt: 

o pictograma 

o fereastra 

o bara de instrumente 

o caseta de dialog 

o meniurile 
 

Pictograma este o mică imagine, un desen cu o 

anumită semnificaţie: un fişier sau un dosar deschis, o 

aplicaţie (program) care poate fi lansat în execuţie sau o 

comandă ce poate fi executată. Pictograma – desenul, imaginea – este indiciul visual ce vine 

în ajutorul utilizatorului. 

 Fereastra este o porţiune dreptunghiulară de pe ecran unde se 

afişează informaţii şi unde sunt aşteptate intervenţiile (acţiunile) 

utilizatorului. O fereastră corespunde unui program în execuţie. Pot fi 

deschise mai multe ferestre simultan. Ferestrele pot fi mutate, redimensionate, închise, 

minimizate, maximizate; mutarea unei ferestre se face prin tragerea barei de titlu dintr-un 

loc în altul – cu butonul stâng al mouse-ului apăsat; bara de titlu este porţiunea ferestrei ce 

conţine în extremitatea dreaptă butoanele de minimizare, restaurare şi cel de închidere a 

ferestrei; minimizarea ferestrei se face prin apăsarea butonului de minimizare.     

Fereastra minimizată este reprezentată doar de pictograma de pe bara de activităţi 

(Taskbar). Revenirea la dimensiunea anterioară a ferestrei are loc după un clic pe pictograma 

din bara de activităţi. Pentru maximizarea ferestrei se va folosi butonul . Butonul  

va fi folosit pentru închiderea ferestrei. Redimensionarea spaţiului ferestrei se face prin 

tragerea marginilor: plasarea indicatorului mouse pe marginea ferestrei (pe o latură sau pe 

colţ) îl transformă într-o săgeată cu două capete ⇔. Când indicatorul are forma săgeţii cu 

două capete atunci se poate trage de marginea ferestrei. În situaţia în care, la un moment dat, 

există mai multe ferestre deschise în acelaşi timp, una singură este fereastra activă. 

Fereastra activă este cea în care sunt recepţionate manevrele utilizatorului. Trecerea 

de la o fereastră la alta se poate face fie cu un clic în spaţiul ferestrei dorite, fie selectând 

pictograma corespunzătoare din bara de activităţi. 

 

Printre elementele unei ferestre regăsim: 
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Exploratorii – Sunt ferestre sau instrumente folosite pentru găsirea, vizualizarea şi 

managementul informaţiei şi al resurselor: documente, fotografii, aplicaţii, echipamente, 

conţinut disponibil din Internet. 

Panoul pentru navigare conţine legături rapide către locul unde se află documentele, 

desenele, fotografiile şi dosarele dorite. 
Remarcăm şi aici căutările imediate 

(Search),  

în colţul din dreapta sus al ferestrei de 

explorare. 
 

 

 

 

Barele cu meniuri şi comenzi afişează operaţiile disponibile: 

 
Caseta de dialog este o fereastră puţin mai deosebită deoarece conţine texte, butoane, 

liste derulante, rubrici. 

Meniu din bara de meniuri 

Un alt element al interfeţei grafice este meniul. 

Meniul este o listă de comenzi înrudite. 

Majoritatea programelor folosesc meniuri ca alternativă 

la comenzile adresate programului. 

Meniul poate fi deschis dintr-o bară de meniu sau 

poate fi un meniu rapid, numit şi meniu contextual, adică 

dependent de context. Meniul contextual se deschide cu un clic cu butonul drept al mouse-

ului peste pictograma unui obiect. 
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2.2.  Căutarea şi organizarea informaţiei 
 

2.2.1. Căutări 
 

Informaţiile cu care operează utilizatorii sunt dintre cele 

mai diferite: documente, muzică, imagini video, fotografii, 

corespondenţă – sub forma mesajelor e-mail, a fax-urilor şi 

chiar a poştei vocale -. Toate pot fi create, păstrate şi accesate 

prin mijloace electronice, folosind calculatoarele personale. 

Încercarea de a păstra aceste informaţii în ordine nu este 

întotdeauna o sarcină uşoară. Windows 7 vine în ajutorul 

utilizatorilor prin procedurile de căutare instantanee. Căutările 

au loc în funcţie de criteriile folosite: numele fişierului, o 

proprietate, un fragment din textul conţinut într-un fişier. 

Textul introdus în casetă este criteriul de căutare: se vor căuta fişierele al căror nume 

conţine textul dar, în acelaşi timp, vor fi căutate şi apariţiile textului în conţinutul fişierelor 

/ documentelor. 

Căutarea cu ajutorul exploratorilor (explorer) permite folosirea panoului de căutare şi 

a opţiunilor de căutare avansată. 

Criteriile de căutare pot fi: numele fişierului, data de creare, data ultimei modificări, 

dimensiunea fişierului, autorul, tipul fişierului (document, fotografie, muzică, etc.). 

 

2.2.2. Organizarea dosarelor şi a fişierelor 
 

Din punctul de vedere al unui utilizator, fişierele sunt lucrurile cele mai importante. 

Fişierele păstrează toate informaţiile de care, într-un fel sau altul, avem nevoie. 

Fişierul este o colecţie de informaţii păstrată pe un suport extern. Suportul extern 

poate fi: discul fix (numit şi discul dur, harddisk), discheta (floppy disk) – din ce în ce mai rar 

folosită, discul compact (CD-ul), DVD-ul (Digital Versatile Disc sau Digital Video Disc), 

unităţile de memorie USB, memoriile flash de orice fel. 

Pentru a fi recunoscute atât de utilizatori cât şi de componentele sistemului de operare, 

suporturile externe, numite unităţi (drives) poartă şi ele nume: 

 A: şi B: sunt unităţile de dischetă; A: este prima unitate, B: a doua. Cele mai 

multe dintre noile calculatoare nu mai folosesc dischetele. Numele simbolice A: şi B: 

sunt nume rezervate. 

  C: este numele simbolic al discului fix (harddisk). 

 Celelalte unităţi vor primi pe rând nume începând de la D:. Literele de la D: 

până la Z: pot fi atribuite altor unităţi de hard disc, partiţii, unităţi CD/DVD, unităţi 

USB, dispozitive portabile (aparate foto digitale, PDA, etc.) 

Să vedem ce conţine discul C:. Trebuie să deschidem obiectul  . Un 

clic cu butonul drept al mouse-ului ne aduce meniul de context de  unde alegem fie 

Deschidere (Open) fie Deschidere in fereastra noua (Open in new window). 
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Pentru a putea fi create, găsite şi folosite, fişierele au nevoie de nume. Într-un fişier pot 

fi păstrate informaţii de tipuri diferite: texte, desene, imagini grafice de orice fel, fotografii, 

muzică şi alte informaţii în format audio, filme. Un tip deosebit de fişier este cel executabil. 

Fişierele executabile (care sunt lansate în execuţie şi se…execută) sunt aplicaţiile sau 

programele. Ne folosim de aplicaţii (numite şi programe) pentru navigarea în Internet, 

pentru vizionarea unui film sau a unor fotografii, pentru crearea, citirea şi modificarea 

conţinutului fişierelor. De exemplu pentru scrierea unei scrisori sau a unui capitol dintr-o 

lucrare folosim una dintre următoarele aplicaţii (programe): Notepad, WordPad, Works 

Word Processor, OpenOffice Writer, Microsoft Office Word. Pentru a asculta muzică şi a urmări 

un film avem la îndemână Windows Media Player. 

Imaginile evidenţiază structura ierarhică de dosare existentă pe unitatea de disc C:. 

Fişierele sunt aşezate, grupate 

în dosare (în limba engleză 

folder).  

De exemplu pe discul C: se 

află dosarul poze iar în acest 

dosar se găsesc fişiere. Fiecare 

fotografie într-un fişier separat. 

În general folosim dosare 

diferite pentru tipuri diferite de 

informaţii, cum ar fi: 

Documente (Documents), Fotografii (Pictures) şi Muzică (Music). 

Programul Windows Explorer sau pe scurt Explorer este instrumentul cheie pentru 

lucrul cu dosare şi fişiere. 
 

2.2.3. Sisteme de fişiere 
 

Unităţile care stochează dosare şi fişiere sunt: discurile fixe, dischetele, CD-urile, DVD-

urile, memoriile USB. Sistemul de operare construieşte, păstrează, organizează şi permite 

regăsirea fişierelor în conformitate cu sistemul de fişiere existent pe unitatea respectivă 

(drive). În general, numim sistem de fişiere regula care guvernează păstrarea, numirea, 

organizarea şi accesul la fişiere. Sistemul de fişiere cel mai des folosit de Windows 7 este 

NTFS (NT File System). 

Cu ajutorul unităţilor logice de adresare (ex. C:) se adresează ierarhia de dosare şi 

fişiere, respective dosarul de început, şi anume rădăcina. 

Dosarul (folder) este un container ce poate conţine fişiere şi alte dosare, numite 

subdosare (subfoldere). Dosarul are un nume şi va fi instrumentul prin care utilizatorul îşi 

ordonează informaţiile păstrate pe disc sub forma fişierelor. Acasă şi la locul muncă păstrăm 

documente (fişiere) de acelaşi tip sau similare în dosare separate, inscripţionate în aşa fel 

încât să ne atragă atenţia asupra conţinutului. Structura de dosare reprezintă o ierarhie, ce 

începe de la rădăcină. Dosarul rădăcină conţine fişiere şi primul nivel de dosare. Fiecare 

dosar de la acest nivel poate deveni părintele unei noi ierarhii de subdosare, construită pe 

acelaşi principiu. Un dosar oarecare din ierarhie este subordonat unui părinte şi poate fi 
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părintele altui dosar. Pentru a ajunge la un dosar sau la un fişier trebuie parcursă toată calea 

(drumul) care porneşte de la rădăcină şi până la obiectul căutat. 

Soluţia este una simplă: pornim de la rădăcină. Deschidem obiectul rădăcină şi îi 

examinăm conţinutul. Găsim următorul nivel ierarhic, dosarul; îl deschidem şi îi examinăm 

conţinutul. Dacă nu am ajuns la dosarul sau fişierul căutat atunci continuăm după acelaşi 

procedeu. Dacă am găsit obiectul (dosar sau fişier) căutat atunci operăm asupra lui prin 

comenzile specifice. 

Două sunt aplicaţiile cu care putem răsfoi prin ierarhia de dosare în căutarea fişierelor: 

Computer (Start →Computer) şi Windows Explorer (Start → Toate programele 

→Accesorii →Windows Explorer; (Start →All Programs →Accessories →Windows Explorer). 

Unitatea pe care este instalat sistemul de operare Windows 7 afişează o siglă Windows. 

Un dublu clic pe acest obiect îl deschide şi poate fi ‚‚răsfoit’’. Aici se găsesc dosarele sistem 

create în timpul instalării sistemului de operare. Fişiere program (Program Files) conţine 

programele instalate – Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe Reader, ş.a.m.d. – şi fişierele 

suport necesare rulării acestor programe. Utilizatori (Users) conţine câte un subdosar 

pentru fiecare utilizator care a deschis o sesiune de lucru de la acest calculator. Aici se află 

parametrii de lucru ai utilizatorului şi fişierele sale personale. Dosarul Public (din Users) 

stochează fişiere de uz public, disponibile tuturor utilizatorilor acestui computer. Dosarul 

Windows conţine fişiere esenţiale ale sistemului de operare. 

Dosarul dvs. de lucru este locul unde sunt păstrate fişierele personale. Ele vor fi 

organizate la rândul lor pe subdosare, în funcţie de conţinut sau de alte caracteristici. 

Dosarul personal al utilizatorului are acelaşi nume cu numele de utilizator folosit la 

deschiderea de sesiune. Pictograma dosarului personal al utilizatorului se află în meniul 

Start, în coloana din dreapta. Acest dosar este asociat utilizatorului. În afara utilizatorului 

respectiv numai Administratorul mai poate avea acces la conţinutul lui. Dosarul personal 

include o serie de subdosare specializate, după cum urmează: 

Documente (Documents) pentru fişiere create cu programe de prelucrare a 
textelor, foi de calcul, prezentări, fişiere text 

Descărcări (Downloads) pentru fişiere, inclusiv programe, descărcate din 
Internet 

Muzică (Music) pentru piese muzicale MP3, descărcate din Internet 
sau copiate de pe un CD 

Imagini (My Pictures) pentru imagini digitale preluate de la un aparat foto, 
de la o cameră digitală, de la un scanner sau dintr-un 
e-mail 

Video (My Videos) pentru clipuri, secvenţe video, fotografii de la aparatul 
foto sau camera digitală, fişiere descărcate din 
Internet, copiate de pe un DVD 

 

Aceste dosare sunt punctul de 

plecare pentru ordonarea informaţiei pe 

care urmează să o stocaţi pe computerul 

dvs. In mod normal ar trebui să vă 

construiţi propriile dvs. dosare şi 

subdosare! Fereastra tipică pentru 

Windows Explorer: 
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Butoane de 
navigare 

înainte şi înapoi 

Parcurg înainte şi înapoi locurile vizitate anterior  

Bara de adrese 
Indică drumul (calea) până la dosarul curent 

 

Bara de meniuri 

 
Afişează meniurile clasice pentru dosare. Afişarea barei de meniu 
este controlată de modul de organizare a afişării informaţiei, 
respectiv comanda Organizare (Organize): Organizare →Aspect 
(Organize →Layout). 

Bara de 
instrumente 

Afişează cele mai folosite instrumente. 

 

Panoul de 
navigare 

 

Permite deplasarea la dosarul (folder) ce conţine fişierele dorite. 
Afişarea panoului este controlată prin butonul Organizare 
(Organize): Organizare →Aspect →Panou de navigare 

(Organize→Layout→Navigation Pane). 

Lista de dosare 

Lista dosarelor este o parte a panoului de navigare. Aici sunt afişate 
dosarele şi structura ierarhică, arborescentă. Afişarea sau scunderea 
dosarelor este controlată prin butonul Foldere (Folders) din panoul 
de navigare. 

 
Lista de fişiere Afişează conţinutul dosarului 

Panoul de detalii 

Afişează detalii pentru entitatea selectată. Afişarea şi ascunderea 
panoului de detalii este controlată prin butonul Organizare 
(Organize): Organizare→Aspect →Panou detalii 
(Organize→Layout→Details Pane) 

Bara de stare 
Afişează parametri şi date statistice despre entităţile selectate. 
Afişarea şi ascunderea barei de stare este controlată prin meniul 
Vizualizare (View). 

Panoul de 
examinare 

Afişează conţinutul fişierului selectat. Afişarea şi ascunderea 
panoului de examinare este controlată prin butonul Organizare 
(Organize) 
Organizare →Aspect →Panou de examinare 
(Organize→Layout→Preview Pane). 

  

Butonul Vizualizări (Views) din bara de instrumente controlează modul de 

afişare a informaţiilor din lista de fişiere. 

 



19 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

Pictograme foarte mari  

Pictograme mari  

Pictograme medi  

Pictograme mici  

Listă  

Detalii  

Cadre (dale, caroiaj)  

Extra Large 

 Large Icons 

Medium Icons 

Small icons 

List 

Details 

Tiles 

 

2.2.4.  Crearea dosarelor şi a fişierelor 
 

Dosarele sunt containere folosite pentru organizarea, gruparea fişierelor. Dosarele 

sunt create (construite) prin comanda New→Folder. Comanda se găseşte în meniul File al 

Exploratorului (Windows Explorer sau pe scurt Explorer) şi în meniul contextual obţinut ca 

efect al unui clic cu butonul drept al mouse-ului. 

 

Nou (New)→Folder din meniul  

Fişier (File) 

Nou (New)→Folder din meniul contextual 

 

 
 

Un dosar (folder) nou este un obiect nou construit într-un container (dosar) existent. 

Acest lucru înseamnă că va trebui întâi ales (identificat) dosarul părinte în care se va construi 

un dosar nou. 

Privite din alt punct de vedere dosarele sunt obiecte componente ale unei ierarhii sau 

structuri arborescente. Aceste obiecte au proprietăţi! Proprietăţile dosarelor pot fi observate 

dacă, după selectarea dosarului, se deschide meniul contextual (clic cu butonul drept al 

mouse-ului). Dintre proprietăţi remarcăm următoarele: 

• Tipul de obiect: dosar (pentru păstrarea fişierelor) 

• Aşezarea: pe unitatea C:, în dosarul Users, subdosarul mihaela. 

• Dimensiune: 0 – nu conţine nimic. 

• Momentul creării 

• Atribute: 
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Disponibil numai pentru citire Poziționat 

Ascuns Nepoziționat  

 

Atributele indică modul în care pot fi folosite dosarele. În exemplul nostru 

interpretarea atributelor este următoarea: 

 Dosarul poate fi folosit numai pentru citirea fişierelor găsite acolo – nu se pot 

opera modificări în acest dosar. 

 Dosarul nu este ascuns, numele lui apare în listele care prezintă conţinutul 

dosarului părinte. 

Fişierul este o colecţie de informaţii păstrată pe un suport extern. Pentru a se constitui 

într-un fişier, o colecţie de informaţii (sau de date) păstrată pe un suport extern trebuie să 

aibă un nume. Numele permite identificarea corectă a colecţiei de informaţii (date). Fişierele 

sunt fie create de utilizatori, fie sunt componente ale software-ului instalat pe calculatoare. 

Aplicaţiile (programele) pe care le folosim în calitate de utilizatori sunt şi ele fişiere, 

dar de un tip deosebit: pentru că sunt lansate în execuţie şi se execută (Run) se spune despre 

aceste fişiere că sunt executabile. 

Fişierele create de utilizatori conţin colecţii de informaţii (date) care pot fi extrase, 

modificate, şterse, salvate. Ele pot fi trimise la un echipament de ieşire (de exemplu la 

imprimantă, CD, DVD). Fişierele trebuie să aparţină unor tipuri standard, recunoscute de 

sistemul de operare folosit. Acest lucru se obţine prin asocierea unei aşa-numite 

<<extensii>> la numele fişierului. După cum este şi normal, extensia urmează imediat după 

numele fişierului. Ea este separată de nume printr-un punct. Iată un exemplu:  

fişierul_meu.txt este numele complet al unui fişier; a fost specificat numele 

(fişierul_meu) şi extensia (txt). Între nume şi extensie se pune un caracter separator, iar 

acesta este punctul (.). În cazul nostru extensia asociată numelui ne arată că fişierul_meu este 

un fişier de text, adică conţine numai caractere (litere, cifre, semne de punctuaţie şi semne 

speciale) care se introduc de la tastatură. 

Extensia asociată numelui unui fişier arată tipul de informaţii (date) care pot fi păstrate 

în acel fişier şi în acelaşi timp care este instrumentul (aplicaţia, programul) cu care se 

operează asupra conţinutului. 

Utilizatorii creează fişiere cu ajutorul aplicaţiilor: de ex. cu aplicaţia Notepad se creează 

fişiere de tip text (cu extensia .txt), iar cu Paint se creează fişiere de tip .bmp asociate 

desenelor. 

Aplicaţia Notepad aduce cu sine o 

fereastră de lucru în care se pot introduce 

texte de la tastatură. Textul introdus şi vizibil 

în fereastră trebuie salvat într-un fişier 

înainte de oprirea din execuţie a aplicaţiei. 

Pentru a fi găsit şi folosit ulterior, fişierul va 

avea nume şi extensie şi va fi salvat într-un 

dosar (folder, director). 

Pentru salvare se foloseşte comanda 

Salvare (Save) aflată în meniul Fişier (File) al 

aplicaţiei. 
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Să examinăm împreună caseta de dialog folosită pentru salvarea fişierelor, aşa cum 

este ea oferită de aplicaţia Notepad: 
 

Save as Salvează, operaţia solicitată 

Destinatie Locul unde va fi salvat fişierul; se mai numeşte şi destinaţia 

operaţiei de salvare. În cazul nostru dosarul mihaela, 

subdosarul scrisori. 

File name Numele noului fişier 

Save as type Tipul noului fişier: document text, cu extensia .txt 

Fereastra navigare Fereastra pentru navigarea prin unităţile şi dosarele existente 

Save Butonul folosit pentru salvarea fişierului. Butonul Salvare 

(Save) va fi folosit numai după ce aţi fost de acord cu condiţiile 

de execuţie ale operaţiei, aşa cum sunt ele prezentate în caseta 

de dialog. Acţionarea butonului Salvare (Save) construieşte 

(creează) fişierul. 

 

Existenţa fişierului va fi verificată prin examinarea conţinutului dosarului. 

Tabelul următor prezintă câteva dintre cele mai frecvent utilizate tipuri de fişiere şi 

aplicaţiile folosite pentru crearea, deschiderea şi modificarea conţinutului fişierelor. 

Extensie Tip de fişier Aplicaţie folosită 

txt Fişier text Notepad, Microsoft Word 

rtf Text îmbogăţit – Rich Text Format WordPad, Microsoft Word 

doc, docx Document  Microsoft Word 

xls, xlsx Foi de calcul Microsoft Excel 

mdb Tabel (fişier bază de date) Microsoft Access 

bmp Desen, imagine bit map Microsoft Paint 

ppt, pptx Prezentare Power Point 

tmp Temporar  

ai Imagine Adobe Illustrator 

avi Conţinut multimedia Windows Media Player 

dll Fişier sistem  

exe Fişier executabil  

gif Imagine GIF - Graphics Interchange 

Format 

 

htm sau html Pagină web Browser de Internet (ex. 

Internet Explorer sau Mozilla 

Firefox) 

png Grafică –Portable Network Graphics  

jpg sau jpeg Imagine JPEG pentru fotografii -Joint 

Photographic Experts Group 

 

pdf Portable document format Adobe Reader 

zip Fişier comprimat zip WinZip 

vbs Visual Basic Script – fişier cu comenzi  
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La creare, unui fişier i se asociază tipul; tipul fişierului indică modul în care va fi deschis 

şi folosit un fişier. Tipul fişierului este asociat cu extensia. De exemplu, fişierele cu extensia 

.txt sunt de tipul Text Document şi se deschid cu un editor de texte. 

După cum aţi remarcat deja, cu ajutorul proprietăţilor asociate fişierelor şi dosarelor 

(folderelor) constatăm care este lungimea fişierelor şi care este spaţiul ocupat pe disc de un 

dosar (folder). Pentru a afla care este spaţiul liber pe un disc să vedem proprietăţile unităţii 

de disc. Proprietăţile unităţii de disc C: se referă, printre altele, şi la spaţiul ocupat şi la cel 

liber! Mai găsiţi aici şi alte informaţii interesante! 

 

2.2.5. Opţiuni de afişare a conţinutului dosarului 

 

Sistemul de operare Windows 7 oferă o gamă destul de largă de modalităţi şi opţiuni 

de afişare – prezentare a conţinutului dosarelor. De multe ori, felul în care este prezentată, 

sortată, ordonată informaţia permite operarea rapidă şi eficientă cu fişierele de date şi cu 

aplicaţiile utilizatorilor. 

Conţinutul unui dosar poate fi prezentat în mai multe moduri: cu pictograme mari, cu 

pictograme mici, prin afişarea numelui şi a detaliilor, respectiv, aşa cum a fost solicitată 

afişarea prin meniul Vizualizare (View). Lista fişierelor poate fi sortată crescător sau 

descrescător după nume, dată, dimensiune şi alte caracteristici. Afişarea ordonată a 

fişierelor este controlată prin opţiunile din meniul Vizualizare (View). În funcţie de 

specificul conţinutului fişierelor pot fi folosite şi alte criterii de ordonare a listei de fişiere. 

Detaliile alese drept criterii de ordonare ar trebui incluse în lista celor ce vor fi afişate: 

Meniul Vizualizare → Alege detalii (View → Choose Details…). 

Opţiunea Opţiuni folder (Folder Options) din meniul Instrumente (Tools) controlează 

aspectul şi comportamentul dosarelor. 

 

2.2.6. Operaţii cu dosare şi fişiere: copierea, mutarea, 

comprimarea 
 

Copierea şi mutarea 
Copierea şi mutarea sunt operaţii elementare ce se pot executa asupra obiectelor unui 

sistem de fişiere. Ori de câte ori trebuie executată o operaţie, va fi mai întâi ales (selectat) 

obiectul. Când aceeaşi operaţie trebuie să se execute pentru mai multe obiecte este mai 

eficientă selecţia multiplă, adică selectarea concomitentă a mai multor obiecte. 

 

Selectarea obiectelor: individual şi în grup 
Selectarea unui singur obiect se face cu un clic peste pictograma lui. Obiectul ales este 

evidenţiat faţă de celelalte din jurul lui. Atunci când trebuie selectate mai multe obiecte ne 

aflăm în una din următoarele situaţii: obiectele sunt fie consecutive, fie nu sunt consecutive 

în lista din care se face selecţia. 
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a) Selectarea obiectelor consecutive se face prin marcarea primului şi a ultimului obiect 

care trebuie selectat: se selectează (cu un clic) primul obiect; se apasă tasta SHIFT şi se 

selectează (cu un clic) ultimul obiect. 

Selecţia obiectelor consecutive are loc şi prin tragerea pointerului de mouse în aşa fel 

încât să marcheze conturul suprafeţei acoperite de obiectele dorite. Toate entităţile aflate în 

interiorul acestui contur vor fi selectate. 

b) Selectarea concomitentă a mai multor obiecte neconsecutive se face prin folosirea 

tastei CTRL: se ţine apăsată tasta CTRL şi în acelaşi timp se selectează (clic) fiecare obiect 

individual. 

 

Copierea fişierelor şi a dosarelor 
Copierea este operaţia prin care se obţine un al doilea exemplar (un duplicat) al 

obiectului selectat.  

Pentru a realiza o operaţie de copiere trebuie parcurşi următorii paşi: 

 Se selectează obiectul (obiectele). Un clic cu butonul drept aduce meniul de context 

 Se alege operaţia de Copiere (Copy). 

 Se stabileşte locul unde se va crea al doilea exemplar (duplicatul, copia). Meniul de 

context asociat dosarului de destinaţie pentru exemplarul copiat indică operaţia de Lipire 

(Paste). 

 

Mutarea dosarelor şi a fişierelor 
Pentru mutarea fişierelor vor fi căutate comenzile pereche Decupează (Cut) şi Lipeşte 

(Paste). Modul de operare va fi similar cu cel de la copiere: trebuie selectat obiectul şi apoi 

căutată o comandă Decupează (Cut). După selectarea destinaţiei se va alege Lipeşte (Paste). 

Mutarea fişierelor şi a dosarelor se poate face şi printr-o operaţie de glisare (tragere) 

a obiectului peste dosarul de destinaţie: selectaţi obiectul şi ţineţi apăsat butonul stâng al 

mouse-ului. Când ajungeţi chiar deasupra dosarului de destinaţie eliberaţi butonul. Obiectul 

pe care l-aţi tras va cădea chiar în dosar! 

Este bine ca din când în când să copiaţi fişierele de pe hard discul cu care lucraţi pe 

CD/DVD-uri sau pe unităţi de memorie flash USB. Construiţi astfel aşa numitele cópii de 

siguranţă şi protejaţi conţinutul lor faţă de eventuale accidente care pot apărea în 

funcţionarea calculatorului dvs. Pentru salvarea şi restaurarea volumelor mari de informaţii 

există utilitarul (program specializat) Copiere de rezervă (Backup). Cu ajutorul lui se pot 

salva şi apoi restaura fişiere. Cópiile de siguranţă create cu backup se pot afla pe orice unitate 

de stocare detaşabilă: dischete, CD-uri inscriptibile, DVD-uri inscriptibile, casete şi benzi 

magnetice. Ele vor fi folosite pentru restaurarea informaţiilor, în urma unor nedorite 

accidente. 

 

2.2.7. Ştergerea şi restaurarea dosarelor şi a fişierelor 
 

Ştergerea dosarelor şi a fişierelor 
Ştergerea dosarelor şi a fişierelor se obţine în urma unei comenzi de Ştergere 

(Delete). În urma operaţiei de ştergere obiectul – dosar sau fişier – ajunge direct la ...coşul de 
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gunoi. Acelaşi efect se obţine şi dacă obiectul este tras cu mouse-ul deasupra pictogramei 

coşului de gunoi, Coş de reciclare (Recycle Bin). 

 

Restaurarea dosarelor şi a fişierelor şterse 
Pentru restaurarea (recuperarea) obiectelor şterse trebuie întâi deschis coşul de 

reciclare. Atâta vreme cât obiectele mai sunt acolo ele pot fi Restaurate ( Restore). 

 

2.2.8. Schimbarea numelor fişierelor şi a dosarelor 
 

Pentru schimbarea numelor dosarelor şi fişierelor alegem - din meniul de context 

(după ce a fost selectat dosarul sau fişierul căruia i se va schimba numele) – comanda 

Redenumire (Rename). 

 

2.2.9. Comprimarea şi arhivarea fişierelor 
 

Comprimarea fişierelor este procesul prin care se poate reduce spaţiul pe care acestea 

îl ocupă pe unităţile de disc. 

Pot fi comprimate atât 

dosarele cât şi fişierele. 

Comprimarea se referă la 

procesul prin care din corpul 

fişierului sunt eliminate 

datele redundante. 

Dimensiunea fişierului se 

reduce prin comprimare, 

uneori chiar foarte mult. Un 

dosar comprimat înseamnă 

că sunt comprimate toate 

fişierele aflate acolo. În 

general, fişierele şi dosarele comprimate pot fi mai uşor transmise de la un calculator la altul. 

Windows 7 oferă două posibilităţi de comprimare: 

Comprimarea prin poziţionarea atributului de comprimare - se mai numeşte şi 

comprimarea „nativă” Windows 7 şi este posibilă numai pentru volumele formatate NTFS. 

Atributele unui fişier şi ale unui dosar sunt proprietăţi ale obiectului respectiv. Butonul 

Complex (Advanced) din zona 

atributelor deschide caseta de 

dialog pentru poziţionarea 

atributelor legate de 

comprimarea şi criptarea 

fişierelor. 

Un fişier comprimat ocupă pe 

disc un spaţiu mai mic decât 

dimensiunea sa reală. 
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Comprimarea folosind WinZip este modul cel mai adecvat trimiterii prin e-mail a fişierelor 

de mari dimensiuni ataşate mesajelor. Fişierele zip sunt arhive, respectiv colecţii de mai 

multe fişiere comprimate şi combinate  într-unul singur. Prin comprimarea cu WinZip 

fişierele sunt reduse la dimensiuni mult mai mici decât prin comprimarea nativă NTFS. În 

plus, comprimarea - arhivarea are loc indiferent de sistemul de fişiere: pot fi comprimate 

fişierele indiferent de formatul unităţii de disc. 

Comprimarea cu WinZip a imaginilor, fotografiilor, clipurilor audio - video, a pieselor 

muzicale şi a fişierelor .pdf nu reduce prea mult spaţiul ocupat de aceste fişiere, deoarece ele 

sunt deja comprimate. Performanţe bune se obţin însă pentru comprimarea fişierelor 

executabile – a programelor – şi a textelor de orice fel. Prin comprimarea cu WinZip fişierele 

se vor comporta ca nişte dosare: un dublu clic pe o arhivă permite vizualizarea 

componentelor arhivei. Componentele vor 

trebui extrase din arhivă pentru a putea fi 

folosite. 

Crearea unei arhive WinZip începe cu 

selectarea fişierelor care vor compune noua 

arhivă şi trimiterea lor către dosarul zip 

asociat. 

Operaţia se va încheia cu stabilirea numelui noii arhive. Adăugarea unui fişier nou într-

o arhivă se face prin copierea sau mutarea fişierului în dosarul de arhivă. 

Fişierele din arhivă pot fi folosite numai dacă sunt dezarhivate sau extrase din arhivă. 
 

2.2.10. Căutarea rapidă a dosarelor şi fişierelor 
 

Oricât de organizat este un utilizator, tot se va afla măcar o dată în situaţia de a căuta 

fişiere sau dosare pentru că nu mai ştie unde sunt. Probabil, cea mai des întâlnită situaţie de 

căutare este cea de după descărcarea din Internet a unui fişier sau a unei arhive de fişiere: 

de cele mai multe ori nu suntem atenţi la specificarea dosarului unde să fie descărcat fişierul. 

Caracteristica Căutare (Search) 

rezolvă problemele legate de 

căutarea şi identificarea fişierelor 

şi a dosarelor. Comanda Căutare 

(Search) este dependentă de 

context: rezultatele ei sunt 

dependente de activitatea curentă. 

Exploratorii permit căutări 

avansate deosebit de 

spectaculoase. 

Fişierele şi dosarele pot fi 

căutate şi după alte caracteristici în 

afară de nume: data de creare, data 

ultimei modificări, dimensiune, 

autor, cuvinte sau expresii asociate fişierelor tocmai pentru a fi mai uşor găsite. În exemplul 
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de mai jos sunt căutate fişierele cu extensia .pdf. Afişarea rezultatelor căutării este controlată 

de butonul Afişare numai (Show only). 

Vizualizările în care este inclus panoul de detalii <Organizare →Aspect →Panou 

detalii (Organize →Layout →Details Pane)> includ detaliile ce pot fi folosite pentru căutare: 

printre ele Etichete (Tag) (expresii, cuvinte folosite pentru identificare ) şi Autorul (Author). 

În panoul de detalii se pot asocia / modifica aceste informaţii. 

 

2.3. Tipărirea şi scanarea documentelor 

 

Imprimanta locală este cea direct ataşată unui calculator prin intermediul unui port 

USB, a unui port paralel sau serial, sau utilizând tehnologia Bluetooth, conexiunea fără fir 

(wireless), eventual în infraroşu. Calculatoarele din reţea pot folosi în comun (pot partaja –

share) o imprimantă de reţea. Aceasta este ataşată unui calculator din reţea sau este legată 

direct în reţea prin propria sa placă de reţea. 

Windows 7 recunoaşte – de cele mai multe ori – când o imprimantă este ataşată unui 

calculator şi caută în colecţia sa de drivere un driver potrivit. Un driver de imprimantă este 

un software prin care alte programe vor putea transmite comenzi către imprimantă. Dacă 

noua imprimantă nu are un driver în colecţia sistemului de operare atunci va fi folosit cel 

achiziţionat o dată cu imprimanta. Cei mai mulţi dintre producătorii de imprimante oferă 

drivere descărcabile din Internet pentru echipamentele lor. Instalarea imprimantelor este 

uşoară dacă ele recunosc standardul „Plug and Play” (conectează şi dă-i drumul). Procedurile 

„Plug and Play” detectează echipamentul şi execută configurările necesare. 

Instalarea unei imprimante are loc din programul Panou de control (Control Panel): 

Start → Panoul de control → Hardware şi sunete → Adăugare imprimantă <din categoria 

Imprimantă> (Start→Control Panel→Hardware and Sound →Add a Printer <în categoria 

Devices and Printers>). Se deschide aplicaţia Adăugare imprimantă (Add Printer). Va trebui 

ales tipul imprimantei: locală sau în reţea. Va trebui instalat şi driverul imprimantei. Când 

totul este gata, imprimanta va fi recunoscută de aplicaţiile instalate pe computerul dvs. O 

imprimantă instalată este vizibilă din toate aplicaţiile care au funcţia IMPRIMARE (PRINT). 

 

2.4. Configurarea mediului de operare: programul Panou 

de control (Control Panel) 
 

Mediul de operare al sistemului 

Windows 7 poate fi modificat, adaptat 

sau personalizat în aşa fel încât să 

corespundă preferinţelor de lucru ale 

fiecărui utilizator. Modificările pot fi 

unele care ţin de modul de afişare, de 

culori, desene, animaţie iar altele se pot 

referi la instalarea şi configurarea 

componentelor hardware şi software ale 

computerului. 
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Panoul de Control (Control Panel) este programul care conţine instrumentele de 

configurare a mediului de lucru (mediu de operare) al utilizatorilor. Panoul de Control 

(Control Panel) este containerul unde se găsesc aplicaţii (numite aici miniaplicaţii) care 

controlează componentele mediului de operare. 

Programul Panoul de Control (Control Pane)l poate fi lansat din meniul Start → Panou 

de control (Start → Control Panel). 

Pentru început să urmărim categoriile de informaţii aşa cum sunt ele prezentate în 

formatul de vizualizare obişnuit sau Pagina de pornire Panou de Control (Control Panel 

Home). Identificăm următoarele categorii de miniaplicaţii:  

 Sistem şi Întreţinere 

 Securitate 

 Reţea şi Internet 

 Hardware şi Sunete 

 Programe 

 Conturi de Utilizator şi Siguranţa Familiei 

 Aspect şi Personalizare 

 Ceas, limbă şi regiune 

 Accesibilitate 

 Opţiuni suplimentare 

 

2.5. Securitate şi protecţie dinamică 

 

Buna funcţionare a sistemelor de operare şi a aplicaţiilor este alterată de multe ori de 

prezenţa programelor aşa-zis „nesolicitate” sau „maliţioase”. Conexiunile la Internet nu sunt 

întotdeauna sigure şi reprezintă cea mai mare breşă de securitate. Cele mai multe programe 

nesolicitate provin în urma descărcării de fişiere de pe site-uri nesigure şi prin mesajele e-

mail primite, prin deschiderea fişierelor ataşate care provin de la expeditori necunoscuţi. 

Copierea şi transmiterea în reţea a fişierelor de la un calculator la altul pot multiplica 

exemplarele de programe maliţioase. 

Sistemele de operare din familia Microsoft – inclusiv Windows 7 - îşi propun două 

obiective majore: 

 protecţia faţă de programele aşa-zis ”maliţioase”, respectiv programele 

nesolicitate, inclusiv viruşii, viermii, spionii şi oricare alte programe ce se instalează singure. 

 protecţia datelor personale ale utilizatorului, respectiv protecţia faţă de atacurile 

de înşelătorie electronică (”phishing”) prin blocarea accesului cerut de site-uri de Internet 

care încearcă să fure datele personale ale utilizatorului. Utilizatorii vor putea să participe în 

deplină siguranţă la operaţii de tip e-comerţ cu site-uri autorizate, fără să-şi divulge 

neintenţionat identitatea şi datele personale. 

Protecţia faţă de programele ”maliţioase” se referă la protecţia faţă de acele programe 

care sunt proiectate să aducă stricăciuni sistemului de operare şi să modifice, să altereze în 

orice fel datele stocate. Noua versiune de Internet Explorer beneficiază de îmbunătăţiri care 

au drept scop reducerea potenţială a pagubelor ce pot fi provocate de către ”hackeri”. 

La Windows 7 – împreună cu Internet Explorer 7 - este disponibil modul de lucru 

protejat. În acest mod este imposibilă modificarea fişierelor sistem şi ale utilizatorului, altfel 



28 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

decât prin accesul şi acţiunile directe ale utilizatorului. Folosind acest mod este inhibată 

orice scriere iniţiată de la distanţă, în alt loc decât în fişierele temporare speciale pentru 

Internet. 

Protecţia faţă de programele ”maliţioase” nesolicitate se obţine la Windows 7 prin: 

 Paravanul de Protecţie Windows (Windows Firewall) 

 Windows Update sau Actualizări Windows 

 Controlul Contului Utilizator şi Internet Explorer în modul protejat 

Utilizate împreună şi acompaniate de aplicaţiile antivirus transformă Windows 7 într-

un sistem de operare mult mai sigur. 

 

2.5.1. Programe antivirus 
 

Un virus de calculator este un fişier executabil conceput să se multiplice singur. Pentru 

a nu fi detectat el se deghizează într-un program normal. Programele de tip virus fac parte 

din categoria programelor nesolicitate. 

Sunt în mod frecvent refăcute şi modificate, astfel încât să nu poată fi detectate cu 

uşurinţă. Există zeci de mii de astfel de programe şi zilnic sunt scrise şi testate alte sute. 

Firme producătoare de software oferă utilizatorilor programe specializate în 

detectarea şi eliminarea viruşilor. Acestea sunt aşa numitele programe antivirus. Există 

posibilitatea achiziţionării unui astfel de program performant contra cost, dar nu trebuie să 

trecem cu vederea nici programele antivirus gratuite, multe dintre ele la fel de bune. 

În mod curent, viruşii vin prin e-mail, mesaje instantanee (instant messaging), prin 

fişiere descărcate din Internet. Este posibil să introducem viruşi cu ajutorul dischetelor, CD-

urilor, DVD-urilor, prin copierea de fişiere de pe aceste echipamente pe hard discul local. 

Reţelele locale de calculatoare, neprotejate, pot fi un factor de multiplicare şi răspândire a 

viruşilor. 

Funcţionarea unei aplicaţii antivirus este o necesitate pentru fiecare calculator. 

Pe lângă capacitatea de a se 

multiplica, un virus este capabil să se 

deghizeze şi să se ascundă printer datele 

existente. Cantitatea de date existente în 

calculator este foarte mare şi căutarea 

unui virus seamănă practic cu căutarea 

unui … ac într-un car cu fân. Un program 

antivirus, specializat să detecteze şi să 

elimine un virus, poate să facă această căutare în câteva minute sau zeci de minute. 

Următoarele simptome sunt cauzate frecvent de viruşi sau sunt asociate acestora: 

 mesaje e-mail care au un fişier ataşat suspect. La 

deschiderea fişierului ataşat apar cutii de dialog şi pot 

fi semnalate degradări ale performanţelor sistemului 

de operare. 

 extensii duble la un fişier ataşat unui e-mail 

deschis recent (cum ar fi: .jpg.vbs sau .gif.exe). 

 oprirea execuţiei unui program antivirus ce nu mai poate fi repornit. 
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 apariţia pe ecran a unor cutii de dialog sau a unor mesaje ciudate. 

 apariţia unor noi pictograme pe desktop. 

 sunete ciudate sau muzica începe să cânte surprinzător. 

 dispariţia unui program ce nu a fost dezinstalat intenţionat. 

Prezenţa unui virus în calculator nu este tocmai un lucru plăcut. Cu toate acestea 

problema poate fi rezolvată de cele mai multe ori relativ uşor. 

Există mai multe operaţii care – împreună – pot conduce la protejarea computerului 

faţă de programele virus şi spion, a celorlalte programe considerate software nesolicitat, 

maliţios. Iată câteva recomandări: 

 Instalaţi un program antivirus – Instalarea şi apoi actualizarea permanentă a 

programului antivirus instalat pot ajuta în procesul de apărare contra viruşilor şi a 

programelor spion. Programul antivirus scanează computerul în căutarea viruşilor, îi 

identifică pe cei care corespund definiţiilor cunoscute şi îi elimină. 

 Nu deschideţi fişierele ataşate unui e-mail dacă nu cunoaşteţi sau nu aveţi încredere 

în expeditor. 

Simpla deschidere a fişierelor ataşate – dacă sunt virusate - va putea împrăştia virusul. 

 Actualizaţi periodic sistemul de operare – Microsoft pune la dispoziţia utilizatorilor 

actualizări de securitate ce pot opri atacurile viruşilor şi alte atacuri asupra calculatorului. 

 Folosiţi un program „firewall” (paravan de protecţie) care poate identifica şi bloca 

acţiunile suspecte ale unui virus, vierme, hacker. 

 

 2.6. Instalarea şi dezinstalarea programelor 
 

Instalarea programelor se face – în general – folosind un fişier executabil de un tip 

special. Fişierul se poate afla pe un CD sau într-o memorie flash. 

Acel fişier conduce operaţia de instalare a programului. Pentru instalarea programelor 

este nevoie de privilegii de Administrator. Utilizatorii 

obişnuiţi nu pot instala şi nici dezinstala programe. 

Programele descărcate din Internet vor fi instalate 

asemănător. Se recomandă salvarea pachetului de instalare 

pe calculatorul local şi apoi lansarea în execuţie a 

programului de instalare. 

Vom exemplifica prin instalarea programului „Adobe 

Reader” de care avem nevoie pentru citirea fişierelor în 

format .pdf. De pe site-ul www. adobe.com am descărcat 

componenta ce va instala, anume Adobe Reader. 

Adobe Reader este un program distribuit gratuit. 

Descărcarea a fost urmată şi de instalarea propriu-zisă. 

Dacă instalarea s-a terminat cu succes atunci programul apare în lista Toate 

programele (All Programs) a butonului Start. 

Dezinstalarea programelor se realizează din Panoul de control → Programe → 

Dezinstalare program (Control Panel →Programs →Uninstall a Program). 
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2.7. Rețele de calculatoare. 
 

O reţea de calculatoare reprezintă un mod de conectare a unor calculatoare 

individuale, astfel încît săpoată folosi în comun anumite resurse. Aceste resurse includ 

componente de genul unităţilor de disc, fişiere (baze de date), imprimante şi echipamente 

de comunicaţie. 

În plus, reţeaua permite o interacţiune mai mare şi o comunicare mai bună între membrii 

reţelei, prin intermediul poştei electronice, bazelor de date şi a altor metode de utilizare în 

comun a informaţiilor de orice fel. 

Din punctul de vedere al folosirii resurselor, calculatoarele dintr-o reţea tradiţională se 

împart in servere, care oferă resursele, respectiv clienţii, care le folosesc. 

Alternativa la reţelele Client-Server o reprezintă reţelele P2P (Peer-to-Peer), in care 

calculatoarele au acelaşi rol. Apariţia lor a fost simultană cu dezvoltarea aplicaţiilor cum ar 

fi Napster, însă majoritatea acestora se limitează la schimbul de fişiere. 

Principalele structuri de comunicaţii utilizate pentru transmisia datelor în reţele sunt: 

 Liniile telefonice; 

 Cablul coaxial – in trecut cel mai folosit era cablul coaxial (foarte asemănător cu cel de 

la antena TV), însă în ultimul timp, standardul de facto a devenit cablul UTP (Unshielded 

Twisted Pair) – cablu cu perechi răsucite neecranat; 

 Fibra opitică – permite obţinerea unor capacităţi mult mai mari pentru transmiterea 

datelor, fiind folosită, in general, intre nodurile importante din reţea sau între reţele; 

 (WLAN sau Wi-Fi) – deşi este cea mai recentă metodă de conectare, a cunoscut în 

ultimii ani o creştere fără precedent a popularităţii. Această popularitate se datorează chiar 

principalei sale caracteristici: lipsa cablurilor. 

Tipuri de rețele. 

În descrierea reţelelor se ţine cont de următoarele aspecte:  

A. aria de întindere a reţelelor  (rețele LAN, MAN, WAN, ) 

B. topologie (magistrala, inel, stea) 

C. tipul sistemului de operare folosit 

 

2.7.1. Retele de tip Client/Server 
Retele de tip Client/Server:  folosesc un calculator separat(server) care lucrează la nivel 

centralizat cu toate fișierele și efectuează serviciile de tipărire pentru mai multi utilizatori. 

Clienții din rețea sunt stații de lucru (workstations) și sunt conectate la server. Clienții sunt 

reprezentați în general de calculatoare puternice dar pot aparea și calculatoare mai slabe în 

timp de Serverul este în genere un calculator foarte puternic, în comparație cu calculatoarele 

care urmează a fi legate la el, și care este în așa fel configurat încît să ofere cele mai rapide 

răspunsuri pentru clienții rețelei și pentru a asigura cea mai bună protecție din rețea pentru 

datele critice. Din cauza că Serverul trebuie să poată rezolva simultan mai multe solicitări 

este necesar ca el să ruleze un sistem de operare (SO) care să fie specific destinat acestui 

lucru: aici se recomandă în general orice SO de tip *NIX cum ar fi Linux, Unix, FreeBSD, dar 

și altele cum ar fi OS/2 sau Win NT.  
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2.7.2. Rețele de tip Peer-to-Peer 
Rețele de tip Peer-to-Peer: nu folosesc acel calculator central numit Server, ci 

dimpotrivă ele folosesc împreuna 

unitățile de disc și imprimantele 

sau de ce nu chiar fișiere și 

programe. Însă acest tip de rețea 

are destul de multe defecte: 

deoarece pe un calculator de birou 

nu rulează calculatoare super-

performante cu SO-uri de tip *NIX 

instalate există pericolul destul de mare de altfel de a suprasatura stațiile de lucru dacă mai 

mulți utilizatori accesează în același timp resursele aceluiași calculator. 

Utilizarea reţelelor peer-to-peer este indicată dacă: 

 se urmăreşte realizarea unei reţele mici de până la 10 calculatoare 

 dispunerea calculatoare se face pe o arie restrânsă 

 securitatea datelor nu este o prioritate 

 nu se doreşte angajarea unui administrator de reţea 

 nu se are în vedere extinderea reţelei 

 

2.7.3. Topologii LAN  
 

Rețele de tip magistrală 
In cadrul acestui tip de rețea toate calculatoarele sunt interconectate la cablul 

principal al rețelei. Calculatoarele conectate în acest tip de rețea au acces în mod egal la toate 

resursele rețelei. Pentru utilizarea cablului nivelul 

logic trebuie să aștepte pînă se elibereaza cablul 

pentru a evita coliziunile de date. Acest tip de rețea 

are însă un defect și anume: dacă rețeaua este 

întreruptă într-un loc fie accidental fie prin adăugarea 

unui alt nod de rețea atunci întreaga rețea este scoasă 

din funcțiune. Este totuși una din cele mai ieftine 

moduri de a pune la cale o rețea.  

 

Rețele de tip stea 

 Acest tip de rețea face legatură între 

calculatoare prin intermediul unui concentrator. 

Avantajul esențial al acetui tip de rețea este că 

celelalte cabluri sunt protejate în situația în care un 

calculator este avariat sau un cablu este distrus, deci 

din puct de vedere al siguranței transmisiei de date 

este cea mai sigura soluție în alegerea configurării 
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unei rețele mari căci prntru o rețea mica există un dezavataj de ordin finaciar constituit de 

concentrator care are un preț destul de ridicat. 

 

 Rețele de tip ring 

 Tipul de rețea circular face legatură între calculatoare 

prin intermediul unui port de intrare și a unui port de ieșire. În 

această configurație fiecare calculator transmite date către 

următorul calculator din rețea prin portul de ieșire al 

calculatorului nostru către portul de intrare al calculatorului 

adresat. În cadrul acestei topologii instalarea cablurilor este 

destul de dificilă și atunci se recurge la un compromis între 

acest tip de rețea și cel de tip magistrală folosindu-se o unitate 

centrală care să închidă cercul numit Media Acces Unit (MAU 

– unitate de acces a mediilor). 

Rețele de tip magistrală în stea 
 La fel ca o rețea hibridă stea-cerc rețeaua de tip magistrală în stea face apel la o 

unitate centrala (MAU) prin care se realizează legăturile între calculatoare. 

 

2.7.4. Rețeaua WAN. 
 

O rețea WAN este alcătuită din foarte multe calculatoare legate în rețea și care este 

intinsă pe o suprafață mare, în cazul Internet-ului pe tot globul. Reteaua este alcătuită din 

multe servere care în general sunt mașini UNIX, care pot asigura într-adevar un multitasking 

controlat și un multithreading adevărat, spre deosebire de Windows care doar simulează 

doar (foarte bine într-adevăr) aceste lucruri.  

 

Capitolul 3. PROCESOARE DE TEXT 
 

3.1. Introducere 

 

3.1.1. Primii paşi în procesarea textelor 
 

Aplicația Microsoft Word face parte din suita de programe Microsoft Office, alături de 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access și altele. Aceste programe pot lucra 

independent sau împreună pentru a ușura activitatea utilizatorilor în editarea de 

documente.  

Microsoft Word este un puternic procesor de texte, cu facilități încorporate care permit 

crearea și salvarea documentelor. Aplicația asigură funcțiile specifice (de bază și avansate) 

ale unui editor de texte, din care putem enumera: introducerea textului, stabilirea diferitelor 

tipuri de caractere, alegerea diferitelor formate de pagină, aranjarea textului în pagină, 

modalități de automatizare a editării (utilizarea stilurilor și a referințelor, verificarea 

ortografică și gramaticală automată), multiple modalități de utilizare și formatare a 
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tabelelor, utilizarea elementelor grafice cu posibilități de importare, desenare și ajustare 

acestora prin utilizarea de efecte 3D, texturi, umbre și, nu în ultimul rând, suport multilingv 

inclus cu posibilitatea asistării editării (verificare corectitudine și coerență, sinonime, 

despărțire în silabe) în limba aleasă. 

 

Lansarea în execuţie a aplicaţiei 

Aplicaţia Microsoft Word poate fi lansată în execuţie (deschisă) ca orice aplicaţie 

instalată sub sistemul de operare Windows 7. 

a) Start → All Programs → Microsoft 

Office → Microsoft Word; (vezi foto) 

b) Se execută dublu-clic pe 

pictograma corespunzătoare de pe 

Desktop a aplicaţiei dacă aceasta 

există;   

c) Se execută dublu-clic pe un fişier 

(.docx) creat cu Microsoft Word.  

 După lansarea în execuţie a 

aplicaţiei Microsoft Word pe ecran va apărea 

fereastra aplicaţiei. Deoarece Microsoft Word 

poate fi personalizat, fereastra aplicaţiei poate 

arăta diferit de la un utilizator la altul, dar toate 

elementele specifice ferestrelor sunt prezente. 

La lansarea în execuţie a aplicaţiei, va 

apărea automat o lucrare nouă (document) cu 

numele Document1.  

 

Deschiderea unui document 

Din Word, un document existent se deschide 

alegând Fişier → Deschidere, cu imaginea , sau dând 

clic pe numele fişierului dacă acesta apare în lista Recent 

din meniul Fişier. De asemenea puteţi deschide un 

document Word din aplicaţia Computer dacă daţi dublu-

clic pe numele fişierului. 

 

 

 

Închiderea unui document 

Fereastra documentului activ se închide prin comanda Fişier → Închidere sau 

apăsarea butonului de închidere a aplicaţiei din colţul din stânga sus. 

După salvarea documentului, acesta poate fi închis folosind butonul X din meniul 

superior drept al aplicației  , sau prin comenzile: Fișier → Ieșire.   
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Dacă documentul nu a fost salvat de la ultima modificare atunci va apărea o casetă de 

dialog asemănătoare celei din imaginea următoare şi veţi fi întrebaţi dacă salvaţi 

modificările sau nu. 

- Salvare - documentul va fi 

salvat şi apoi închis; 

- Nu se salvează - 

documentul va fi închis şi 

riscaţi ca mare parte din 

modificările efectuate după ultima salvare să se piardă; 

- Revocare - documentul nu se va închide şi rămâneţi în document. 

 

Crearea unui document nou (folosind şablonul prestabilit) 

Un document nou se creează prin alegerea Fişier → Nou → Document Necompletat. În 

urma acestei acţiuni pe ecran va apărea o nouă fereastră Word ce conţine un document nou 

denumit Document nr. 

Pentru a construi mai ușor un 

document programul vă pune la 

dispoziție șabloanele sale 

(templates) care sunt modele de 

document predefinite create de 

firma Microsoft pe care le puteți 

utiliza la realizarea propriului 

document. Există șaboane pentru 

scrisori (Letters), curriculum vitae și 

scrisori de intenție (Resumes and 

Cover Letters), invitații (Invitations) 

etc. Se pot realiza și șabloane 

utilizator prin salvarea 

documentelor cu extensia .dotx , Șablon Word (Word template). 
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Salvarea unui document într-o locaţie pe disc 

Salvarea iniţială se realizează 

astfel: se alege din meniul 

Fişier →  Salvare. În 

fereastra care va apărea, în caseta 

Salvare ca (tip fişier) alegeţi Document 

Word. Prin această alegere vor rezulta 

fişiere cu extensia docx. 

Introduceţi în caseta Nume fişier: 

numele noului fişier, selectaţi discul şi 

dosarul (folder-ul) în care acesta să fie 

salvat şi daţi clic pe butonul  Salvare. 

Pe parcursul lucrului în Word este 

indicat să faceţi salvări intermediare 

Fişier →  Salvare. Pentru salvare se mai poate folosi şi butonul „Salvare” din bara de titlu 

(stânga sus) sau combinaţia de taste Ctrl+S. 

 

 Salvarea unui document sub alt nume 

Se pot aduce modificări în cadrul procesului de salvare dacă se alege Fişier → Salvare ca, 

acţiune care determină reapariţia ferestrei de salvare în care se va putea schimba 

discul, folderul în care se face salvarea, numele fişierului sau orice combinaţie a celor 

amintite. Prin această acţiune documentul salvat iniţial nu va fi afectat ci se va crea o copie a 

sa (dacă faceţi cel puţin o schimbare de disc, folder sau nume de fişier). 

 

Folosirea funcţiei “ Ajutor” 

În aplicaţia Word, pentru a vă informa rapid în 

legătură cu utilizarea apli-caţiei, puteţi folosi funcţia 

Ajutor. 

• Cea mai rapidă metodă e să apăsaţi tasta F1 

care deschide fereastra de ajutor. 

• De asemenea, puteţi folosi butonul  Ajutor 

pentru Microsoft Word din dreapta barei de meniu. 

• Poziţionarea mouse-ului pe fiecare opţiune din 

barele de instrumente afişează efectele acţionării 

acelei comenzi. De exemplu, dacă indicaţi butonul B 

din meniul Pornire va afişa caseta următoare: 

 

 

 

 

 

 

 



36 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

3.1.2. Ajustarea setărilor de bază 
  

Schimbarea modului de vizualizare a 

paginii 
Word oferă următoarele moduri de a 

vizualiza un document, accesibile din meniul 

Vizualizare. Pentru a vizualiza pe ecran o zonă 

mai mare din document se pot ascunde barele de 

instrumente şi meniul dacă se alege Vizualizare → Citire în ecran complet. Pentru a ieşi 

apoi din modul Citire în ecran complet daţi clic pe butonul Închidere ce v-a apărut pe ecran. 

 

Folosirea funcţiei de modificare a scării de vizualizare a unui document 

(panoramare) 

Funcţia de panoramare este utilă pentru vizualizarea documentului la diferite scări de 

vizualizare fără а modifica mărimea reală a elementelor afişate. O scară mărită de 

panoramare (zoom) vă poate ajuta în editarea cu uşurinţă a textului. O scară mai mică vă este 

utilă în situaţia în care doriţi să vedeţi aspectul general al întregii pagini etc. 

• Din meniul Vizualizare (vizualizare) alegerea Zoom (panoramare/lupă) permite 

modificarea după nevoie a factorului de panoramare. 

• Programul oferă ca predefinite zoom 

pentru o pagină, 2 pagini, lăţime pagină şi 100%. 

• Alte ajustări se fac prin apăsarea butonului 

Zoom. Din fereastra deschisă se poate alege direct 

factorul de panoramare (Zoom la), sau se poate 

introduce acesta în caseta Procent. 

Observaţie: Modificările factorului de 

panoramare nu au nici un fel de efect asupra 

mărimii reale a paginii şi a caracterelor (textul va 

fi prezentat ca şi cum ar fi privit printr-o lupă care măreşte sau micşorează). 

 

3.2. Operații de bază în documente 
 

3.2.1 Introducerea informaţiilor în documente 
 

 Introducerea textului în documente 

Introducerea textului în document se poate realiza prin: tastare, copiere, mutare etc. 

Prin tastare, textul apare în locul în care se află punctul de inserare (liniuţa verticală 

pulsatoare, cursorul text). Rândurile de text curg automat pe măsură ce tastaţi textul, nefiind 

necesară acţionarea tastei Enter la capăt de rând. Ele sunt reajustate automat dacă 

redimensionaţi pagina, modificaţi marginile sau schimbaţi dimensiunea fontului. 
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Prin apăsarea tastei Enter se creează un nou paragraf. În Word paragraful reprezintă 

textul introdus între două apăsări ale tastei Enter. Word-ul tratează fiecare paragraf ca o 

entitate separată, având informaţii proprii de formatare. 

 Cum introduceţi text de la tastatură? 

1. Plasaţi cursorul de inserare (cursorul text) în locul în care doriţi să introduceţi textul. 

2. Tastaţi textul dorit. 

 

Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor 

Prin caracter special înţelegem orice 

caracter care nu apare pe tastatură. De exemplu 

® © ½ ¼ ± ¬ ∟ ¶ » sunt caractere speciale.  

Pentru a preveni separarea a două 

cuvinte la final de rând se foloseşte caracterul 

Non-breaking space între cele două cuvinte, în 

loc de spaţiul normal. 

 Pentru a introduce în document 

caractere speciale parcurgeţi paşii: 

1. Plasaţi cursorul de inserare în locul 

unde doriţi să inseraţi caracterul. 

2. Alegeţi Inserare → Simbol. 

Dacă în lista scurtă nu se găseşte caracterul dorit, atunci alegeţi opţiunea Mai multe 

simboluri … . În zona caracterelor faceţi clic pe caracterul dorit, apoi se apasă butonul 

Inserare. 

 

3.2.2. Selectarea informaţiilor 
 
 

Înainte de a muta, copia, formata sau de a efectua alte operaţii cu un text acesta 

trebuie mai întâi selectat. Word permite selectarea textului care se află în secvenţă 

(consecutiv) cât şi a blocurilor (secvenţelor) de text care nu sunt consecutive. 

 

Selectarea unui caracter, cuvânt, paragraf, întregul corp al textului 
 Selectarea textului consecutiv 

Selectarea textului în Word se realizează făcând clic cu mouse-ul la o extremitate a 

textului care se doreşte a fi în selecţie şi apoi glisând mouse-ul cu butonul din stânga apăsat 

până la cealaltă extremitate a textului. 

În afara acestei modalităţi de selecţie există şi variante mai rapide dintre care 

amintim în continuare câteva. 

- Un cuvânt se selectează dacă se execută dublu clic pe cuvântul respectiv. 

- Selectarea unui rând se realizează dând clic la marginea din stânga a rândului, în 

zona liberă din faţa acestuia. 

- Un paragraf se poate selecta rapid executând trei clicuri în interiorul lui. 
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- Selectarea unui număr de rânduri se face astfel: se mută cursorul mouse-ului pe 

marginea din stânga a primului rând, în faţa acestuia şi cu butonul din stânga apăsat, se 

deplasează mouse-ul până se obţine  selecţia dorită. 

- De asemenea, puteţi selecta zone de text apăsând tasta Shift împreună cu tastele 

cu săgeţi. 

- Pentru selectarea întregului text, din meniul Pornire, secţiunea Editare, se alege 

comanda Selectare, apoi optiunea Selectare totală sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+A. 

 Selectarea secvenţelor de text ce nu sunt consecutive 

1. Selectaţi prima porţiune de text 

2. Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi selectaţi următoarea secvenţă de text 

3. Repetaţi pasul 2 de câte ori este necesar. 

 Alte modalităţi de selectare a textului sunt prezentate în tabelul următor: 

Apăsaţi această 

tastă sau combinaţie de 

taste 

Pentru a extinde selecţia 

 

Shift+← Peste caracterul anterior 

Shift+→  Peste caracterul următor 

Shift+↑ Pe rândul de mai sus 

Shift+↓ Pe rândul de mai jos 

Shift+Ctrl+← Până la începutul cuvântului curent (sau al 

cuvântului anterior, dacă sunteţi la începutul unui 

cuvânt) 

Shift+Ctrl+→ Până la începutul cuvântului următor 

Shift+Home Până la începutul rândului 

Shift+End Până la capătul rândului 

 Deselectarea textului 

Apăsarea unei taste săgeată sau efectuarea unui clic în document va avea ca effect 

deselectarea textului. 

 

Editarea informaţiilor 

Textul introdus în document poate fi modificat (pot fi inserate, şterse sau suprascrise 

caractere, cuvinte, sau secvenţe mai mari de text). Pentru a modifica un text este necesar să 

mutaţi punctul de inserţie (inserare) text în locul unde se va face operaţia de editare. Pentru 

a deplasa punctul de inserţie în cadrul documentului se poate folosi mouse-ul sau tastatura. 

 Deplasarea punctului de inserţie cu ajutorul mouse-ului 

Deplasaţi punctul de inserţie efectuând clic în document în poziţia în care se doreşte să 

se opereze o schimbare. 

 Deplasarea punctului de inserţie/inserare cu ajutorul tastaturii 

 

Tastă sau combinaţie de taste Punctul de inserţie se mută: 

← Înaintea caracterului anterior 

→ După următorul caracter 

↑ Un rând mai sus 
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↓ Un rând mai jos 

Ctrl+ ← Înapoi câte un cuvânt 

Ctrl+ → Înainte câte un cuvânt 

Home La începutul rândului 

End La sfârşitul rândului 

Ctrl+Home La începutul documentului 

Ctrl+End La sfârşitul documentului 

 

 Cum se introduc caractere sau cuvinte noi? 

1. Poziţionaţi cursorul de inserare în locul dorit (folosind mouse-ul sau tastele săgeţi 

pentru deplasare). 

2. Tastaţi noul text. Textul aflat în dreapta se deplasează pe măsură ce scrieţi. 

 

Folosirea comenzilor Undo (anulare) şi Redo (refacere) 
În cazul în care aţi tastat un text greşit sau aţi dat o comandă greşită, aveţi posibilitatea 

să anulaţi aceste acţiuni prin comanda Undo (Anuleaza). 

Comanda Redo (Refacere) inversează acţiunea comenzii Undo, adică anulează ultima 

anulare, sau ultimele anulări. Redo se utilizează în cazul în care nu aţi intenţionat să anulaţi 

o acţiune, şi are ca efect revenirea la situaţia dinainte de a da comanda Undo. 

La comenzile Undo şi Redo aveţi acces din bara de titlu (stânga sus). 

 Anularea ultimei acţiuni 

În bara de titlu, faceţi clic pe butonul Undo (anulare) . 

Observaţie: Dacă nu se poate anula ultima acţiune, atunci numele butonului se schimbă 

în Imposibil de anulat. 

 Refacerea (Redo) ultimei acţiuni anulate 

În bara de titlu, faceţi clic pe butonul Undo (anulare) . 

Observaţie: Dacă nu se poate reface ultima anulare atunci numele butonului se schimbă 

în Imposibil de repetat. 

 

3.3. Copierea (copy), tăierea/mutarea (cut) și lipirea (paste) 

textului 
 

a) se selectează textul → click dreapta pe textul selectat → comanda Copiere / 

Decupare → se poziționează cursorul în locul în care va fi copiat/mutat textul → click dreapta 

→ se selectează una dintre cele trei opțiuni de lipire: cu păstrare formatare sursă, cu 

îmbinare formatare sau cu păstrare doar text.  

b) se selectează textul → se apasă combinația de taste Ctrl + C / Ctrl + X → se 

poziționează cursorul în locul în care va fi copiat/mutat textul → se apasă combinația de taste 

Ctrl + V.  

c) se selectează textul → din fila Home a meniului principal se apasă butonul  (copiere) 

sau  (decupare/mutare) → se poziționează cursorul în locul în care va fi 

copiat/mutat textul → se apasă butonul  Lipire.  
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3.3.1. Ștergerea textului 

Se selectează textul → se apasă tasta Delete. Alternativ, se poziționează cursorul în 

locația dorită și prin apăsarea continuă a tastei Delete/Backspace se șterge după/înainte de 

poziția cursorului, până la eliberarea tastei. 

 

3.4. Căutarea și înlocuirea caracterelor 
 

- se alege fila Pornire → meniul Editare → Găsire → în panoul apărut se 

scrie termenul căutat, iar editorul va afișa automat în lista de mai jos toate locurile unde s-

au găsit ocurențe; se poate folosi și scurtătura Ctrl + F.  

- se alege fila Pornire → meniul Editare → Înlocuire → în fereastra afișată 

se introduce termenul de înlocuit în primul câmp, iar în al doilea se introduce 

termenul cu care se va înlocui → se folosesc în continuare opțiunile Înlocuire și Următorul 

găsit pentru înlocuirea numai a anumitor ocurențe ale termenului de înlocuit, sau Înlocuire 

peste tot pentru înlocuirea în tot documentul; se poate folosi și scurtătura Ctrl + H.  

 

3.4.1. Înlocuirea unui cuvânt sau a unei fraze 
 

În unele cazuri este necesar ca textul găsit să fie înlocuit cu un altul. Pentru aceasta se 

execută clic pe Înlocuire din secțiunea Editare a meniului Pornire. 

Se introduce şirul de caractere ce se 

doreşte a fi găsit în caseta De găsit, iar în 

caseta Înlocuire cu se introduce textul cu 

care se va face înlocuirea. Se începe 

căutarea cu clic pe Următorul găsit. Cu 

clic pe butonul Înlocuire, în mod repetat, 

textele găsite se vor înlocui unul câte unul, 

iar dacă în unele locuri nu se doreşte substituirea textului găsit, se apasă butonul Următorul 

găsit. 

Dacă se dă clic pe butonul Înlocuieşte peste tot, atunci înlocuirea tuturor instanţelor 

textului căutat se va face automat în tot documentul. 

Dacă se dă clic pe butonul Mai multe, vor apare opţini suplimentare. 

Dacă se bifează opţiunea Potrivire litere mari şi mici, atunci la găsirea textului se va 

ţine cont de tipul literelor (majuscule şi minuscule). 

Dacă se bifează opţiunea Numai cuvinte întregi, atunci textul căutat trebuie să fie 

cuvânt, nu parte dintr-un cuvânt. 

 

3.5. Formatarea documentelor 

3.5.1. Introducerea informaţiilor în documente 
 

Introducerea textului în document se poate realiza prin: tastare, copiere, mutare etc. 
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Prin tastare, textul apare în locul în care se află punctul de inserare (liniuţa verticală 

pulsatoare, cursorul text). Rândurile de text curg automat pe măsură ce tastaţi textul, nefiind 

necesară acţionarea tastei Enter la capăt de rând. Ele sunt reajustate automat dacă 

redimensionaţi pagina, modificaţi marginile sau schimbaţi dimensiunea fontului. 

Prin apăsarea tastei Enter se creează un nou paragraf 

 Cum introduceţi text de la tastatură? 

1. Plasaţi cursorul de inserare (cursorul text) în locul în care doriţi să introduceţi textul. 

2. Tastaţi textul dorit. 

 

3.5.2. Formatarea caracterelor 
 

Formatarea textului se referă atât la alegerea tipului de font, a stilului fontului, a 

dimensiunii sau culorii lui, cât şi la alegerea distanţei (spaţierii) dintre caractere. Înainte de 

a face orice formatare, textul trebuie selectat. Dacă nu este selectat un text, atunci formatările 

stabilite se vor aplica textului care se va introduce începând cu poziţia curentă a cursorului 

text (punctului de inserţie). 

Formatările se realizează din meniul Pornire secţiunea Font. Aceasta secţiune conţine 

butoane şi casete cu comenzile şi selecţiile cele mai uzuale.  

 Schimbarea tipului de font aplicat 

textului 

1. Se selectează textul ce se doreşte a fi 

modificat. 

2. În secţiunea de formatare se dă clic pe 

lista cu tipurile de font, din care se alege tipul dorit.  

Exemplu: Times New Roman, Arial, Gotic, etc. 

 Schimbarea dimensiunii (mărimii) fontului aplicat textului: 

1. Se selectează textul ce se doreşte a fi modificat. 

2. În secţiunea de formatare se selectează dimensiunea din lista Dimensiune Font, sau 

se tastează o valoare în casetă şi apoi se apasă tasta Enter. 

Exemplu:  

Notă Pentru a realiza aceste operaţii se poate folosi şi 

caseta de dialog Font din partea de jos a secţiunii de 

formatare, dând clic pe butonul  

Din lista Font: se selectează fontul dorit 

(dacă fontul nu apare în lista derulantă, se folosesc barele 

de defilare pentru a-l afişa). În zona Size folosind lista cu 

variante, se selectează mărimea de font dorită, sau se 

tastează mărimea în caseta superioară. 

Exemplu: Acest text este scris cu fontul Times New 

Roman, de 11. 
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3.5.3. Utilizarea stilurilor în Microsoft Word. Formatarea 
textului și a paragrafelor 
 

Formatarea textului se poate aplica întregului document (prin selecție totală), sau doar 

anumitor secțiuni, paragrafe, cuvinte sau caractere ale acestuia, după selectarea lor 

prealabilă. În paralel se pot utiliza stiluri predefinite de formatare a textului grupate în seturi, 

care după aplicare se pot particulariza. Acestea sunt structurate și ierarhizate în funcție de 

direcțiile curente de formatare generală a documentelor; avem astfel stiluri pentru: titluri, 

subtitluri (și oricâte alte subniveluri de titlu), text normal, text accentuat, 

citat etc. Odată formatat un segment de text, acesta poate fi selectat și salvat ca stil 

personalizat prin intermediul filei Pornire → meniul Stiluri → se extinde lista predefinită prin 

acționarea butonului Mai multe → Salvare selecție ca stil rapid nou…. 

 
Diverse metode de formatare a unei selecții de text (caractere, cuvinte, paragrafe, mai 

multe paragrafe, întreg documentul):  

- utilizând fila Pornire → meniul Font → se poate alege fontul, dimensiunea și cazul 

caracterelor ( transformare text majuscule, litere mici, inversare caz), precum și 

diverse efecte aplicabile asupra acestora: B bold (îngroșat),            I italic (cursiv), U subliniat, 

abc tăiat, indice sau exponent, accentuat, culoare fundal și culoare caractere;  

- prin extinderea meniului Font din fila Pornire (săgeată colț dreapta jos), sau prin click 

pe butonul drept al mouse-ului asupra unei selecții și alegerea opțiunii Font, se pot aplica 

setări avansate de formatare a caracterelor selecției (scalare, spațiere, poziție, tip subliniere, 

efecte text: umbre, accentuări, borduri etc.);  

- utilizând fila Pornire → meniul Paragraf se poate stabili alinierea acestora ( stânga, 

centru, dreapta, stânga-dreapta), spațiul dintre paragrafe și spațiul dintre rânduri

, spațiul indentare stânga și dreapta (limite început și sfârșit rând), culoarea de fundal a 

acestora.  

- Prin extinderea meniului Paragraf din fila Pornire ( săgeată colț dreapta jos), sau 

prin click pe butonul drept al mouse-ului asupra unei selecții și alegerea opțiunii Paragraf, 

se pot aplica setări avansate de formatare a paragrafelor cu valori numerice exacte introduse 

pentru multiplele setări de aspect al acestora;  

    

Aliniere la stânga Aliniere la centru Aliniere la dreapta Aliniere stânga-dreapta 
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3.5.4. Liste marcate și liste numerotate 
 

 Listele marcate se utilizează pentru prezentarea de 

înșiruiri de informații legate între ele, dar care nu au o ordine 

prestabilite. Listele numerotate sunt utilizate pentru informații 

care trebuie parcurse într-o anumită ordine. Aceste liste pot fi 

create dintr-un număr de paragrafe introduse anterior (a), sau 

pot fi create din textul ce urmează să fie introdus (b):  

a) Se selectează paragrafele ce vor apărea în listă → click 

pe butonul Marcatori din bara de instrumente (pentru lista 

marcată), sau pe butonul  (pentru lista numerotată);  

b) Se poziționează cursorul în locația unde va fi generată 

lista → click pe butonul din bara de instrumente (pentru lista 

marcată), sau pe butonul Numerotare (pentru lista 

numerotată) → se introduce primul element al listei → se apasă 

tasta Enter → se introduce al doilea element → … → la terminarea 

listei se apasă din nou butonul sau butonul , sau se apasă de 

două ori tasta Enter.  

Editorul are anumite valori implicite pentru listele marcate 

și cele numerotate. Pentru a schimba aceste valori: se selectează elementele listei → click 

dreapta → Marcatori / Numerotare → se alege stilul dorit, de unde începe numerotarea (în 

cazul listelor numerotate), se pot particulariza marcajele listei etc. 

 

3.5.5. Indentarea (retragerea) paragrafelor: la stânga, la 

dreapta 
 

Liniile cu text ale unui paragraf se întind în mod obișnuit de la marginea din stânga a 

paginii până la marginea din dreapta. În unele situaţii dorim ca anumite paragrafe să aibă o 

aliniere diferită de a celorlalte (de exemplu să înceapă mai din interiorul marginilor paginii, 

sau să se termine înainte de marginea din dreapta a paginii). Acest lucru se poate face prin 

operația de indentare. 

Indentarea stabileşte distanţa la care se află un paragraf faţă de marginea din stânga şi 

faţă de marginea din dreapta. Există de asemenea posibilitatea de a creea o indentare diferită 

pentru prima linie din paragraf  în raport cu celelalte linii. 

Aplicația Word pune la dispoziţia utilizatorului mai multe modalități de a indenta textul 

dintr-un paragraf: 

A) Rigla gradată. 

B) Caseta de dialog Paragraph din panglica Pornire. 

A) Utilizarea riglei. Pe rigla orizontală sunt trei marcatori (butoane glisante) pentru 

stabilirea indentārilor, după cum apar în figura următoare: 



44 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

 
 

 
 
Cum modificăm identările unui paragraf folosind rigla? 

1. Se selectează paragraful (paragrafele) ce urmează a fi indentat. 

2. Se glisează cu mouse-ul spre stânga respectiv spre dreapta marcatorul de indent 

(butonul) corespunzător de pe riglă. Dacă glisați butonul "Indent stânga" atunci se va muta 

şi butonul de "Indent prima linie". Pentru a muta numai marcajul pentru "Indent stânga" 

mentineți tasta Ctrl apăsată în timp ce mutați glisorul. 

B) Caseta de dialog Paragraf 

1. Se selectează paragraful (paragrafele) ce urmează a fi indentat. 

2. Se deschide caseta de dialog Paragraf: 

In zona Indentare, în casetele Stânga, Dreapta se modifică distanta de indentare (se 

efectuează clic pe săgețile orientate în sus sau în jos, sau se pot introduce numere cu zecimală 

direct in câmpuri) 

3. Se face clic pe butonul  pentru a aplica indentarea şi a închide 

caseta Paragraf. 

Observație: Indentările se pot stabili și înainte de a introduce textul. Se poziționează 

punctul de inserție în locul dorit: se stabilesc indentările: se tastează în continuare textul. 

Aceste indentări se vor aplica textului ce se va introduce până la modificarea parametrilor 

de indentare. 
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3.6. Formatarea paginilor 

 

3.6.1. Schimbarea dimensiunii paginii, a orientării şi 

marginilor 
 

Utilizatorul poate stabili dimensiunea foii de 

hârtie, orientarea paginilor din document, precum 

şi marginile libere ce se vor lăsa de la marginea foii 

fizice până la textul din pagină. 

Word utilizează stiluri de pagină pentru a 

stabili orientarea paginilor în document. Pentru ca 

în acelaşi document să aveţi pagini orientate şi 

Portret şi Vedere trebuie să aveţi definite cel puţin 

două stiluri de pagină, unul să utilizeze orientarea 

portrait şi celălalt orientarea landscape.  

 Schimbarea mărimii paginii şi a 

orientării pentru stilul current de pagină 

1. Se alege panglica (ribbon) cu numele Aspect 

pagină. 

2. Se face apoi clic pe butonul pentru 

deschiderea casetei de dialog 

Iniţializare pagină 

- Dimensiunea foii de hârtie se alege din lista Dimensiune hârtie, tabul Hârtie. 

Dimensiunile foii alese apar în câmpurile Lăţime şi Înălţime. Se poate indica o dimensiune 

personalizată de pagină dacă se introduc alte dimensiuni în aceste câmpuri. 

- Orientarea paginii se stabileşte în tabul Margini, secţiunea Orientare prin clic pe una 

dintre variante, Portret (tip portret) sau Vedere (tip vedere). 

- În zona Margini se stabilesc marginile, care se lasă pentru foaia de hârtie, în casetele 

Sus, Jos, Stânga, Dreapta. 

- În zona Se aplică la se alege, căror pagini li se aplică formatarea; 

3. Clic pe butonul OK pentru a închide caseta Iniţializare pagină. 

 

3.6.2. Adăugarea, modificarea unui text în antet şi subsol 
 

În paginile lucrării create în Word se pot adăuga anteturi şi subsoluri. Antetul şi 

subsolul sunt zone localizate la marginea de sus respectiv de jos a paginii. Ele pot conţine 

text şi grafică. Textul se formatează după aceleaşi reguli ca şi cel din corpul de text. De obicei 

în una din aceste zone se face numerotarea automată a paginilor documentului. 

 Adăugare antet şi subsol (Header and Footer) 

1. Se alege Inserare → Antet → şi apoi se alege stilul de pagină din submeniu. 

2. Alegerea unui tip de antet din lista afişată va marca zona de antet sau subsol (din 

pagina curentă sau din prima pagină ce are ataşat stilul ales) cu linii întrerupte şi va activa 

aceste zone pentru a se putea lucra în ele. 
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Se tastează textul care să apară în antet sau subsol şi se formatează ca orice text. 

3. Comutarea între antet şi subsol se face cu clic în zona respectivă. 

4. Când se finalizează crearea sau modificarea antetului, respectiv a subsolului se 

revine în document cu dublu-clic în zona de lucru. 

 Modificarea ulterioară a antetului şi subsolului: 

1. Se dă dublu-clic în zona de antet sau de subsol. 

2. Se editează textul din zonele respective. 

3. Se revine în document cu dublu-clic în zona de lucru. 

 

3.6.3.  Adăugarea unor câmpuri în antet şi subsol: data, oră 

etc. 
 

Se poate adăuga în antet şi subsol text sau grafică, se pot numerota paginile 

documentului, insera data şi ora curentă, numele documentului şi locul unde se află acesta 

pe disc, precum şi alte informaţii 

 
Toate aceste opţiuni sunt disponibile în panglica disponibilă după activarea 

vizualizării antetului şi a subsolului. După terminarea editării se apasă butonul Inchidere 

antet si subsol. 

 

3.7. Obiecte 

În documentele create cu Word se pot introduce alături de text şi diferite obiecte: 

tabele, imagini, diagrame, obiecte desenate etc. 

 

3.7.1. Tabele 
 

 Crearea unui tabel standard 
O modalitate simplă de organizare şi prezentare a 

textului şi graficii în document o reprezintă tabelele (tabel). 

Un tabel este alcătuit din rânduri şi coloane de celule. 

Celulele conţin în mod obişnuit text, dar pot conţine şi 

formule de calcul. 

 Crearea unui tabel: 

1. Se poziţionează punctul de inserare în locul în care 

se doreşte să apară tabelul. 

2. Se alege Inserare → Tabel. 

3. În zona Size se indica numărul de coloane 

(Coloane) şi de rânduri (Rânduri). 

Pentru a utiliza un format de tabel predefinit, se face 

clic pe Tabele rapide şi apoi se editează celulele tabelului. 
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Exemplu: Acest tabel are patru coloane şi cinci rânduri de celule. 
 

 
 

 Introducerea şi editarea informaţiilor într-un tabel 
  Introducerea informaţiilor într-un tabel 

După ce tabelul a fost creat, se pot introduce date în celulele acestuia. Pentru aceasta 

este necesar să ne poziţionăm mai înainte în celula în care dorim să introducem informaţia. 

Poziţionarea într-o celulă se poate face în mai multe moduri: 

- Clic în celulă. 

- Utilizând tastele săgeţi. 

- Utilizând tasta Tab se trece dintr-o celulă în alta spre dreapta. 

- Shift+Tab se trece dintr-o celulă în alta spre stânga. 

Exemplu: 

 
 

 Editarea informaţiilor într-un tabel 

Pentru a edita o celulă a unui tabel, ne poziţionăm cu clic în celula respectivă şi apoi se 

editează conţinutul în mod obişnuit. 

- Fiecare celulă a tabelului poate fi formatată separat. Orice acţiune aplicabilă textului 

dintr-un paragraf este valabilă şi pentru textul dintr-o celulă. 

- Pentru lucrul rapid cu tabelele se foşoseşte bara cu Instrumente Tabel care devine 

vizibila la selectarea unei celule din tabelul creat anterior. 

- Textul dintr-o celulă poate fi aliniat şi pe verticală dacă se folosesc butoanele de 

alinieri. 

 

 

Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor şi a întregului tabel 
În tabelul următor se prezintă diverse moduri de selectare a unor regiuni din tabel: 
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Inserarea, ştergerea rândurilor şi a coloanelor 
 Adăugarea rândurilor 

Dacă se doreşte adăugarea de rânduri în tabel atunci se selectează rândul în faţa 

căruia (sau după care) se doreşte inserarea şi apoi se alege Instrumente Tabel → Aspect → 

Inserare deasupra/dedesubt. 

Notă 

Se poate adăuga un rând nou de celule în tabel dacă se apasă tasta Tab atunci când 

punctul de inserţie se află în ultima celulă a tabelului. 

 Ştergerea rândurilor 

Pentru ştergerea rândurilor, se selectează rândurile care urmează a fi şterse (sau celule 

din ele) şi se selectează Instrumente Tabel → Aspect → Ştergere. 

Notă 

Aşa cum s-au inserat şi s-au şters rândurile se pot insera şi şterge şi coloanele. 

Dintr-o celulă a unui tabel se pot creea mai multe celule executând clic în celula dorită şi 

selectând comanda Split Cells (Scindare celule). În fereastra care apare se alege numărul de 

rânduri sau coloane în care se împarte celula selectată. 

Din mai multe celule alăturate se poate forma o singură celulă selectând celulele ce se 

doresc unite şi apoi selectând comanda Merge Cells (Îmbinare celule). 

Observaţie: În situaţia în care un tabel a fost introdus imediat ce s-a deschis un document 

nou (adică deasupra lui nu exista text sau spaţiu liber) atunci pentru a insera un rând de text 

deasupra tabelului se executa clic în prima celulă din tabel (în faţa primului caracter dacă 

celula are conţinut) şi se apasă tasta Enter. 

 

Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului unui tabel 
Atât lăţimile coloanelor cât şi înălţimile rândurilor unui tabel pot fi modificate. 

• Ajustarea dimensiunii rândului/coloanei cu mouse-ul 
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Cea mai simplă metodă de a ajusta o coloană sau un rând este de a deplasa punctul de 

inserţie la limita de jos a rândului sau la limita din dreapta a coloanei. Punctul de inserţie se 

va transforma într-o săgeată bidirecţională, (pentru coloană , pentru rând ), care permite 

deplasarea marginilor, prin glisare şi fixare (drag and drop), în oricare din cele două direcţii 

posibile. În timp ce se glisează marginile o linie punctată apare prelungită până pe riglă 

pentru a indica poziţia. 

• Pentru a modifica lăţimea unei coloane la o mărime precisă parcurgeţi paşii: 

1. Se efectuează clic pe o celulă din coloană. 

2. Se alege Lăţime precizâmdu-se dimensiunea. 

• Pentru a modifica înălţimea unui rând la o anumită mărime: 

1. Se efectuează clic pe o celulă din rând. 

2. Se alege Înălţime precizâmdu-se dimensiunea. 

• Pentru a face ca rândurile/coloanele să se potrivească automat la conţinut: 

1. Se selectează tot tabelul. 

2. Se alege Distribuire rânduri/coloane. 

 

 Modificarea chenarului 
Într-un tabel se pot schimba stilul, lăţimea şi culoarea chenarului pentru una sau mai 

multe celule sau 

pentru tot tabelul. Se poate folosi oricare dintre următoarele două metode pentru a 

schimba caracteristicile 

chenarului sau pentru a înlătura un chenar. 

• Instrumente Tabel → Proiectare → secţiunile Stiluri table şi Desenare borduri. 

 
Pentru aplicarea unui chenar, se selectează celulele cărora urmează să li se aplice 

chenarul, se selectează stilul de linie, culoarea de chenar care urmează a fi folosită după care 

se efectuează clic pe săgeata butonului Desenare tabel. Se efectuează clic pe tipul de chenar 

(margine) dorit. 

 

Adăugarea unei culori de fundal unei celule/tabel 
Pentru adăugarea unei culori de fundal se selectează mai intâi celula(celulele) sau 

întregul table, apoi se alege din lista Umbrire culoarea dorită. Pentru ştergerea unei culori de 

fundal se alege opţiunea Fără culoare din lista Umbrire. 

 

2.7.2. Grafică în documente text 
 

Grafica introdusă în paginile documentului are rolul de a completa şi susţine vizual 

textul şi de a atrage cititorul. O grafică adecvată obiectivului publicaţiei conduce la o reţinere 

pe termen mai lung a mesajului transmis. Cu toate acestea paginile documentului nu trebuie 

să abunde în elemente grafice. Păstrarea unui echilibru între text şi grafică trebuie să 
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reprezinte o preocupare permanentă la proiectarea design-ului unei publicaţii. Word-ul 

permite inserarea în paginile documentului a imaginilor aflate în diferite formate de fişier, a 

diagramelor construite pe baza datelor dintr-un tabel, a unor obiecte desenate direct în 

Word, precum şi a unor obiecte aduse din alte aplicaţii (OpenOffice.org sau altele). 

 

 Introducerea graficii într-un document 

 Introducerea unei miniaturi 

Word pune la dispoziţia utilizatorului o serie de miniaturi. 

Acestea sunt picturi de dimensiuni mici organizate pe teme 

(categorii). 

În document se poate introduce o miniatură dacă se alege: 

Inserare →Miniatură. 

Pentru a introduce o miniatură în document se dă clic, în 

panoul Miniatură din dreapta ferestrei de editare, pe miniature 

dorită. 

 Introducerea unei imagini dintr-un fişier 

Fişierele cu imagini se pot afla pe hard-disc, pe CD-uri, pe 

dischete etc. Word-ul acceptă fişiere cu imagini în diferite formate 

de grafică. 

1. Se execută clic în poziţia în care se doreşte să fie inserată 

imaginea. 

2. Se alege Inserare → Imagine → Nume fişier. 

3. Se alege formatul de fişier căutat sau se alege Toate imaginile. 

4. Se selectează calea prin care se ajunge la imagine (pentru a localiza imaginea pe care 

dorim să o inserăm) şi apoi fişierul. 

5. Se dă clic pe butonul Inserare sau dublu clic pe fişierul imagine. Imaginea va fi 

inserată în document. 

 Introducerea unei diagrame (grafic, Chart) 

Alegerea Inserare → Diagramă permite crearea unei diagrame (grafic) pentru datele 

numerice dintr-un tabel. Datele din table vor putea fi prelucrate prin lansarea aplicaţiei de 

caşcul tabular. 

Ulterior diagrama poate fi modificată. Se dă dublu-clic pe ea pentru a intra în editare şi 

ca urmare va apărea un alt meniu specific editării diagramelor. De asemenea se poate da clic-

dreapta pentru a avea acces la comenzile de editare. 

 Lucrul cu instrumentele de desenare 

Într-un document Word se pot crea obiecte desenate folosind instrumentele de 

desenare afişată prin alegerea opţiunii Forme din panglica Inserare, secţiunea Ilustraţii 

Se pot crea forme geometrice, casete de text, forme automate, scrieri artistice, 

miniaturi alegând pictograma dorită de pe panglică. 

• Pentru a desena un obiect se selectează prin clic pictograma corespunzătoare din 

caseta Forme. Se dă clic în pagină în punctul de început şi se glisează mouse-ul în direcţia 

dorită pentru a stabili mărimea obiectului. 
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Dacă se doreşte desenarea de forme geometrice regulate se poate ţine apăsată tasta 

Shift în timpul desenării. Pentru a începe desenarea din mijlocul obiectului se ţine apăsata 

tasta Alt în timp ce se glisează mouse-ul. 

Exemplu de obiecte desenate folosind  

instrumentele de desenat: 

• Casete Text 

În aplicaţia Word se pot folosi casete de text pentru poziţionarea textului în pagină şi 

pentru a scrie text rotit. 

- Pentru a crea o casetă text se alege din panglica Inserare, secţiunea Text, instrumentul 

Casetă Text. Cursorul mouse-ului se transformă în cruce; se execută clic în locul în care dorim 

introducerea casetei şi se glisează mouse-ul în direcţia dorită până se stabileşte dimensiunea 

acesteia. Caseta de text va avea în interior cursor de scriere. Textul se introduce şi se 

formatează ca orice text. După ce aţi terminat de introdus textul apăsaţi tasta ESC sau daţi 

clic în exteriorul casetei. 

- Pentru a selecta o casetă text daţi clic pe ea. 

- Pentru a edita textul din interiorul său daţi dublu-clic pe casetă. 

- Caseta text împreună cu textul poate fi rotită, ca orice obiect, dacă utilizaţi 

instrumentul Orientare text din Instrumente caseta text. 

- De asemenea i se poate aplica linie de contur şi culoare de fundal. 

Exemplu: 

- Caseta de text se poate şterge rapid dacă se selectează cu clic şi se apasă tasta Delete. 

- Dacă se execută clic-dreapta pe casetă atunci apare un meniu de context referitor la 

casetă. 

 

 Selectarea graficii dintr-un document 
Pentru a muta un obiect grafic sau pentru a-i schimba proprietăţile 

acesta trebuie mai întâi selectat. Orice obiect desenat se selectează prin clic 

pe el. Pentru a selecta mai multe obiecte se ţine tasta Shift apăsată în timpul 

selecţiei. 

Obiectul selectat are afişat în jurul său opt marcaje mici la colţuri şi în 

mijlocul laturilor (ghidaje de dimensionare). 

 

Ştergerea graficii 
Se selectează obiectul care se va şterge, (clic pe miniatură, imagine, diagramă etc.) iar 

apoi se apasă tasta Delete sau Backspace. Se poate alege şi varianta Decupare caz în care 

obiectul este plasat în memoria clipboard de unde poate fi ulterior inserat în document prin 

Lipire. 

 

Editarea graficii dintr-un document 
 Redimensionare obiectului 

1. Se selectează obiectul prin clic pe el. 

2. Se poziţionează indicatorul mouse-ului peste unul din ghidajele de redimensionare 

care apar (cursorul apare sub formă de săgeată dublă). 
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3. Se glisează ghidajul de dimensionare până când obiectul ajunge la forma şi 

dimensiunea dorită. 

 Mutarea obiectului în document 

Obiectul poate fi mutat în orice pagină din document. O metodă foarte simplă este să-l 

glisaţi cu mouse‑ul. 

 

3.7.3. Diagramele  
 

Prezentarea generală a diagramei 
Diagramele sunt folosite pentru a afișa serii de date numerice într-un format grafic, 

pentru a facilita înțelegerea unei cantități mari de date și a relației dintre serii diferite de 

date. 

Pentru a crea o diagramă în Excel, începeți cu introducerea datelor numerice pentru 

diagramă într-o foaie de lucru. Apoi aveți posibilitatea să reprezentați datele într-o diagramă 

selectând tipul de diagramă pe care doriți să-l utilizați în fila Inserare, din grupul Diagrame. 

1. Date în foaia de lucru 

2. Diagramă creată din date din foaia de lucru 

Când creați o diagramă sau modificați o diagramă 

existentă, aveți posibilitatea să selectați dintr-o varietate de 

tipuri de diagrame (cum ar fi o diagramă coloană sau o 

diagramă radială) și din subtipurile lor (cum ar fi o coloană 

stratificată sau o structură radială într-o diagramă 3-D).  

 

Exemplu de diagramă 

combinație care utilizează 

tipurile de diagrame coloană și 

cu linii. 
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Tipuri de diagrame disponibile în Office 

Diagrama coloană.  

 Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate 

într-o diagramă coloană. O diagramă coloană afișează de obicei categoriile pe axa 

orizontală (a categoriilor) și valorile pe axa verticală (a valorilor), după cum este afișat în 

această diagramă: 

 

Tipuri de diagrame coloană 

 Coloană grupată și coloană grupată 3D    

O diagramă coloană grupată 

afișează valori în coloane 2D. O diagramă 

coloană grupată 3D afișează coloanele în 

format 3D, dar nu utilizează o a treia axă 

valorică (axă de adâncime). Utilizați această diagramă atunci când aveți categorii care 

reprezintă: 

o Intervale de valori (de exemplu, număr de elemente). 

o Aranjamente specifice de tip scară (de exemplu, o scală Likert cu intrări, cum 

ar fi Total de acord, De acord, Neutru, Dezacord, Total dezacord). 

o Nume care nu sunt într-o anumită ordine (de exemplu, nume de elemente, 

nume geografice sau nume de persoane). 

 Coloană stivuită și coloană stivuită 3D    O diagramă coloană stivuită 

afișează valori în coloane stivuite 2D. O 

coloană stivuită 3D afișează coloanele 

stivuite în format 3D, dar nu utilizează 

o axă de adâncime. Utilizați această 

diagramă atunci când aveți mai multe serie de date și doriți să puneți accentul pe total. 
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 Coloană stivuită 100% și coloană stivuită 100% 3D    O diagramă coloană 

stivuită 100% afișează valorile în coloane 2D care sunt stivuite pentru a reprezenta 100%. O 

diagramă coloană stivuită 100% 3D afișează coloanele în format 3D, dar nu utilizează o axă 

de adâncime. Utilizați această 

diagramă atunci când aveți două 

sau mai multe serii de date și 

doriți să puneți accentul pe cota 

de participare la întreg, mai ales dacă totalul este același pentru fiecare categorie. 

 Coloană 3-D    Diagramele coloană 3D utilizează trei axe care pot fi modificate 

(o axă orizontală, o axă verticală și o axă de adâncime) și compară puncte de date din axa 

orizontală și axa de adâncime. Utilizați 

această diagramă atunci când doriți să 

comparați datele din categorii și din 

seriile de date. 

 

 Diagrama  linie  
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pe o foaie de date pot fi reprezentate 

într-o diagramă linie. Într-o diagramă linie, datele de categorii sunt distribuite uniform pe 

axa orizontală și toate 

valorile de date sunt 

distribuite uniform pe axa 

verticală. Diagramele linie 

pot afișa date continue în 

timp și pe o axă scalată 

uniform și sunt din acest 

motiv ideale pentru 

afișarea tendințelor din 

date la intervale egale, cum 

ar fi lunile, trimestrele sau 

anii fiscali. 

 

Tipuri de diagrame linie 

 Linie și linie cu marcaje    Afișate cu sau fără marcatori pentru a indica valorile de 

date individuale, diagramele linie pot afișa tendințe în timp sau categorii distribuite uniform, 

mai ales atunci când aveți multe puncte de 

date și contează ordinea în care sunt 

reprezentate. Dacă există multe categorii 

sau valorile sunt aproximative, utilizați o 

diagramă linie fără marcatori. 
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 Linie stivuită și linie stivuită cu marcaje    Afișate cu sau fără marcatori pentru a 

indica valorile individuale de date, 

diagramele linie stivuite pot afișa 

tendința de contribuire a fiecărei 

valori în timp sau în categorii 

distribuite uniform. 

 

 Linie stivuită 100% și linie stivuită 100% cu marcaje    Afișate cu sau fără marcaje 

care să indice valori de date individuale, diagramele liniare stivuite 100% pot afișa tendința 

procentului cu care contribuie 

fiecare valoare în timp sau în 

categorii distribuite uniform. 

Dacă există multe categorii sau 

dacă valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă liniară stivuită 100% fără marcaje. 

 Linie 3-D    Diagramele linie 3D afișează fiecare rând sau coloană de date ca o 

panglică 3D. O diagramă linie 3D are axe 

orizontale, verticale și de adâncime care 

pot fi modificate. 

 

 Diagrama cu structură radială 

Datele care sunt aranjate într-o singură coloană sau într-un singur rând într-o foaie 

de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de structură radială. Diagramele de structură 

radială arată dimensiunea elementelor dintr-o serie de date (serie de date), proporțional cu 

suma elementelor. Punctele de date (puncte de date) dintr-o diagramă de structură radială 

sunt afișate ca procent din întreaga structură radială. 
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Tipuri de diagrame cu structură radială 

 Diagrame radiale și radiale 3D    Diagramele radiale arată contribuția fiecărei 

valori dintr-un total într-un format 2D 

sau 3D. Puteți extrage manual 

sectoare ale unei diagrame radiale 

pentru a le evidenția. 

 Structură radială de structură radială și bară de structură radială    Diagramele 

de structură radială cu porțiuni radiale 

sau cu bare afișează diagrame radiale 

cu valori mai mici, extrase într-o 

diagramă secundară radială sau cu 

bare stivuite, ceea ce le face mai ușor de recunoscut. 

 

Diagrama inelară 

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri doar într-o foaie de lucru pot fi 

reprezentate într-o diagramă cu structură inelară. La fel ca în cazul diagramei radiale, o 

diagramă inelară afișează relația părților cu întregul, dar poate conține mai multe serie de 

date. 

 

Tipuri de diagrame inelare 

 Structură inelară    Diagramele cu structură inelară arată datele în inele, unde 

fiecare inel reprezintă o serie de date. Dacă 

se afișează procente în etichetele de date, 

fiecare inel va avea un total de 100%. 
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Diagrama cu bare  

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate 

într-o diagramă cu bare. Diagramele cu bare ilustrează comparații între elementele 

individuale. Într-o diagramă cu bare, categoriile sunt de obicei organizate pe axa verticală, 

iar valorile pe axa orizontală. 

 

Tipuri de diagrame cu bare 

 Bare grupate și bare grupate 3D    O diagramă cu bare grupată afișează barele în 

format 2D. O diagramă cu 

bare grupată 3D afișează 

bare în format 3D; nu 

utilizează o axă de 

adâncime. 

 Bare stivuite și bare stivuite 3D    Diagramele cu bare stivuite afișează relația 

elementelor individuale cu întregul în 

bare 2D. O diagramă cu bare stivuite 3D 

afișează bare în format 3D; nu utilizează o 

axă de adâncime. 

 Bare stivuite 100% și bare stivuite 100% în 3D    O diagramă cu bare stivuite 

100% afișează bare 2D care compară procentajul de contribuție a fiecărei valori la un 

total al categoriilor. O diagramă cu bare stivuite 100% 3D afișează barele în 

format 3D; nu utilizează o axă de adâncime. 
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 Diagrama de arie  

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pe o foaie de lucru pot fi reprezentate 

într-o diagramă de arie. Diagramele de arie pot fi utilizate pentru a reprezenta schimbări în 

timp și pentru a atrage atenția asupra valorii totale în funcție de o tendință. Afișând suma 

valorilor reprezentate, o diagramă de arie afișează și raportul dintre părți și un întreg. 

 

Tipuri de diagrame de arie 

 Arie și arie 3D    Afișate în format 2D sau 3D, diagramele de arie afișează tendința 

valorilor în timp sau în alte categorii de date. Diagramele de arie 3D utilizează trei axe 

(orizontală, verticală și adâncime) ce pot fi 

modificate. Ca regulă generală, se 

recomandă utilizarea unei diagrame 

linie în locul unei diagrame de arie 

nestivuită, deoarece datele dintr-o serie pot fi ascunse în spatele datelor din altă serie. 

 Arie stivuită 2D și arie stivuită 3D    Diagramele de arie stivuită afișează tendința 

contribuției fiecărei valori în timp sau alte 

date de categorie în format 2D. O 

diagramă de arie stivuită 3D face același 

lucru, dar afișează suprafețele în format 

3D, fără a folosi o axă de adâncime. 

 Arie stivuită 100% și arie stivuită 100% 3D    Diagramele de arie stivuită 100% 

afișează tendința contribuției procentuale a fiecărei valori în timp sau alte date de categorie. 

O diagramă de arie stivuită 3D 

100% face același lucru, dar 

afișează suprafețe în format 3D 

fără a folosi o axă de adâncime. 

 

 

https://support.office.com/ro-ro/article/diagrame-linie-a019c053-ba7f-4c46-a09a-82e17f3ee5be#__line_charts
https://support.office.com/ro-ro/article/diagrame-linie-a019c053-ba7f-4c46-a09a-82e17f3ee5be#__line_charts
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Diagram XY și diagrame cu bule 
 

Datele care sunt aranjate în coloane și rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate 

într-o diagramă xy (prin puncte). Plasați valorile x într-un rând sau o coloană, apoi 

introduceți valorile y corespondente în rândurile sau coloanele adiacente. 

O diagramă prin puncte are două axe de valori: o axă orizontală (x) și o axă verticală 

(y). Aceasta combină 

valorile x și y în puncte 

de date individuale și le 

afișează la intervale 

neregulate sau, sau în 

grupuri. Diagramele prin 

puncte sunt utilizate de 

obicei pentru afișarea și 

compararea valorilor 

numerice, cum ar fi 

științifice, statistice și de 

inginerie. 

 

Tipuri de diagrame prin puncte 

 Prin puncte    Această diagramă vă 

arată punctele de date fără a conecta liniile 

pentru a compara perechile de valori. 

 

 Diagramă prin puncte cu linii netede și marcatori și diagramă prin puncte cu 

linii netede    Această diagramă afișează 

o linie netedă care conectează punctele de 

date. Liniile netede pot fi afișate cu sau 

fără marcatori. Utilizați o linie netedă fără 

marcatori dacă sunt multe puncte de date. 

 

 Diagramă prin puncte cu linii drepte și marcatori șidiagramă prin puncte cu 

linie dreaptă    Această diagramă vă 

permite să vedeți liniile de conectare 

dintre punctele de date. Liniile drepte pot 

fi afișate cu sau fără marcatori. 
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Diagrame cu bule  

În mod asemănător cu o diagramă prin puncte, diagramele cu bule adaugă a treia 

coloană pentru a specifica dimensiunea bulelor pe care le afișează pentru reprezentarea 

punctelor de date în seria de date. 

 

Tip de diagrame cu bule 

 Bulă sau bulă cu efect 3-D    Ambele diagrame cu bule compară seturi de trei 

valori în loc de două, afișând bulele în 

format 2-D sau 3-D (fără a utiliza o axă de 

adâncime). A treia valoare specifică 

dimensiunea marcatorului de bulă. 

Diagrama bursieră 
 

Datele care sunt 

aranjate în coloane sau 

rânduri într-o anumită 

ordine într-o foaie de lucru 

pot fi reprezentate într-o 

diagramă bursieră. Cum 

implică și numele, 

diagramele bursiere pot 

afișa fluctuații în cotațiile 

bursiere. Însă, această 

diagramă poate afișa și 

fluctuațiile din alte date, 

cum ar fi cantitatea zilnică 

de precipitații sau temperaturile anuale. Asigurați-vă că organizați datele în ordinea corectă 

pentru a crea o diagramă bursieră. 

De exemplu, pentru a crea o diagramă bursieră maxim-minim-închidere simplă, 

aranjați datele cu Maxim, Minim și Închidere ca titluri de coloane, în această ordine. 
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Tipuri de diagrame bursiere 

 Maxim-Minim-

Închidere    Această diagramă bursieră 

utilizează trei serii de valori în 

următoarea ordine: maxim, minim și 

închidere. 

Deschidere-maxim-minim-

închidere    Această diagramă bursieră 

utilizează patru serii de valori în 

următoarea ordine: deschidere, maxim, 

minim și închidere. 

 Volum-maxim-minim-

închidere    Această diagramă bursieră 

utilizează patru serii de valori în 

următoarea ordine: volum, maxim, minim, 

apoi închidere. Măsoară volumul utilizând două axe de valori: una pentru coloanele care 

măsoară volumul iar cealaltă pentru cotațiile bursiere. 

 Volum-deschidere-

maxim-minim-închidere    Această 

diagramă bursieră utilizează cinci serii de 

valori în următoarea ordine: volum, 

deschidere, maxim, minim, apoi închidere. 

Diagrama suprafață 

Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi 

reprezentate într-o 

diagramă suprafață. 

Această diagramă este utilă 

când doriți să găsiți 

combinații optime între 

două seturi de date. Ca într-

o hartă topografică, 

modelele și culorile indică 

zone care se află în același 

interval de valori. Puteți 

crea o diagramă suprafață 

atunci când ambele 

categorii și serii de date 

sunt valori numerice. 
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Tipuri de diagrame suprafață 

 Suprafață 3-D    Această diagramă afișează o vizualizare 3D a datelor, care se 

poate imagina ca o panglică flexibilă 

întinsă peste o diagramă coloană 3D. Se 

utilizează de obicei pentru a arăta relațiile 

între volume mari de date, care altfel pot fi 

dificil de văzut. Benzile colorate dintr-o 

diagramă suprafață nu reprezintă seriile de date; ele indică diferența dintre valori. 

 Suprafață structură de fire 3-D    Afișată fără culoare de suprafață, o 

diagramă suprafață 3D se numește 

diagramă suprafață structură de fire 3D. 

Această diagramă afișează doar liniile. O 

diagramă suprafață structură de fire 3D nu 

este ușor de citit, dar poate reprezenta seturi mari de date mult mai repede decât diagrama 

suprafață 3D. 

 Contur    Diagramele contur sunt diagrame suprafață văzute de sus, 

asemănătoare cu hărțile topografice 2-D. 

Într-o diagramă contur, benzile colorate 

reprezintă zone specifice de valori. Liniile 

dintr-o diagramă contur conectează 

punctele interpolate de valori egale. 

 Contur structură de fire    Diagramele contur structură de fire sunt, de 

asemenea, diagrame suprafață văzute de 

sus. Fără benzi de culoare pe suprafață, o 

diagramă structură de fire afișează numai 

liniile. Diagramele contur structură de fire 

sunt dificil de citit. Se recomandă să utilizați în schimb o diagramă suprafață 3D. 

Diagrama radar 
 

Datele care sunt 

aranjate în coloane sau 

rânduri într-o foaie de 

lucru pot fi reprezentate 

grafic într-o diagramă 

radar. Diagramele radar 

compară valorile agregate 

ale mai multor serie de 

date. 
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Tip de diagrame radar 

 Radar și radar cu 

marcaje    Cu sau fără marcaje pentru 

punctele de date individuale, diagramele 

radar arată modificările valorilor relativ la 

un punct central. 

 Radar plin    Într-o 

diagramă radar plin, suprafața acoperită 

de o serie de date este umplută cu o 

culoare. 

 

Diagramă treemap 
 

Diagramă treemap oferă o 

vizualizare ierarhică de date și o 

modalitate simplă de a compara niveluri 

diferite de clasificare. Diagramă treemap 

afișează categorii de culori și proximitate 

și cu ușurință să afișați o mulțime de date 

care va fi dificil cu alte tipuri de diagrame. 

Diagramă treemap pot fi reprezentate 

atunci când există celule goale 

(necompletate) în cadrul structurii 

ierarhice și diagrame treemap sunt 

îndeplinite pentru compararea proporțiile 

în cadrul ierarhiei. 

 

Diagrama de tip raze de soare 

Diagrama de tip raze de soare este ideală 

pentru a afișa date ierarhice și poate fi reprezentată 

atunci când există celule goale (necompletate) în 

structura ierarhică. Fiecare nivel al ierarhiei este 

reprezentat de un inel sau un cerc, iar cercul din 

centru reprezintă partea de sus a ierarhiei. O 

diagramă de tip raze de soare fără date ierarhice (un 

nivel de categorii) arată asemănător cu o diagramă 

inelară. Totuși, o diagramă de tip raze de soare cu 

mai multe niveluri de categorii arată modul în care 

sunt legate inelele externe de cele interne. Diagrama 

de tip raze de soare este cea mai eficientă pentru a arăta cum se împarte un inel în părțile 

sale constituente. 
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Diagramă histogramă 

Datele reprezentate într-o 

diagramă histogramă afișează 

frecvențele dintr-o distribuție. Fiecare 

coloană din diagramă se numește 

compartiment și se poate modifica 

pentru a analiza și mai mult datele. 

 

 

 

 

 

 

Tip de diagrame histogramă 

 Histogramă    O 

diagramă 

histogramă 

prezintă 

distribuția 

datelor 

grupate în compartimente de 

frecvență. 

 

 Diagramă Pareto    O diagramă Pareto este 

o histogramă sortată care 

conține atât coloane sortate 

în ordine descendentă, cât și 

o linie care reprezintă 

procentul total cumulat. 

 

 

Diagramă boxplot 

O diagramă boxplot arată distribuția datelor în cuartile, evidențiind media și punctele 

aberante. Casetele pot avea linii 

extinse pe verticală, ca niște 

„mustăți”. Aceste linii indică 

variabilitatea în afara cuartilelor 

superioare și inferioare, iar orice 

punct din afara acestor linii sau 

„mustăți” este considerat aberant. 

Utilizați acest tip de diagramă 

atunci când există mai multe 

seturi de date corelate. 
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Diagramă de tip cascadă 

O diagramă de tip cascadă afișează un total parțial al datelor financiare pe măsură ce 

sunt adunate sau scăzute valori. Aceasta este utilă pentru a înțelege modul în care o valoare 

inițială este 

influențată de o serie 

de valori pozitive și 

negative. Coloanele 

au coduri de culoare, 

pentru a putea 

diferenția rapid 

numerele pozitive de 

cele negative. 

 

Diagramele pâlnie 

Diagramele pâlnie afișează valori în mai multe etape dintr-un proces. 

 

Diagramele combo  

Datele care sunt aranjate în coloane și rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă 

combo. Diagramele combo combină două sau mai multe tipuri de diagrame pentru a face 

datele ușor de înțeles, mai ales atunci când datele variază foarte mult. Afișată cu o axă 

secundară, această diagramă 

este și mai ușor de citit. În acest 

exemplu, am utilizat o diagramă 

coloană pentru a afișa numărul 

de case vândute între ianuarie și 

iunie, apoi am utilizat o 

diagramă linie pentru a face mai 

ușor pentru cititori să identifice 

rapid prețul mediu de vânzare în 

funcție de lună. 
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Tip de diagrame combo 

 Coloană grupată - coloană linie și grupată - linie în axa secundară    Cu sau fără o 

axă secundară, această diagramă combină 

o diagramă coloană grupată și o diagramă 

linie, afișând unele serii de date sub formă 

de coloane și altele sub formă de linii în 

aceeași diagramă. 

 

 Arie stivuită – coloană grupată    Această diagramă combină o diagramă de arie 

stivuită și o diagramă de coloană grupată, 

afișând unele serii de date ca arii stivuite 

și altele sub formă de coloane în aceeași 

diagramă. 

 

 Combinație particularizată    Această diagramă vă permite să combinați diagramele 

dorite pentru a fi afișate în aceeași 

diagramă. 

 

 

Introducere în elementele diagramelor 
 

O diagramă are multe elemente. Unele dintre aceste elemente sunt afișate în mod 

implicit, altele pot fi adăugate după necesitate. Aveți posibilitatea să modificați afișarea 

elementelor diagramei mutându-le în alte locații din diagramă, redimensionându-le sau 

modificându-le formatul. De 

asemenea, aveți posibilitatea să 

eliminați elementele de 

diagramă pe care nu doriți să le 

afișați. 

1. suprafață diagramă 

diagramei. 

2. suprafață reprezentată grafic 

a diagramei. 

3. puncte de date ale serie de 

date reprezentate în diagramă. 

4. axă orizontală (categorie) și 

verticală (valoare) de-a lungul 

căreia sunt reprezentate datele 

în diagramă. 

5. legendă diagramei. 

6. Un titlu de diagramă și de axă pe care îl puteți utiliza în diagramă. 
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7. O etichetă de date pe care aveți posibilitatea să o utilizați pentru a identifica detaliile unui 

punct de date dintr-o serie de date. 

 

Modificarea unei diagrame de bază în funcție de cerințele de 

utilizare 

Pentru a modifica o diagramă, alegeți una sau mai multe dintre următoarele variante: 

 Modificarea afișării axelor diagramei    Puteți să specificați scala axelor și să 

ajustați intervalul dintre valorile sau categoriile afișate. Pentru ca diagrama să fie mai simplu 

de citit, puteți să adăugați gradații la o axă și să specificați intervalul la care vor apărea. 

 Adăugarea titlurilor și etichetelor de date la o diagramă    Pentru a ajuta la 

clarificarea informațiilor care apar în diagramă, este posibil să adăugați un titlu, titluri de axă 

și etichete de date. 

 Adăugarea unei legende sau a unui tabel de date     Aveți posibilitatea să afișați 

sau să ascundeți o legendă, să îi modificați locația sau să modificați intrările de legendă. În 

anumite diagrame, aveți posibilitatea să afișați și un tabel de date care să afișeze simboluri 

de legendă și valorile prezentate în diagramă. 

 Aplicarea opțiunilor speciale pentru fiecare tip de diagramă    Liniile speciale 

(cum ar fi cele maxim-minim și liniile de tendință), barele (cum ar fi barele verticale și barele 

de eroare), marcatorii de date și alte opțiuni sunt disponibile pentru diferite tipuri de 

diagrame. 

Reutilizarea diagramelor prin crearea șabloanelor de diagramă 

Dacă doriți să reutilizați o diagramă pe care ați particularizat-o conform necesităților 

dvs., aveți posibilitatea să salvați acea diagramă ca șablon de diagramă (*.crtx) în folderul 

șabloanelor de diagramă. Când creați o diagramă, aveți posibilitatea să aplicați apoi șablonul 

de diagramă la fel cum procedați cu oricare alt tip de diagramă predefinită. De fapt, 

șabloanele de diagramă sunt tipuri de diagramă particularizate. Acestea se pot utiliza, de 

asemenea, pentru a modifica tipul de diagramă al diagramei existente. Dacă utilizați frecvent 

un șablon de diagramă specific, aveți posibilitatea să îl salvați ca tip de diagramă implicit. 

Pasul 1: Crearea unei diagrame de bază 
Datele din coloanele și rândurile unei foaie de lucru pot fi reprezentate grafic într-o 

diagramă, pentru majoritatea tipurilor de diagramă, cum ar fi diagramele coloană sau bară. 

Însă unele tipuri de diagrame (cum ar fi diagramele de structură radială și diagramele cu 

bule) necesită un aranjament specific al datelor. 

1. În foaia de date, aranjați datele pe care doriți să le reprezentați într-o 

diagramă. 

Datele pot fi aranjate în rânduri sau coloane — Excel determină automat cel mai bun 

mod de a reprezenta date în diagramă. Unele tipuri de diagrame (cum ar fi diagramele 

radiale și cu bule) necesită un aranjament specific al datelor. 

2. Selectați orice celulă din zona de date pe care doriți să o utilizați pentru 

diagramă. 
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SFAT    Dacă selectați numai o celulă, Excel reprezintă grafic automat toate celulele 

adiacente acelei celule care conțin date. Dacă celulele pe care doriți să le reprezentați într-o 

diagramă nu se află într-o zonă contiguă, puteți selecta celule neadiacente sau zone de celule 

cu Ctrl+Clic stânga, condiția fiind ca selecția să formeze un dreptunghi. De asemenea, puteți 

ascunde rândurile sau coloanele pe care nu doriți să le reprezentați în diagramă. 

SFAT: Pentru a anula o selecție de celule, faceți clic pe orice celulă din foaia de lucru. 

3. În fila Inserare, în grupul Diagrame, efectuați una din următoarele acțiuni: 

1. Faceți clic pe tipul de diagramă, apoi pe subtipul de diagramă pe care 

doriți să-l utilizați. 

2. Pentru a vedea toate tipurile de diagrame disponibile, faceți clic 

pe  pentru a lansa caseta de dialog Inserare diagramă, apoi faceți clic pe săgeți pentru a 

defila în tipurile de diagrame. 

SFAT    Un SfatEcran afișează numele 

tipului de diagramă atunci când țineți 

indicatorul mouse-ului peste oricare 

tip sau subtip de diagramă. 

4. În mod implicit, diagrama se plasează în foaia de lucru ca o diagramă 

încorporată. Dacă doriți să plasați o diagramă într-o foaie diagramă separată, aveți 

posibilitatea să îi modificați locația procedând astfel: 

a. Faceți clic oriunde în diagrama încorporată pentru a o activa. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

b. În fila Proiect, în grupul Locație, faceți clic pe Mutare diagramă. 

c. Sub Alegeți unde plasați diagrama, efectuați una din următoarele acțiuni: 

 Pentru a afișa diagrama într-o foaie de diagramă, faceți clic pe Foaie nouă. 

SFAT    Dacă doriți să înlocuiți numele sugerat pentru diagramă, aveți posibilitatea să 

tastați un nume nou în caseta Foaie nouă. 

 Pentru a afișa diagrama ca o diagramă încorporată într-o foaie de lucru, faceți clic 

pe Obiect în, apoi faceți clic pe o foaie de lucru în caseta Obiect în. 

2. Excel atribuie automat un nume diagramei, cum ar fi Diagrama1 dacă aceasta 

este prima diagramă pe care o creați pe o foaie de lucru. Pentru a modifica numele diagramei, 

efectuați următoarele: 

 . Faceți clic pe diagramă. 

a. În fila Aspect, în grupul Proprietăți, faceți clic pe caseta text Nume diagramă. 

SFAT    Dacă este necesar, faceți clic pe pictograma Proprietăți din 

grupul Proprietăți pentru a extinde grupul. 

b. Tastați un nume nou. 

c. Apăsați ENTER. 

NOTE     

 Pentru a crea rapid o diagramă care este bazată pe un tip de diagramă implicit, 

selectați datele pe care doriți să le utilizați pentru diagramă, apoi apăsați ALT+F1 sau pe F11. 
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Când apăsați ALT+F1, diagrama se afișează ca diagramă încorporată; când apăsați F11, 

diagrama se afișează într-o foaie diagramă separată. 

 Dacă nu vă mai trebuie o diagramă, aveți posibilitatea să o ștergeți. Faceți clic 

pe diagramă pentru a o selecta, apoi apăsați pe DELETE. 

 

Pasul 2: Modificarea aspectului sau stilului unei diagrame 
După ce creați o diagramă, aveți posibilitatea să îi modificați imediat aspectul. În 

loc să adăugați sau să modificați manual elementele de diagramă sau să formatați diagrama, 

aveți posibilitatea să aplicați rapid un aspect și un stil predefinit la diagramă. Excel 

furnizează o varietate de aspecte și stiluri predefinite utile (sau aspecte rapide și stiluri 

rapide) din care se poate selecta, dar aveți posibilitatea să particularizați un aspect sau un 

stil așa cum doriți, modificând manual aspectul și formatul elementelor individuale de 

diagramă. 

APLICAREA UNUI ASPECT DE DIAGRAMĂ PREDEFINIT 

1. Faceți clic oriunde în diagrama pe care doriți să o formatați utilizând un aspect 

de diagramă predefinit. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

2. În fila Proiect, în grupul Aspecte de diagrame, faceți clic pe aspectul de 

diagramă pe care doriți să-l utilizați. 

NOTĂ    Când micșorați dimensiunea ferestrei Excel, aspectele de diagramă 

vor fi disponibile în galeria Aspect rapid din grupul Aspecte de diagrame. 

SFAT    Pentru a vedea toate aspectele 

disponibile, faceți clic pe Mai mult  . 

 

 

APLICAREA UNUI STIL DE DIAGRAMĂ PREDEFINIT 

1. Faceți clic oriunde în diagrama pe care doriți să o formatați utilizând un stil de 

diagramă predefinit. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

2. În fila Proiect, în grupul Stiluri de diagramă, faceți clic pe stilul de diagramă 

pe care doriți să-l utilizați. 

 
NOTĂ    Când micșorați dimensiunea ferestrei Excel, stilurile de diagramă vor fi 

disponibile în galeria Stiluri rapide diagramă din grupul Stiluri de diagramă. 

SFAT    Pentru a vedea toate stilurile de diagramă predefinite, faceți clic pe Mai 

mult  . 
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MODIFICAREA MANUALĂ A ASPECTULUI ELEMENTELOR DIAGRAMEI 

1. Faceți clic pe elementul de diagramă pentru care doriți să modificați aspectul 

sau efectuați următoarele pentru a-l selecta dintr-o listă de elemente de diagramă. 

a. Faceți clic oriunde în diagramă pentru a afișa Instrumente diagramă. 

b. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata din 

caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe elementul din diagramă pe care îl doriți. 

 
2. Pe fila Aspect, în grupul EticheteAxe sau Fundal, faceți clic pe butonul 

elementului de diagramă care corespunde cu elementul de diagramă selectat, apoi faceți clic 

pe opțiunea de aspect dorită. 

 
 

 
NOTĂ    Opțiunile de aspect pe care le selectați sunt aplicate elementului de 

diagramă pe care l-ați selectat. De exemplu, dacă ați selectat întreaga diagramă, etichetele de 

date se vor aplica la toate serie de date. Dacă ați selectat un singur punct de date, etichetele 

de date se vor aplica doar la seriile de date selectate sau la punctul de date selectat. 

 

Pasul 3: Adăugarea sau eliminarea titlurilor sau etichetelor de date 
Pentru a face o diagramă mai simplu de înțeles, puteți adăuga titluri, cum ar fi un 

titlu de diagramă sau titluri de axe. Titlurile de axe sunt disponibile de obicei pentru toate 

axele care pot fi afișate într-o diagramă, inclusiv axe de adâncime (ale seriilor) în diagramele 

3-D. Unele tipuri de diagrame (cum ar fi diagramele radar) au axe, dar nu pot afișa titluri de 

axe. Tipurile de diagrame care nu au axe (cum ar fi diagramele cu structură radială și 

diagramele de structură inelară) nu pot afișa titluri de axe. 

De asemenea, aveți posibilitatea să legați titluri de diagrame și titluri de axe la textul 

corespunzător din celulele foaie de lucru, creând o referință la acele celule. Titlurile legate se 

actualizează automat în diagramă atunci când modificați textul corespunzător în foaia de 

lucru. 

Pentru a identifica rapid o serie de date dintr-o diagramă, puteți adăuga etichete de 

date la puncte de date ale diagramei. În mod implicit, etichetele de date sunt legate de 

valorile din foaia de lucru și se actualizează automat atunci când sunt efectuate modificări la 

aceste valori. 
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ADĂUGAREA UNUI TITLU DE DIAGRAM 

 

1. Faceți clic oriunde în diagrama în care doriți să adăugați titlul. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

2. În fila Aspect, în grupul Etichete, faceți clic pe Titlu diagramă. 

3. Faceți clic pe Titlu suprapus 

central sau pe Deasupra diagramei. 

4. În caseta text Titlu diagramă care 

apare în diagramă, tastați textul dorit. 

SFAT    Pentru a insera un sfârșit de linie, 

faceți clic pentru a plasa indicatorul în locul unde doriți să încheiați linia, apoi apăsați pe 

ENTER. 

5. Pentru a formata textul, selectați-l, apoi faceți clic pe opțiunile de formatare 

dorite în Minibara de instrumente. 

SFAT    De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați butoanele de formatare din 

panglică (fila Pornire, grupul Font). Pentru a formata tot titlul, aveți posibilitatea să faceți 

clic cu butonul din dreapta pe el, să faceți clic pe Formatare titlu de diagramă, apoi să 

selectați opțiunile de formatare dorite. 

 

ADĂUGAREA TITLURILOR DE AXĂ 

 

1. Faceți clic oriunde în diagrama în care doriți să adăugați titluri de axe. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

2. În fila Aspect, în grupul Etichete, 

faceți clic pe Titluri axe. 

3. Alegeți una sau mai multe dintre 

următoarele variante: 

o Pentru a adăuga un titlu la o axă 

orizontală (categorie) principală, faceți clic pe Titlul axei orizontale principale, apoi faceți 

clic pe opțiunea pe care o doriți. 

SFAT    Dacă diagrama are o axă orizontală secundară, se poate face clic și pe Titlu 

axă orizontală secundară. 

o Pentru a adăuga un titlu la o axă verticală (valoare) principală, faceți clic pe Titlul axei 

verticale principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. 

SFAT    Dacă diagrama are o axă verticală secundară, se poate face clic și pe Titlu axă 

verticală secundară. 

o Pentru a adăuga un titlu la o axă de adâncime (serie), faceți clic pe Titlul axei de 

adâncime principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. 

NOTĂ    Această opțiune este disponibilă doar atunci când diagrama selectată este o 

diagramă 3-D veritabilă, cum ar fi o diagramă coloană 3-D. 

4. În caseta text Titlu axă care apare în diagramă, tastați texul dorit. 
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SFAT    Pentru a insera un sfârșit de linie, faceți clic pentru a plasa indicatorul în locul 

unde doriți să încheiați linia, apoi apăsați pe ENTER. 

5. Pentru a formata textul, selectați-l, apoi faceți clic pe opțiunile de formatare 

dorite în Minibara de instrumente. 

SFAT    De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați butoanele de formatare din 

panglică (fila Pornire, grupul Font). Pentru a formata tot titlul, aveți posibilitatea să faceți 

clic cu butonul din dreapta pe el, să faceți clic pe Formatare titlu axă, apoi să selectați 

opțiunile de formatare dorite. 

NOTE     

 În cazul în care schimbați tipul diagramei într-un tip care nu acceptă titluri de axă 

(cum ar fi o diagramă radială), titlurile de axă nu se vor mai afișa. Titlurile se vor afișa din 

nou atunci când treceți din nou la un tip de diagramă care acceptă titluri de axă. 

 Titlurile de axă care sunt afișate pentru axele secundare se vor pierde atunci când 

schimbați cu un tip de diagramă care nu afișează axele secundare. 

 

LEGAREA UNUI TITLU LA O CELULĂ DIN FOAIA DE LUCRU 
 

1. Într-o diagramă, faceți clic pe titlul de diagramă sau de axă pe care doriți să îl 

legați la celula din foaia de lucru. 

2. În foaia de lucru, faceți clic pe bară de formule, apoi tastați semnul egal (=). 

3. Selectați celula din foaia de lucru care conține datele sau textul care să se 

afișeze în diagramă. 

SFAT    De asemenea, aveți posibilitatea să tastați referința la celula din foaia de 

lucru în bara de formule. Includeți semnul egal, numele foii, urmat de semnul exclamării; de 

exemplu, =Foaie1!F2 

4. Apăsați ENTER. 

ADĂUGAREA ETICHETELOR DE DATE 
 

1. Într-o diagramă, alegeți una dintre următoarele variante: 

o Pentru a adăuga o etichetă de date la toate punctele de date din toate seriile de date, 

faceți clic pe suprafață diagramă. 

o Pentru a adăuga o etichetă de date la toate punctele de date ale unei serii de date, 

faceți clic oriunde în seriile de date pe care doriți să le etichetați. 

o Pentru a adăuga o etichetă de date la un singur punct de date dintr-o serie de date, 

faceți clic pe seria de date care conține punctul de date pe care doriți să îl etichetați, apoi 

faceți clic pe punctul de date pe care doriți să îl etichetați. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

2. La fila Aspect, în grupul Etichete, faceți clic pe Etichete de date, apoi faceți 

clic pentru a afișa opțiunea dorită. 
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NOTĂ    În funcție de tipul de diagramă utilizat, 

vor fi disponibile opțiuni diferite pentru 

etichetele de date. 

 

 

ELIMINAREA TITLURILOR SAU ETICHETELOR DE DATE DINTR-O DIAGRAM 

 

1. Faceți clic pe diagramă. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

2. În fila Aspect, în grupul Etichete, efectuați una dintre următoarele acțiuni: 

o Pentru a elimina un titlu de diagramă, faceți clic pe Titlu diagramă, apoi faceți clic 

pe Fără. 

o Pentru a elimina un titlu de axă, faceți clic pe Titlu axă, faceți clic pe tipul de titlu de 

axă pe care doriți să îl eliminați, apoi faceți clic pe Fără. 

o Pentru a elimina etichetele de date, faceți clic pe Etichete de date, apoi pe Fără. 

 

SFAT    Pentru a elimina rapid un titlu sau o etichetă de 

date, faceți clic pe acestea, apoi apăsați pe DELETE. 

 

 

Pasul 4: Afișarea sau ascunderea unei legende 
Când creați o diagramă, apare legendă, însă aceasta poate fi ascunsă, iar locația ei 

poate fi modificată după ce creați diagrama. 

1. Faceți clic pe diagrama în care doriți să afișați sau să ascundeți o legendă. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

2. În fila Aspect, în grupul Etichete, faceți clic pe Legendă. 

 
3. Alegeți una dintre următoarele variante: 

o Pentru a ascunde legenda, faceți clic pe Fără. 

SFAT    Pentru a elimina rapid o legendă sau o intrare de legendă dintr-o diagramă, 

selectați-o, apoi apăsați DELETE. De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul 

din dreapta pe legendă sau pe titlul legendei și să faceți clic pe Ștergere. 

o Pentru a afișa o legendă, faceți clic pe opțiunea de afișare dorită. 

NOTĂ    Când faceți clic pe una dintre opțiunile de afișare, legenda se mută și 

suprafață reprezentată grafic se ajustează automat pentru a face loc pentru aceasta. Dacă 

mutați și dimensionați legenda utilizând mouse-ul, suprafața reprezentată grafic nu se 

ajustează automat. 
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o Pentru opțiuni suplimentare, faceți clic pe Mai multe opțiuni pentru legendă, apoi selectați 

opțiunea de afișare dorită. 

SFAT    În mod implicit, o legendă nu se suprapune peste diagramă. Dacă aveți 

restricții de spațiu, este posibil ca dimensiunea diagramei să se poată reduce debifând caseta 

de selectare Afișare legendă fără a se suprapune peste diagramă. 

SFAT    Când o diagramă are afișată o legendă, aveți posibilitatea să modificați 

intrările individuale de legendă editând datele corespondente în foaia de lucru. Pentru 

opțiuni suplimentare de editare sau pentru a modifica intrările de legendă fără a afecta 

datele din foaia de lucru, aveți posibilitatea să efectuați modificări în intrările de legendă din 

caseta de dialog Selectare sursă de date (fila Proiect, grupul Date, butonul Selectare 

date). 

 

Pasul 5: Afișarea sau ascunderea axelor sau a liniilor de grilă din 

diagrame 
Când creați o diagramă, se afișează axele principale pentru majoritatea tipurilor de 

diagramă. Puteți să le activați și să le dezactivați în funcție de necesități. Când adăugați axe, 

puteți specifica nivelul de detaliere pe care doriți să-l afișeze axele. O axă de adâncime se 

afișează atunci când creați o diagramă 3-D. 

Când valorile dintr-o diagramă variază foarte mult de la o serie de date la alta sau 

când aveți tipuri mixte de date (de exemplu, preț și volum), aveți posibilitatea să reprezentați 

una sau mai multe serii de date pe o axă verticală (a valorilor) secundară. Scala axei verticale 

secundare reflectă valorile pentru seria de date asociată. După ce adăugați o axă verticală 

secundară la o diagramă, aveți posibilitatea să adăugați și o axă orizontală secundară (a 

categoriilor), care poate fi de ajutor într-o diagramă xy (prin puncte) sau cu bule. 

Pentru a face o diagramă simplu de citit, aveți posibilitatea să afișați sau să ascundeți 

liniile de grilă orizontale și verticale din diagramă, care se extind din orice axe orizontale și 

verticale de-a lungul suprafață reprezentată grafic a diagramei 

 

AFIȘAREA SAU ASCUNDEREA AXELOR PRINCIPALE 

 

1. Faceți clic pe diagrama căreia doriți să-i afișați sau să-i ascundeți axele. 

Astfel se afișează  Instrumente diagramă, adăugându-se  filele Proiect, Aspect și Format. 

2. Pe fila Aspect, în grupul Axe, faceți clic pe Axe, apoi efectuați una dintre 

următoarele acțiuni: 

o Pentru a afișa o axă, faceți clic pe Axa orizontală principală, Axa verticală 

principală sau pe Profunzime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic pe opțiunea de afișare 

a axei dorită. 

o Pentru a ascunde o axă, faceți clic pe Axa orizontală principală, pe Axa verticală 

principală sau pe Profunzime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic pe Fără. 

o Pentru a afișa opțiunile detaliate pentru afișarea axei și opțiunile 

de scalare, faceți clic pe Axa orizontală principală, pe Axa verticală 

principală sau pe Axa de adâncime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic 

pe Mai multe opțiuni pentru axa orizontală principală, pe Mai multe 
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opțiuni pentru axa verticală principală sau pe Mai multe opțiuni pentru axa de 

adâncime. 

AFIȘAREA SAU ASCUNDEREA AXELOR SECUNDARE 

1. Într-o diagramă, faceți clic pe seria de date pe care doriți să o reprezentați pe o axă 

verticală secundară sau procedați astfel pentru a selecta seria de date dintr-o listă de 

elemente ale diagramei: 

a. Faceți clic pe diagramă. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se 

filele Proiect, Aspect și Format. 

b. În fila Format, în grupul Selecție curentă, faceți clic pe săgeata din 

caseta Elemente diagramă, apoi faceți clic pe seria de date pe 

care doriți să o reprezentați pe o axă verticală secundară. 

 

2. În fila Format, în grupul Selecția curentă, faceți clic pe Formatare selecție. 

3. Faceți clic pe Opțiuni serie dacă nu este selectat, apoi, 

sub Reprezentare serie activată, faceți clic pe Axa secundară, apoi 

faceți clic pe Închidere. 

4. În fila Aspect, în grupul Axe, faceți clic pe Axe. 

5. Alegeți una dintre următoarele variante: 

o Pentru a afișa o axă verticală secundară, faceți clic pe Axă verticală 

secundară, apoi faceți clic pe opțiunea de afișare dorită. 

SFAT    Pentru a ajuta la distingerea axei verticale secundare, aveți posibilitatea să 

modificați tipul de diagramă pentru o singură serie de date. De exemplu, aveți posibilitatea 

să transformați o singură serie de date într-o diagramă linie. 

6. Pentru a afișa o axă orizontală secundară, faceți clic pe Axă orizontală secundară, 

apoi faceți clic pe opțiunea de afișare dorită. 

NOTĂ    Această opțiune este disponibilă doar după ce afișați o axă verticală secundară. 

7. Pentru a ascunde o axă secundară, faceți clic pe Axă verticală secundară sau pe Axă 

orizontală secundară, apoi faceți clic pe Fără. 

SFAT    De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe axa secundară pe care doriți 

să o ștergeți, apoi să apăsați pe DELETE. 

 

AFIȘAREA SAU ASCUNDEREA LINIILOR DE GRILĂ 

 

1. Faceți clic pe diagrama pentru care doriți să afișați sau să ascundeți liniile de 

grilă ale diagramei. 

Astfel se afișează Instrumente diagramă, adăugându-se filele Proiect, Aspect și 

Format. 

2. În fila Aspect, în grupul Axe, faceți clic pe Linii de grilă. 

3. Efectuați următoarele: 

o Pentru a adăuga linii de grilă orizontale în diagramă, indicați 

spre Linii de grilă orizontale principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. 
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Dacă diagrama are o axă orizontală secundară, aveți posibilitatea să faceți clic și pe Linii de 

grilă orizontale secundare. 

o Pentru a adăuga linii de grilă verticale în diagramă, indicați spre Linii de grilă 

verticale principale, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Dacă diagrama are o axă verticală 

secundară, aveți posibilitatea să faceți clic și pe Linii de grilă verticale secundare. 

o Pentru a adăuga linii de grilă de adâncime la o diagramă 3-D, indicați spre Linii 

de grilă de adâncime, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Această opțiune este disponibilă 

doar atunci când diagrama selectată este o diagramă 3-D veritabilă, cum ar fi o diagramă 

coloană 3-D. 

o Pentru a ascunde liniile de grilă ale diagramei, indicați spre Linii de grilă 

orizontale principale, spre Linii de grilă verticale principale sau pe Linii de grilă de 

adâncime (într-o diagramă 3-D), apoi faceți clic pe Fără. Dacă diagrama are axe secundare, 

aveți posibilitatea să faceți clic și pe Linii de grilă orizontale secundare sau pe Linii de 

grilă verticale secundare, apoi pe Fără. 

o Pentru a elimina rapid liniile de grilă din diagramă, selectați-le, apoi apăsați pe 

DELETE. 

Pasul 6: Mutarea sau redimensionarea unei diagrame 
 

Aveți posibilitatea să mutați o diagramă în orice locație dintr-o foaie de lucru sau într-

o foaie de lucru nouă sau existentă. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați 

dimensiunea diagramei pentru a se potrivi mai bine contextului. 

Mutarea unei diagrame 

 Pentru a muta o diagramă, glisați-o în locația dorită. 

 

REDIMENSIONAREA UNEI DIAGRAME 

Pentru a redimensiona o diagramă, alegeți una dintre următoarele variante: 

 Faceți clic pe diagramă, apoi glisați ghidajele de dimensionare la dimensiunea 

dorită. 

 În fila Format, în grupul Dimensiune, introduceți dimensiunea în 

casetele Înălțime formă și Lățime formă. 

SFAT    Pentru mai multe opțiuni de dimensionare, în fila Format, 

în grupul Dimensiune, faceți clic pe pentru a lansa caseta de 

dialog Formatare suprafață diagramă. În fila Dimensiune, aveți 

posibilitatea să selectați opțiunile pentru dimensionarea, rotirea sau 

scalarea diagramei. Pe fila Proprietăți, aveți posibilitatea să specificați modul în care doriți 

să se mute sau să se redimensioneze diagrama împreună cu celulele din foaia de date. 

 

Pasul 7: Salvarea unei diagrame ca șablon 
Dacă doriți să creați altă diagramă, cum ar fi cea pe care ați tocmai ați creat-o, aveți 

posibilitatea să salvați această diagramă ca șablon pe care să-l utilizați ca bază a altor 
diagrame asemănătoare. 

1. Faceți clic pe diagrama pe care doriți să o salvați ca șablon. 

2. Pe fila Proiect, în grupul Tip, faceți clic pe Salvare ca șablon. 
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3. În caseta Nume fișier, tastați un nume pentru șablon. 

SFAT    În afara cazului în care specificați alt folder, un fișier 

șablon (.crtx) se va salva în folderul Diagrame, iar șablonul devine 

disponibil sub Șabloane în caseta de dialog Inserare 

diagramă (fila Inserare, grupul Diagrame, Lansator casetă de 

dialog  ) și în caseta de dialog Modificare tip diagramă (fila  

Proiect, grup Tip , Modificare tip diagramă). 

 

 

3.8. Pregătirea imprimării 
 

3.8.1. Pregătiri preliminare 
 

Pentru a ne asigura că documentul va fi imprimat în forma dorită, se recomandă ca 

înainte de această acţiune să mai facem o ultimă verificare. 

Această verificare presupune: 

- Verificarea conţinutului documentului - Se citeşte cu atenţie documentul şi se editează 

dacă apar neconformităţi. 

Verificarea configuraţiei paginii: verificarea dimensiunii hârtiei, verificarea orientării 

paginilor în document, verificarea marginilor din afara zonei imprimabile, verificarea 

antetului şi a subsolului. Se pot face ajustări alegând din meniul Format → Page. 

- Verificarea modului de aşezare a informaţiei în pagină: separarea textului în pagini, 

aşezarea în pagină a textului şi a obiectelor inserate cum ar fi: miniatură, imagine (imagini 

aduse din fişier), diagramă, tabele, obiecte desenate etc. Se pot face corecturi modificând 

textul, modificând salturile la pagină nouă, schimbând poziţia obiectelor inserate şi stilul de 

încadrare al lor în raport cu textul învecinat. 

- Verificarea dimensiunii fontului utilizat pentru text şi a formatărilor aplicate textului, 

paragrafelor, documentului: verificăm dacă textul este lizibil într-o vizualizare apropiată de 

dimensiunea foii de hârtie şi dacă dimensiunea fontului este adecvată mesajului, verificăm 

alinierea, indentarea şi spaţierea paragrafelor, verificăm aplicarea de marcatori şi 

numerotare, de chenare, de umbre, de culoare de fundal, de tabulatori. Se pot face ajustări 

utilizând butoanele din secţiunea de instrumente de formatare. 

- Verificarea ortografiei: verificăm dacă din punct de vedere ortografic textul e scris 

corect. Se realizează: 

- citind cu atenţie textul pentru a depista erorile; - automat utilizând funcţia ”verificarea 

ortografiei în timpul tastării” sau manual folosind funcţia ”verificare ortografie”. 

 

3.8.2. Examinarea documentului înaintea imprimării 
 

Înainte de a imprima un document, acesta ar trebui examinat (previzualizat). 

Examinarea înaintea imprimării oferă utilizatorului posibilitatea de a urmări modul de 
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separare a textului în pagini, precum şi de a detecta unele probleme legate de aşezarea în 

pagină a textului şi a obiectelor inserate cum ar fi: imagini, diagrame, casete text etc. 

• Pentru a face această examinare se alege Fişier → Imprimare. Pe ecran apare 

fereastra cu setările de imprimantă, iar în panoul din dreapta este vizualizat documentul 

pagină cu pagină, aşa cum va fi el tipărit la imprimantă. Modificarea setărilor se va reflecta 

automat în pre-vizualizarea documentului creat. 

 

3.8.3.  Imprimarea 
 

Opţiunile pentru imprimare se stabilesc în fereastra care apare dacă din meniul Fişier 

se alege comanda Imprimare: 

În fereastra Imprimare se stabilesc: 

- numele imprimantei din lista Trimitere la; 

- paginile ce se vor imprima, în zona Pagini, selectând una din variantele: 

o   toate paginile 

o   anumite pagini - în caseta Pagini – (Exemplu: 2;5;7;10-15) 

- paginile selectate numărul de copii (exemplare) în caseta Copii; 

-   asamblat – imprimă toate paginile specificate pentru un exemplar, apoi imprimă 

următoarea copie (exemplar) etc. 

-   imprimare în fişier, dacă utilizatorul nu are imprimantă disponibilă. Se salvează de fapt 

documentul într-un fişier, cu un nume indicat de utilizator, sub un format pe care îl 

poate utiliza imprimanta. 

Utilizatorul poate folosi apoi acest fişier pentru a-l imprima de la un alt calculator. 

- tipărirea paginilor pare sau impare; 

- Proprietăţile imprimantei se pot schimba dacă daţi clic pe butonul Proprietăţi imprimantă. 

- Imprimarea se face prin clic pe Imprimare. 

Observaţie: Pentru tipărirea la imprimantă, asiguraţi-vă mai întâi că imprimanta este 

pornită şi pregătită pentru imprimare. 

 

 

Capitolul 4. CALCUL TABELAR 
 

4.1. Operaţii elementare şi concepte de bază ale aplicaţiei 
Excel 

 

4.1.1 Generalităţi; proiectarea şi crearea documentelor 
 

Excel este cel de-al doilea program pe scara popularităţii din suita de programe 

Microsoft Office. Acesta face parte din gama aplicaţiilor de calcul tabelar, permiţând 

efectuarea prelucrărilor de date organizate sub formă de tabele în foi de calcul electronice. 

Microsoft Excel 2010 oferă facilităţi de calcul, utilizând formule simple sau complexe, 

schimburi de informaţii între aplicaţii de acelaşi tip sau de tipuri diferite, reprezentări 

grafice, etc.. 
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Aplicaţiile de calcul tabelar servesc la organizarea şi procesarea informaţiilor, în 

special a acelora de tip numeric. Un document Excel poate avea o multitudine de utilităţi, de 

la simple calculi aritmetice până la evidenţe de tip contabil şi financiar. 

Etapele pentru proiectarea şi crearea unui document nou de calcul 

tabelar sunt: 
1. Definirea obiectivelor documentului şi ale foilor de calcul (situaţia stocurilor, un stat 

de plată, evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor, etc.); 

2. Definirea cerinţelor foilor de calcul - stabilirea datelor de intrare, a calculelor ce se 

vor efectua asupra acestora şi a formei în care vor fi furnizate rezultatele; 

3. Construirea structurii foilor de calcul – anteturile coloanelor şi ale liniilor, stabilirea 

celulelor cu date de intrare, a celor cu expresii de calcul, în conformitate cu cerinţele foii de 

calcul; această etapă implică şi stocarea documentului pe un suport electronic; 

4. Exploatarea foilor de calcul - introducerea datelor şi prelucrarea lor prin calculare, 

formatare, reprezentare grafică, astfel încât rezultatele să fie furnizate în forma dorită. 

Crearea şi procesarea unui document Microsoft Excel 2010 presupune cunoaşterea 

celor mai uzuale caracteristici şi operaţii specifice aplicaţiilor de calcul tabelar (introducerea 

şi modificarea informaţiilor, formatarea numerică, crearea expresiilor de calcul, utilizarea 

diverselor categorii de funcţii, operarea cu tabele tip baze de date, reprezentarea grafică a 

datelor, etc.). 

 

4.1.2. Deschiderea aplicaţiei 
 

Lansarea în execuţie se realizează astfel: Start → All Programs → Microsoft Office → 

Microsoft Excel 2010  

După lansarea în execuţie a programului, pe ecran apare fereastra Excel, prezentată în 

figura alăturată. 

 

Lucrarea creată în Excel se numeşte Registru. 

Fiecare document conţine un anumit număr de foi de calcul. 
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Interfaţa Excel conţine elemente cunoscute din alte aplicaţii Microsoft (bara de titlu, 

bara de meniu, bare de instrumente, bara de stare, şi barele de defilare), precum şi elemente 

specific (zona de lucru, caseta Nume, bara de formule). 

Zona de lucru este constituită din foaia de calcul curentă. Aceasta este împărţită în 

coloane şi linii (rânduri). Coloanele sunt numite în ordine alfabetică de la A la IV, iar 

rândurile, numeric, de la 1 la 65536. Intersecţia dintre un rând şi o coloană se numeşte 

celulă. Fiecare celulă are o adresă 

formată din literele coloanei urmate 

de numărul rândului, la intersecţia 

cărora se află. 

Casetă Nume, situată pe bara 

de formule, sub ribbon (panglică) în 

partea stângă, afişează adresa celulei 

curente şi permite deplasarea rapidă 

la o anumită celulă a cărei adresă se 

tastează în casetă.  

Bara de formule permite afişarea şi editarea conţinutului celulei curente şi efectuarea 

de calcule 

În stânga barei de defilare orizontală se situează lista cu indicatoarele foilor de calcul 

şi butoanele pentru deplasarea între acestea: 
- vizualizarea începutului listei; 

 - deplasarea listei spre început cu o foaie; 

- deplasarea listei spre sfârşit cu o foaie; 

 - vizualizarea sfârşitului listei. 

La un moment dat doar una din foile de calcul ale documentului este curentă şi aceasta 

se selectează cu clic pe numele ei din lista cu 

indicatoarele de foi.  

Fiecare foaie electronică de calcul are 

un nume implicit Foaie1. O celulă dintr-o 

foaie de calcul va fi referită în formulele de 

calcul prin nume foaie.referinţă celulă, 

(exemplu: Foaie1.A1) dacă referirea se 

realizează în altă foaie de calcul decât cea 

curentă. Dacă referirea se realizează în foaia 

de calcul curentă celula va fi referită doar prin 

referinţa sa (exemplu: A1). 

 

4.1.3. Crearea unui document nou 
 

În caseta de dialog pentru salvare în caseta Nume Fişier se introduce numele 

documentului şi la rubrica Salvare in, se stabileşte folderul în care se salvează documentul. 

Implicit fişierul se salvează cu extensia xlsx. Dacă se doreşte salvarea într-un alt format, din 

lista Salvare ca, se selectează formatul dorit. 

Schimbarea unităţilor de măsură se realizează similar programului Microsoft Word. 
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Schimbarea opţiunilor de salvare ale fişierului curent se realizează din Fişier → 

Salvare ca Închiderea documentului curent se realizează din meniul Fişier → închidere 

fereastră. Părăsirea aplicaţiei presupune închiderea automată a tuturor documentelor 

deschise şi se realizează prin Fişier → Ieşire 

 

4.2. Gestionarea datelor din foile de calcul 
 

4.2.1.  Selectarea celulelor 
 

Pentru multe acţiuni ce se efectuează în Excel trebuie să se selecteze una sau mai multe 

celule. Există mai multe modalităţi de selectare a celulelor: 

• Selectarea unei celule – alegerea celulei ca celulă activă prin clic în celulă; 

• Selectarea unui bloc de celule (zona compactă de celule adiacente), se poate face în 

două moduri: 

− clic pe una din celulele din colţul zonei → glisarea mausului până în colţul diagonal opus; 

− clic pe una din celulele din colţul zonei → cu tasta Shift apăsată clic pe colţul diagonal 

opus. 

Adresa unui bloc de celule (zonă compactă de celule adiacente) se exprimă ca adresa 

primei celule din grup colţul stânga sus), urmata de semnul „:” şi apoi de adresa ultimei celule 

a blocului (colţul dreapta jos). 

• Selectarea unor celule/blocuri neadiacente – se selectează prima celulă/primul bloc cu 

tasta Ctrl apăsată se selectează pe rând celelalte celule/blocuri; 

• Selectarea tuturor celulelor din foaia curentă – clic pe butonul Selectare totală (aflat 

la intersecţia antetelor de rând şi de coloană) sau tastarea combinaţiei de taste Ctrl + A; 

• Selectarea celulelor unui rând – clic pe numărul rândului; 

• Selectarea celulelor unor rânduri, dacă rândurile: 

− sunt adiacente - clic pe numărul primului rând şi se glisează până pe numărul 

ultimului rând dorit; 

− nu sunt adiacente - clic pe numărul primului rând şi, ţinând tasta Ctrl apăsată, clic pe 

numerele celorlalte rânduri sau se glisează peste rândurile respective; 

• Selectarea celulelor unei coloane - clic pe numele coloanei; 

• Selectarea celulelor unor coloane, dacă coloanele: 

− sunt adiacente - clic pe numele primei coloane şi se glisează până la numele ultimei 

coloane dorite; 

− nu sunt adiacente - clic pe numele unei coloane şi, ţinând tasta Ctrl apăsată, clic pe 

numele celorlalte coloane sau se glisează peste coloanele respective. 

 

4.2.2 Introducerea şi modificarea informaţiilor 
 

 Introducerea informaţiilor se realizează astfel: se selectează celula cu clic pe ea şi 

se tastează conţinutul. 

Acesta apare atât în celulă cât şi în bara de formule. Terminarea introducerii se face 

prin confirmarea informaţiilor introduse: 

• Tasta Enter – celulă activă devine celula de mai jos; 
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Tasta Tab – celulă activă devine celula din dreapta sau prin renunţarea la introducerea 

acestor informaţii: 

• Tasta Esc – celulă activă rămâne tot celula curentă; 

 Modificarea conţinutului unei celule se realizează prin două metode: 

• Selectând celula cu clic în interior, clic în bara de formule, apoi se operează 

modificarea, sau 

• Dublu clic în celulă, apoi se operează modificarea. 

Terminarea modificării se face ca terminarea introducerii informaţiilor. 

 Informaţiile în Excel sunt în două tipuri: 

• Informaţii numerice care cuprind numere întregi, numere zecimale, numere 

procentuale, numere însoţite de simboluri monetare, date calendaristice, momente de timp; 

implicit aceste informaţii se aliniază la dreapta celulei. 

• Informaţii text care conţin litere, numere şi alte simboluri; implicit aceste informaţii 

se aliniază la stânga celulei. 

 Facilităţi de introducere a datelor: 

• Introducere automată - AutoInput – completează textul în curs de editare din celula 

curentă cu un text existent mai sus pe aceeaşi coloană şi care începe cu literele deja tastate. 

Se poate accepta completarea automată cu Enter, sau se poate continua editarea în cazul în 

care textul diferă de cel propus. Opţiunea AutoInput ţine cont de starea de majusculă sau 

minusculă a literei. Dacă, de exemplu, este scris în celulă „Total”, nu se va putea introduce 

„total” în altă celulă din aceeaşi coloană, fără să se fi dezactivat mai întâi AutoInput. 

• Umplere automată – reprezintă o caracteristică pentru automatizarea introducerii 

datelor. Aceste date constituie liste sau serii de informaţii. 

Listele - reprezintă o înşiruire de informaţii de tip text. Pentru a utiliza o listă ea trebuie 

să existe. Există liste predefinite, dar pot fi şi liste create de utilizator. Exemplu: lunile anului. 

Completarea automată a celulelor cu informaţii pe baza unei liste: 

Se tastează într-o celulă un element din listă → clic pe colţul dreapta jos al celulei, pe 

reperul de completare Umplere automată (AutoFill) şi se glisează mausul peste celulele ce 

se doresc umplute. 

Seriile - o serie de date poate reprezenta un şir de numere aflate în progresie 

aritmetică sau geometrică, date calendaristice ordonate după diverse criterii sau serii 

numerice cu text asociat. 

Completarea automată a celulelor cu serii numerice 

Se completează în două celule alăturate 

doi termeni consecutivi ai unei serii de 

numere în progresie aritmetică (exemplu 1, 

2) → se selectează cele două celule (vezi 

selectarea celulelor) → clic pe reperul AutoFill 

al blocului cu celulele selectate (colţul din 

dreapta jos) şi se glisează mausul peste 

celulele ce se doresc umplute. 

Completarea automată a celulelor cu 

serie text 
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Se tastează într-o celulă un element din serie →clic pe reperul AutoFill al celulei şi se 

glisează mausul peste celulele ce se doresc umplute. 

Exemplu: Umpleri automate pe bază de listă, serie numerică, serie text 

 

4.2.3 Inserarea rândurilor/coloanelor/celulelor/foilor de calcul 
 
 

Pe parcursul lucrului în foaia de calcul se poate opta 

ca între anumite date să se mai introducă altele fără a le 

pierde pe cele deja introduse. În acest caz se pot introduce 

celule, rânduri, coloane sau foi electronice de calcul goale 

care ulterior se vor umple cu datele dorite. 

 Inserare de rânduri - se selectează câte o celulă din 

fiecare rând ce va fi sub noile rânduri goale, apoi din 

meniul Pornire → Inserare → Rând: 

  Inserare de coloane se selectează câte o celulă din 

fiecare coloană ce va fi în dreapta noilor coloane goale, 

apoi din meniul Pornire → Inserare → Coloană 

• Inserare de celule – se selectează celulele ce se află pe poziţia unde se doresc celulele 

goale, noi, apoi din meniul Pornire → Inserare → Celulă. Apare o casetă de dialog din care 

se alege acţiunea dorită a se efectua cu celulele selectate după introducerea celor noi, sau se 

poate opta pentru introducerea unor rânduri sau coloane noi întregi în zona selectată; 

• Inserarea foilor electronice de calcul 

Se selectează o foaie de calcul, apoi din meniul Pornire → Inserare →Inserare  Foaie. 

Implicit, foia nou inserată va fi numită foaie n+1 (dacă registrul avea înainte n foi) şi va fi 

poziţionată înaintea foii curente. 

Din zona Foi (partea de jos a ecranului) se alege inserarea unei singure foi (Inserare 

foaie de lucru). 

Implicit, foaia nou inserată va fi numită foaie n+1 (dacă registrul avea înainte n foi) şi 

va fi poziţionată la finalul listei de foi existente. 

 

4.2.4 Ştergerea celulelor/rândurilor/coloanelor/foilor 

electronice de calcul 
 

Datele din foaia electronică de calcul se pot şterge 

astfel:  

• Ştergerea conţinutului celulelor 

Se selectează celulele → se apasă tasta Delete; 

Formatările celulelor (scris cu aldin, altă culoare, etc. nu vor 

dispărea. 

• Eliminarea celulelor, rândurilor, coloanelor se 

realizează astfel: 

Se selectează celulele de şters sau aflate pe 

rândurile/coloanele ce urmează a fi şterse, apoi se apasă butonul din dreapta al mouse-ului 
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şi se alege opţiunea Ştergere celule şi se alege din fereastră una dintre variantele ilustrate 

în imagine; 

• Ştergerea foilor de calcul (Ruperea) 

Din meniul Pornire → Ştergere →Ştergere Foaie. Foile şterse dispar din document 

definitiv şi nu se mai pot reface. 

Din zona Foi (partea de jos a ecranului) se dă click dreapta pe tabul foii alese şi se 

alege opţiunea Ştergere. 

 

4.2.5 Redimensionarea rândurilor / coloanelor 
 

În cazul în care dimensiunea coloanelor ce conţin valori numerice este prea mică, în 

celulele respective se afişează eroarea ####. 

Redimensionarea rândurilor/coloanelor se face indiferent de tipul informaţiilor 

conţinute, astfel: 

• Manual – se poziţionează mouse-ul pe chenarul din dreapta numelui coloanei sau de 

sub numărul rândului şi se glisează până la dimensiunea dorită. 

• Automat – se selectează celule din rândul/rândurile sau coloana/coloanele respective 

şi se dă dublu click pe linia care desparte rândul / coloana de următoarea. 

 

4.2.6 Redenumirea foii de calcul 
 

1. Clic pe numele foii al cărei nume trebuie modificat. 

2. Se deschide meniul contextual (click dreapta) şi se alege comanda Redenumire. 

Apare o casetă de dialog în care se introduce numele nou al foii, apoi se apasă OK. 

 

4.3. Formatarea 

 

Pentru ca datele dintr-o foaie de calcul să 

poată fi interpretate mai uşor este indicat ca 

după introducerea lor să fie formatate, adică să 

li se schimbe aspectul (culoare, dimensiune, 

etc.). 

 

4.3.1 Formatarea celulelor 
 

Formatarea se realizează astfel: 

1. Se selectează  

elementele (celule, rânduri, coloane) în 

care există date al căror aspect se va schimba.  

2. Se alege din meniul Pornire comanda 

Formatare Celule – pentru formatarea celulelor; va apărea o caseta de dialog cu mai multe 

taburi: 
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Tabul Număr – permite alegerea modului de reprezentare a diferitelor tipuri de date 

din celule, conform categoriei alese din listă. Dintre categoriile cel mai des utilizate amintim: 

• Număr – permite: 

− Stabilirea numărului de zecimale; 

− Afişarea numerelor utilizând separator mii; 

− Afişarea numerelor negative în roşu. 

• Procent – permite: 

− Transformarea valorii numerice existentă în celulă într-o valoare procentuală prin 

înmulţirea valorii iniţiale cu 100 şi adăugarea simbolului „%”; 

− Stabilirea numărului de zecimale 

• Monedă – afişează valorile numerice însoţite de simbolul monetar şi permite: 

− Stabilirea numărului de zecimale; 

− Afişarea numerelor utilizând separator mii; 

− Afişarea numerelor negative în roşu. 

• Data – permite: 

− Alegerea limbii pentru data calendaristică din lista Language. 

− Selectarea diferitelor formate pentru data calendaristică din lista Format. 

• Timp – permite: 

− Alegerea limbii pentru momentul de timp din lista Language. 

− Selectarea diferitelor formate pentru momentul de timp din lista Format. 

Tabul Aliniere – permite alinierea conţinutului celulei (pe orizontală şi verticală), 

orientarea, încadrarea textului în celulă. 

• Aliniere text permite alinierea 

textului pe orizontală şi pe verticală în 

cadrul celulei. 

• Orientarte permite înclinarea 

textului cu un unghi, sau scrierea pe 

verticală. 

• Proprietatea Încadrare text 

permite împărţirea automată a textului 

din celulă pe mai multe rânduri în funcţie 

de lăţimea celulei. 

• Proprietatea Potrivire text prin 

reducere permite redimensionarea 

textului din celulă astfel încât să se 

încadreze pe un singur rând în lăţimea 

coloanei. 

Tabul Font – permite precizarea caracteristicilor fonturilor după cum urmează: 

Opţiunile de formatare fonturi sunt disponibile şi pe panglica de instrumente din 

meniul Pornire 

Tabul Bordură – permite alegerea stilului, culorii şi poziţiei chenarelor celulelor 

selectate. 

• Lista Stil – permite alegerea unui stil de linie. 

• Lista Culoare – permite alegerea culorii liniei. 
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• Zona Line arrangement – conţine opţiunile pentru chenar conform desenelor de 

previzualizare disponibile din lista de chenare din meniul Pornire. 

Tabul Umplere – permite alegerea culorii de fundal pentru celulele selectate. 

 

4.3.2 Îmbinarea celulelor 
 

Prin operaţia de îmbinare a celulelor se înţelege unirea a două sau mai multe celule 

alăturate selectate şi transformarea lor într-o singură celulă. Celula astfel obţinută va avea 

adresa primei celule din grupul selectat. Operaţia se realizează astfel: 

Se selectează grupul de celule ce trebuie unit  Meniu Pornire → Îmbinare şi centrare 

→ Îmbinare celule 

Pentru anularea operaţiei se procedează exact la fel ca şi la operaţia de unire a 

celulelor. 

 

4.3.3 Ascunderea rândurilor, coloanelor, foilor de calcul 
 

Un rând, coloană, sau foaie de calcul ascunsă, nu mai apare nici pe ecran, dar nici pe 

hârtie, dacă se tipăreşte 

 Ascunderea rândurilor, coloanele se realizează astfel: 

1. Se selectează rândul sau coloana respectivă 

2. Click dreapta → Ascundere 

 Afişarea rândurilor, coloanele ascunse: 

1. Se selectează rândurile sau coloanele învecinate celei ascunse, apoi 

2. Click dreapta → Reafişare 

3. Dacă a fost ascunsă prima coloană (sau primul rând), pentru afişare se selectează 

întreaga foaie de calcul, apoi Click dreapta → Reafişare 

Ascunderea foii de calcul se realizează din Vizualizare→ Ascundere 

Afişarea foii de calcul se realizează din Vizualizare→ Reafişare → se selectează din 

listă numele foii de afişat. 

 

4.3.4. Formatarea condiţională 
 

Reprezintă aplicarea unor caracteristici 

de formatare doar acelor celule dintr-o selecţie 

care se supun unei sau mai multor condiţii 

(restricţii) precizate de utilizator. Pot fi impuse 

maximum trei condiţii. 

Se va proceda în felul următor: 

1. Se selectează celulele cărora li se aplică 

formatarea condiţională 

2. Pornire → Formatare Conditionată 

3. Apare meniul Formatare 

Conditionată, de unde se poate alege tipul de 
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formatare. De exemplu, valorile mai mari decât un număr pot fi afişate pe fundal diferit, 

numerele negative cu aldin, etc. 

Eliminarea formatării condiţionale se face selectând celulele şi debifând 

condiţia/condiţiile create anterior. 

 

4.4. Copierea informaţiilor 
 

Dacă în unele celule sunt date care sunt necesare şi în alte celule ele se pot copia sau 

muta. După efectuarea operaţiei dorite datele se plasează în celulele destinaţie, dar la copiere 

ele rămân şi în celulele sursă, pe când la mutare, datele dispar din celulele sursă. 

 Copierea / mutarea datelor din celule se poate face prin una din metodele: 

1. Se selectează celulele cu date (celulele sursă) → Clic pe marginea zonei selectate → 

se glisează mouse-ul până în zona destinaţie (pentru mutare) sau cu tasta Ctrl apăsată se 

glisează mausul până în zona destinaţie (pentru copiere). 

1. Se selectează celulele cu date (celulele sursă) → Pornire → Copiere - pentru copiere 

sau Pornire → Decupare - pentru mutare. Datele se plasează în Clipboard, de unde se pot 

prelua prin una din metodele: 

• Se selectează prima celulă din 

zona destinaţie → Pornire → Lipire 

• Zona destinaţie poate fi situată în 

foaia de calcul curentă, într-o altă foaie de 

calcul a documentului curent, sau într-un 

alt document. 

• Se selectează prima celulă din 

zona destinaţie Pornire → Lipire 

Specială Din caseta de dialog care va 

apărea se aleg diverse opţiuni în lipire: 

− Zona Lipire  

o Totală – lipeşte în întregime conţinutul şi formatările 

o Formule – copiază doar formula, ignorând 

valorile rezultate obţinute în urma calculului 

o Valori – copiază doar valoarea ignorând 

formula de calcul 

o Formate – copiază doar formatările 

o Comentarii – copiază doar comentariile 

 

− Zona Operaţie – se efectuează operaţia aleasă 

între celulele destinaţie şi celulele sursă, iar rezultatul 

se plasează în celulele destinaţie 

o Fără – nu execută nici o operaţie 

o Adăugare – adunare 

o Scădere 

o Înmulţire 

o Împărţire 
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− Transpunere – liniile sursei devin în 

destinaţie coloane iar coloanele devin linii 

− Ignorare celule libere – celulele sursei care 

nu au conţinut nu se copiază 

− Lipire cu legătură – după copiere orice 

modificare în sursă se va actualiza automat şi în 

destinaţie 

 Copierea/mutarea foilor de calcul se 

face astfel: 

1. Se selectează indicatorii foilor sursă şi se 

deschide meniul contextual. 

2. Se alege Mutare sau copiere → apoi se alege opţiunea dorită din casetă. 

 

 

4.5. Căutarea / înlocuirea conţinutului unei cellule 
 

Căutarea şi înlocuirea informaţiilor se realizează din meniul Pornire → Găsire şi 

selectare 

• În caseta De găsit se tastează informaţia care va fi înlocuită. 

• În caseta Înlocuire cu se introduce informaţia cu care se va înlocui 

• Prin acţionarea succesivă a butonului Următorul găsit, se selectează 

pe rând apariţiile şirului căutat.  

• Pentru selectarea simultană a tuturor 

apariţiilor din foaia de calcul curentă ale 

informaţiei căutate se apasă butonul Găsirea 

tuturor 

• Prin acţionarea succesivă a butonului 

Înlocuire peste tot, se înlocuiesc pe rând 

apariţiile şirului căutat. 

• Pentru înlocuirea tuturor apariţiilor 

şirului căutat se apasă butonul butonului Înlocuire. 

Pentru a realiza căutarea/ înlocuirea informaţiilor în tot documentul, sau cu mai multe 

opţiuni, se vor afişa, prin apăsarea butonului Opţiuni, opţiunile suplimentare de căutare. 

 

4.6. Formule şi funcţii 
 

4.6.1 Introducerea unei formule - expresie de calcul 
 
Formula – reprezintă expresie de calcul formată din: 

• Semnul „=”, obligatoriu primul caracter dintr-o formulă 

• Operanzi (etichete, valori, referinţe de celule/blocuri de celule, funcţii); 

• Operatori: 

− aritmetici (+ adunare, - scădere, / împărţire, * înmulţire, ^ ridicare la putere); 
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− logici (and, or, not); 

− relaţionali (> mai mare, >= mai mare sau egal, < mai mic, <=mai mic sau egal, = egal, 

<> diferit). 

• Paranteze rotunde pentru a schimba ordinea normală de efectuare a calculelor. 

 Pentru introducerea unei formule se parcurg următorii paşi: 

1. Se selectează celula în care se aşteaptă rezultatul. 

1. Se tastează semnul „=”. 

2. Se introduc componentele formulei: 

− Operatori, paranteze – direct de la tastatură; 

− Operanzii se introduc de la tastatură sau, dacă aceştia sunt referinţe la celulele 

implicate în calcul, pot fi specificaţi şi prin selectare cu mausul direct din foaia de calcul. 

3. Se confirmă formula apăsând tasta Enter. Se renunţă la introducerea formulei pe 

parcursul tastării apăsând tasta Esc. 

Exemplu: =100+200, sau =300 +(A2+40)/5 

 

  Modificarea unei formule introdusă şi confirmată se realizează prin două metode: 

• În bara de formule – se selectează celula respectivă cu clic pe ea, se execută clic în 

bara de formule şi se operează acolo modificarea. 

• Direct în celulă – dublu clic în celulă, se obţine punctul de inserţie, apoi se operează 

modificarea. 

Confirmarea sau abandonarea modificării efectuate se face ca în descrierea de mai sus. 

 

4.6.2 Utilizarea funcţiilor Microsoft Excel 2010 
 

Funcţiile aplicaţiei Excel sunt instrumente încorporate de calcul care pot efectua 

calcule complexe din diverse domenii 

(baze de date, statistic, matematic, 

financiar, analitic, etc.). 

Orice funcţie este compusă din 

denumirea funcţiei şi argumentele 

funcţiei, precizate între paranteze 

rotunde. Există şi funcţii de tip volatil, 

fără argumente, dar chiar şi în cazul lor, 

după denumirea funcţiei apar două 

paranteze rotunde (). nume_funcţie 

(argumente) 

Multe dintre funcţii au mai multe 

argumente, constituite într-o listă de 

argumente. Separatorul de listă este 

punct şi virgulă (;) pentru setul de 

opţiuni regionale româneşti. 

Introducerea unei funcţii într-o 

formulă se poate realiza în două 

variante: 
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 Varianta 1 pentru introducerea unei funcţii: prin utilizarea casetei de dialog 

Inserare funcţie. Această casetă de dialog poate fi accesată în diverse moduri:  

- Meniul Formule → comanda Inserare funcţie 

- Butonul Inserare funcţie (fx) de pe bara de formule 

Ordinea efectuării operaţiilor de introducere a unei funcţii în caseta de dialog - 

Inserare funcţie este: 

1. Selectarea categoriei funcţiei din lista Categorie 

2. Selectarea funcţiei din lista Funcţie, apoi clic pe butonul OK 

3. Introducerea argumentelor funcţiei (referinţele celulelor implicate în calcul, valori 

numerice, etichete, alte funcţii, diverşi parametrii), prin tastare. 

 Varianta 2 pentru introducerea unei funcţii: prin tastarea funcţiei şi a 

componentelor sale direct în celula în care va fi returnat rezultatul, argumentele putând fi 

precizate prin tastare sau selectare cu mouse-ul. 

Editarea (modificarea) unei funcţii se poate 

face fie direct în celulă sau în bara de formule, dar 

şi în caseta de dialog Inserare funcţie, dacă se 

selectează celula de modificat şi se dă una dintre 

comenzile de deschidere a acesteia. 

În continuare vom exemplifica utilizarea 

câtorva funcţii din diverse categorii. 

 
Exemplu de sintaxă a funcţiei SUM:   

=SUM(lista argumente) - calculează suma valorilor referite în lista de argumente. 

 

Exemple de utilizare a funcţiei SUM: 

=SUM(10;20) – adună 10 cu 20 

=SUM(A1;30;40) – adună conţinutul celulei A1 cu 30 şi cu 40 

=SUM(A2:B4) – adună conţinutul celulelor A2,A3,A4,B2,B3,B4 

=SUM(A1;30;A2:B4) – adună conţinutul celulei A1 cu 30 şi cu conţinutul celulelor A2, 

A3, A4, B2, B3, B4 

 

Funcţii matematice 
Funcţiile din categoria Matematice şi trigonometrice se întind de la simple formule 

pentru efectuarea unor calcule elementare până la funcţii complexe, mai degrabă utile unui 

matematician decât utilizatorului mediu al aplicaţiei Excel. 

 

SUM 
Funcţia SUM adună valorile precizate drept argumente. 

Sintaxa: SUM (număr1; număr 2; ...) 

unde număr 1, număr 2, ... sunt de la 1 la 30 de argumente pentru care se va obţine 

însumarea. 

Exemple: SUM(A2:A8)                  SUM(3;5)                  SUM(B2:B7;23) 

Observaţie: Funcţia SUM poate fi apelată printr-o facilitate suplimentară oferită de utilizarea 

butonului Σ  
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Sum de pe bara de formule. Există două variante, în funcţie de poziţia celulei rezultat 

relativ la zona argumentelor, şi anume: 

a) dacă celula rezultat este adiacentă blocului de argumente (dedesubtul sau la 

dreapta acestuia), atunci se selectează celula rezultat, se apasă butonul Sum şi se confirmă 

introducerea formulei cu tasta Enter. 

b) dacă celula rezultat nu este adiacentă 

argumentelor, se apasă  butonul Σ Sum, se precizează între 

parantezele funcţiei argumentele (prin tastare sau prin 

selectare), apoi se confirmă introducerea formulei cu tasta 

Enter. 

 

SUMIF 
Funcţia SUMIF adună argumentele specificate printr-un criteriu dat. 

Sintaxa: SUMIF(zonă;criterii;zonă_sumă), unde:  

zona reprezintă celulele ce vor fi evaluate de criteriul dat 

criterii reprezintă criteriul, sub forma unui număr, expresie sau text, care 

stabileşte care celule vor intra în adunare  

zonă_sumă reprezintă celulele supuse operaţiei de adunare 

Observaţii: 1) vor fi adunate doar acele celule din zona zonă_sumă al căror  сorespondent din 

zona zonă îndeplinesc criteriul specificat 

2) dacă se omite argumentul zonă_sumă, atunci vor fi supuse adunării celulele din zona 

aleasă 

Exemplu: Suma acelor valori vândute ale căror 

adaosuri sunt mai mari  decât 1 000 000 

=SUMIF(B2:B5;”>1000000”;A2:A5) = 14 000 000 

Suma adaosurilor mai mari de 1 000 000 

=SUMIF(B2:B5;”>1000000”) = 2 800 000 

 

 

 

COUNTIF 
Funcţia COUNTIF numără, dintr-o zonă de celule, doar pe acelea care îndeplinesc un 

criteriu dat. 

Sintaxa: COUNTIF(zonă;criteriu) unde zonă reprezintă zona în care se va face 

numărarea criteriu reprezintă un criteriu de selectare, sub formă de număr, expresie sau text 

Exemplu: Numărul elevilor cu numele Vlad 

=COUNTIF(A13:B16;”vlad”) = 2 

Numărul elevilor cu nota mai mică decât 5 

=COUNTIF(A13:B16;”<5”) = 2 
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ROUND 
Funcţia ROUND rotunjeşte un număr la numărul specificat de zecimale 

Sintaxa: ROUND(număr,număr zecimale), unde  

                          număr este numărul ce se va rotunji 

                          număr zecimale reprezintă numărul de zecimale la care va fi rotunjit 

numărul (opţional) 

Observaţii: 

1) dacă număr zecimale este 0 sau se omite, numărul va fi rotunjit la cel mai apropiat 

întreg 

2) dacă număr zecimale este mai mic ca 0, numărul este rotunjit către stânga 

separatorului de zecimală 

Exemple: 

=ROUND (133,12548;2) = 133,13 

=ROUND (133,12548;0) = 133 

=ROUND (133,12548) = 133 

=ROUND (133,12548;-1) = 130 

=ROUND (133,12458;-2) = 100 

 

INT 
Funcţia INT rotunjeşte în jos un număr până la cel mai apropiat întreg (furnizează drept 

rezultat partea întreagă a unui număr). Sintaxa: INT (număr) 

Exemple: INT(3,85) = 3                                            INT(-3,85) = -4 

 

 

Funcţii statistice 
Între funcţiile din categoria Statistical se regăsesc atât funcţii simple, pentru returnarea 

mediei aritmetice, minimului, maximului unui domeniu, numărare (AVERAGE, MIN, MAX, 

COUNT), dar şi funcţii statistice mai complexe, cum ar fi cele pentru calculul abaterilor 

absolute şi standard sau a diverselor tipuri de distribuţii sau de probabilităţi. 

 

MAX 
Funcţia MAX calculează maximul valorilor de tip numeric referite într-o listă de 

argumente 

Sintaxa: MAX(număr 1;număr 2;...) 

                 unde număr 1; număr 2;…sunt între 1 şi 30 de argumente ce pot conţine sau 

pot referi diverse tipuri de informaţii, dintre care însă se va calcula maximul doar al celor de 

tip numeric. 

 

Exemplu: 

Cea mai mare notă din listă 

=MAX (B13:B16) = 9 
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MIN 
Funcţia MIN calculează minimul valorilor de tip numeric referite într-o listă de argumente 

                      Sintaxa: MIN(număr 1;număr 2;...) 

                        unde număr 1; număr 2;…sunt între 1 şi 30 de argumente ce pot conţine sau 

pot referi diverse tipuri de informaţii, dintre care însă  

se va calcula minimul doar al celor de tip numeric. 

 

Exemplu: 

Cea mai mică notă din listă 

=MIN(B13:B16) = 2 

 

 

AVERAGE 
Funcţia AVERAGE calculează media aritmetică valorilor de tip numeric referite într-o listă 

de argumente 

Sintaxa: AVERAGE(număr 1;număr 2;...) 

unde număr 1; număr 2;…sunt între 1 şi 30 de argumente ce pot conţine sau pot referi 

diverse tipuri de informaţii, dintre care însă se va 

calcula media aritmetică doar pentru cele de tip 

numeric. 

 

Exemplu: 

 Media aritmetică a notelor obţinute 

=AVERAGE (B13:B16) = 5,25 

 

 

COUNT 
Funcţia COUNT numără celulele ce conţin informaţii de tip numeric şi numerele introduse 

într-o listă de argumente. 

                      Sintaxa: COUNT (valoare1; valoare2;...) 

                                       unde valoare1; valoare2;…sunt între 1 şi 30 de argumente ce pot 

conţine sau pot referi diverse tipuri de informaţii, dintre care însă vor fi numărate doar cele 

de tip numeric. 

Exemplu: 

 Numărul valorilor de tip numeric din 

blocul de celule A12:B16 

=COUNT(A12:B16) = 4 

 

Observaţie: Funcţiile MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, dar 

şi SUM, pot fi apelate, pe lângă metodele generale  enunţate anterior, şi prin 

selectarea lor din lista derulantă a casetei Name Box din parte stângă a barei de 

formule, dacă în celula destinată rezultatului se tastează în prealabil semnul „=”, 

urmând apoi să se specifice argumentele şi să se confirme introducerea formulei 

cu Enter. 
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Funcţia logică IF 
Funcţia IF, din categoria Logice, testează o condiţie şi returnează o valoare dacă 

condiţia precizată este adevărată (îndeplinită) şi o altă valoare dacă condiţia este falsă (nu 

este îndeplinită). 

Pentru evaluarea condiţiei logice la adevărat sau fals se utilizează operatori relaţionali 

(=, <>, <, >, <=, >=). 

Sintaxa: IF(Test;atunci_valoare;altfel_valoare), unde  

                Test reprezintă condiţia, testul, şi este orice expresie ce poate fi evaluată ca 

adevărată sau falsă atunci_valoare reprezintă rezultatul pentru condiţie adevărată 

(îndeplinită): dacă este omisă, rezultatul pentru condiţie îndeplinită va fi valoare logică 

ADEVĂRAT altfel_valoare reprezintă rezultatul pentru condiţie falsă (neîndeplinită); dacă 

este omisă, rezultatul pentru  condiţie neîndeplinită va fi valoarea logică FALS 

 Observaţie: 1) Pot fi încapsulate până la 7 funcţii IF ca argumente ale testării unei 

condiţii mai elaborate. 

                        2) Constantele logice sunt TRUE (ADEVĂRAT) şi FALSE (FALS) preiau 

varianta în limba engleză/română în funcţie de versiunea engleză/română a sistemului de 

operare instalat. 

Exemple: 1) In celula C2 se va obţine Observaţia pentru primul elev după formula: 

           Dacă Nota >=5, atunci „Promovat”, altfel „Respins”. 

2) În tabelul următor, Sporul se va calcula după formula: 

            Dacă vechimea < 3 ani → 1%*Salariu 

       3< vechimea<= 5 → 3%*Salariu 

       vechimea >5 ani → 5%*Salariu 

Pentru salariatul Popa formula poate fi: 

=IF(C2<3;B2*1%;IF(C2<=5;B2*3%;B2*5%) 
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Referinţe absolute, mixte şi relative 
 

O facilitate a aplicaţiei Excel este reprezentată de posibilitatea copierii formulelor între 

celule. Regulile privind copierea sunt cele prezentate la capitolul „Copierea informaţiilor”. 

Celulele sursă pot fi referite diferit, în funcţie de rezultatul aşteptat în urma copierii 

formulei. 

Referinţele celulelor pot fi: 

• Relative – acest tip de referinţă se modifică la copierea formulei. 

• Absolute – acest tip de referinţă nu se modifică (rămâne constant şi numărul rândului 

şi litera coloanei) la copierea formulei. 

• Mixte – acest tip de referinţă îşi modifică fie numărul rândului, fie litera coloanei 

(rămâne constant fie litera coloanei, fie numărul rândului) la copierea formulei. 

Componenta, din adresa unei celule, care rămâne constantă va fi precedată de 

semnul „$”. 

Exemple de tipuri de referinţe: 

• Relative:  A1, F22 se modifică ambele componente ale adresei. 

• Absolute: $A$1, $F$22 rămân constante ambele componente. 

• Mixte:     $A1, A$1, semnul $ indicând componenta din adresă care rămâne constantă 

prin copiere;  rămâne constantă litera coloanei ($A1), rămâne constant numărul rândului 

(A$1). 

Exemplu de utilizare a referinţelor:   

 
În celula F12 a tabelului din figură s-a calculat suma blocului F5:F11 (această sumă 

reprezintă valoarea vânzărilor). În celula G5 s-a calculat ponderea vânzărilor de mere din 

totalul vânzărilor (ponderea reprezintă raportul dintre valoarea vânzării produsului mere şi 

otalul vânzărilor). 

Pentru a copia formula din celula G5 în blocul G6:G11 trebuie ca referinţa celulei ce 

conţine valoarea produsului (F5) să fie o referinţă relativă şi referinţa celulei ce conţine 

valoarea totalului (F12) să fie mixtă. Acest lucru este necesar deoarece prin copierea 

formulei ponderii pe coloană, trebuie să rămână constant numărul rândului din referinţa 

F12. Această referinţă se introduce astfel: F$12. 

Observaţie: Schimbarea tipului de referinţă în timpul editării se poate face prin 

apăsarea Shift + F4. 
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4.7. Prelucrări de tip baze de date 
 

Prelucrările de tip baze de date se aplică în Excel unor tabele alcătuite astfel: 

• Primul rând conţine în fiecare celulă câte o etichetă numită „nume câmp” şi care este 

numele coloanei respective. 

• Următoarele rânduri conţin informaţii specifice fiecărui câmp. 

• Tabelul tip bază de date se termină automat când întâlneşte un rând sau o coloană 

liberă. 

• Nu conţine celule îmbinate (Merge). 

Selectarea unui tabel cu structură tip bază de date pentru operaţiuni specifice se face 

cu clic oriunde în tabel, nefiind necesară marcarea vizuală a întregului tabel. 

 

4.7.1 Sortarea 
 

Sortarea reprezintă ordonarea înregistrărilor unui tabel în ordine alfabetică, numerică 

sau cronologică, ascendent sau descendent, după unul sau mai multe criterii de sortare. 

Datele dintr-un bloc de celule pot fi afişate ascendent sau descendent în ordine 

alfabetică, numerică sau cronologică dacă se selectează tabelul cu clic în orice celulă Date → 

Sortare şi se precizează criteriile de sortare (maxim 3) şi tipul sortării (ascendant sau 

descendent) 

 
 

 Coloanele care constituie criteriul de sortare: 

Opţiunile pentru sortare se accesează din tabul Optiuni: 

• Se ţine cont de utilizarea majusculelor şi minusculelor 

• Sortare de sus în jos 

• Sortare de la stânga la drepata 

Tabel sortat pe 

câmpurile: 

NUME - Ascendent 

PRENUME – Descendent 

FUNCTIA – 

Ascendent 

 



97 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

4.7.2 Filtrarea automată a datelor 
 

Filtrarea reprezintă afişarea dintr-un tabel doar a acelor înregistrări care se supun 

unuia sau mai multor criterii de filtrare. O operaţie de filtrare nu reorganizează înregistrările 

(mutări sau sortări), ci doar le afişează pe acelea care îndeplinesc condiţia precizată. 

Filtrarea automată pune la dispoziţie un set prestabilit de criterii şi metode de 

filtrare. 

Se începe cu clic oriunde în tabel, apoi:               Data → Filtrare 

În partea dreaptă a fiecărei celule din antetul tabelului apar butoanele de filtrare, care 

permit stabilirea criteriilor de filtrare. 

Se deschide butonul de filtrare al coloanei criteriu de filtrare şi se poate opta pentru 

una din variantele: 

Observaţie: Indiferent de varianta de filtrare aleasă, se va reveni la afişarea întregului 

tabel alegând, din lista butonului de filtrare al coloanei pe care s-a stabilit un filtru, opţiunea 

Toate sau, clic oriunde în tabel şi, din meniul Data → Filtrare . 

Filtrare prin selecţie: din lista butonului de filtrare se selectează una dintre valorile 

afişate. Aceasta va duce la ascunderea tuturor liniilor ce nu conţin pe respectiva coloană 

valoarea selectată. 

Exemplu: afişarea doar a clienţilor din Bucureşti. 

Filtrare Primele 10 (Top 10): din lista butonului de filtrare se selectează opţiunea 

Top 10. Acest tip de filtrare nu va face şi sortarea înregistrărilor în funcţie de criteriul ales. 

Exemplu: afişarea doar a celor mai recente 10 facturi. 
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4.8.Diagrame 
 

4.8.1 Realizarea unei diagrame 
 
Diagrama este reprezentarea grafică a datelor de tip numeric dintr-un tabel. Pentru 

realizarea unei diagrame se selectează acele blocuri de celule din tabel care vor fi 

reprezentate grafic, iar construirea unei diagrame se începe utilizând butoanele specifice 

fiecărui tip de grafic din meniul Inserare. 

 

 

4.8.2 Editarea diagramei 
 

Diagramele din foaia de calcul pot fi redimensionate, mutate, copiate, şterse. Pentru a 

efectua aceste acţiuni se selectează mai întâi diagrama cu clic pe ea şi apoi se realizează: 

• Redimensionare – prin glisarea de unul din cei opt marcatori de pe marginile 

diagramei; 

• Mutare/copiere – prin glisarea de o margine a diagramei (mutare) sau prin glisarea 

de o margine a diagramei ţinând tasta Ctrl apăsată (copiere); sau utilizând comenzile de 

mutare/copiere cunoscute; 

• Ştergere – prin apăsarea tastei Delete. 

Pentru a modifica o diagramă sau diversele ei componente, este necesară selectarea 

diagramei cu dublu clic. 

Meniul Formatare conţine comenzi ce permit modificarea aspectului diagramei, 

printre care: 

Text alternativ – permite formatarea titlurilor pentru diagramă şi pentru axe şi a 

legendei diagramei, a informaţiilor conţinute şi poziţionarea acesteia. 

Se poate modifica fundalul, culoarea graficului, etc. 

Prin click drepta pe grafic se pot modifica grilele, axele, prin alegerea meniurilor 

contextuale potrivite. 

                O modalitate cu care poate fi creatã si inseratã o diagramã în mediul Excel XP. 

a. Se selecteazã datele si etichetele pe care le doriti reprezentate în diagramã, 

apoi se acceseazã itemul Insert si se alegeChart... (fig. De mai jos). 
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Fig. Selectarea datelor si etichetelor  

 

 

 
Fig. Alegerea optiunii Insert, Chart... 

 

b. În fereastra Chart Wizard se alege tipul de diagramã (pasul 1 din 4); se trece la pasul 

urmãtor (Next) si se previzualizeazã graficul (pasul 2 din 4) - dacã selectia anterioarã este 

"bunã", în aceastã etapã nu se fac nici un fel de modificãri (fig.). 
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Fig. Pasul 1 din 4: Alegerea tipului de diagramã  

 

 
Fig. Pasul 2 din 4: Previzualizarea tipului de diagramã 
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c. Se completeazã seriile cu date. 

 
Fig. Completarea seriilor cu date 

(Observati cã au fost completate datele pentru seria 1 si seria a 2-a) 
 

d. Se completeazã câmpurile sau se aleg optiunile dorite în privinta titlului, 

axelor, grilei, legendei etc. - pasul 3 din 4 (fig.). 

 

Fig. Pasul 3 din 4: Completarea câmpurile sau/si alegerea optiunilor 
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e. Se opteazã pentru o paginã nouã (As a new sheet: ) sau pentru inserarea diagramei 

în foaia de calcul (As object in: ) - pasul 4 din 4 (fig.). 

 
Fig. Pasul 4 din 4: Optiunile pentru foaie nouã sau inserare în foaia curentã 

(Observati cã am introdus numele noii foi: Diagrama cu bare 3D) 

f. La un clic pe butonul Finish "apare" diagrama în foaia nouã (fig.). 

 
Fig. Foaia nouã cu diagrama generatã de mediul Excel 

(Observati cã numele foii noi este: Diagrama cu bare 3D) 
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4.9. Vizualizarea şi formatarea documentului 
 

4.9.1 Moduri specifice de vizualizare a documentului 
 

Vizualizarea intreruperilor de pagina: 

Accesarea acestui mod de vizualizare se face cu Vizualizare → Examinare sfârşit de 

pagina. 

Acest mod de vizualizare al documentului afişează delimitarea şi modul de succedare 

al paginilor din care este formată foaia de calcul curenta. In privința dispunerii în pagina a 

informațiilor conținute în foaia de calcul, acest mod de vizualizare permite: 

• Ajustarea întreruperilor de pagina prin glisarea acestora cu mouse-ul 

• Inserarea de noi întreruperi de pagina la poziția celulei curente cu comanda Aspect 

pagina → Întreruperi → Inserare sfârşit de pagina întrerupere de pagina orizontală 

deasupra celulei curent) sau Column Break (întrerupere de pagina verticală la stânga 

celulei active) 

• Eliminarea întreruperilor de pagina create manual cu comanda Aspect pagina 

Întreruperi → Inserare sfârşit de pagina (elimină întreruperea de pagina de deasupra 

celulei curente)  

Se revine în modul 

de vizualizare Normal de 

editare se realizează cu 

Vizualizare → Normal. 

Intreruperile de pagină 

sunt vizibile și în modul 

Normal de vizualizare 

după revenire. Operațiile 

de inserare şi ștergere de 

întreruperi de pagina 

manuale pot fi efectuate și 

în modul Normal. 

Înghețarea în 

derulare 

Opțiunea de înghetare (blocare) în derulare permite ca anumite zone ale foii de calcul 

să rămână vizibile la defilarea prin foaie, de exemplu menținerea vizibilă pe ecran a unui cap 

de tabel sau a unei coloane cu etichete 

Pentru a îngheța un panou: 

- Un rînd și zona de deasupra sa: se selectează prima celula de sub rândul ce va fi blocat  

- O coloană și zona din stânga sa: se selectează prima celula din dreapta coloanei ce va fi 

blocată  

- Un rând și o coloană și zonele de deasupra, respectiv din stânga: se selectează celula de 

dedesubtul. respectiv din dreapta rândului/coloanei apoi, din meniul Vizualizare se dă 

comanda înghețare panouri 

Renunțarea la înghețarea unul panou se face prin debifarea opțiunii Anulare 

înghețare panouri din meniul Vizualizare 



104 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

Capitolul 5. PREZENTĂRI ELECTRONICE 
 

5.1 Prezentări electronice definiţie, conţinut, clasificare. 
 
De multe ori dorim să prezentăm o lucrare într-o formă sintetizată şi cât mai atractivă. 

O modalitate este susținerea unei prezentări cu ajutorul unor programe electronice. 

Prezentarea electronică este destinată realizării unei expuneri cu impact vizual asupra 

auditoriului și este concepută prin intermediul unor diapozitive (slide-uri). Această 

înlănțuire de diapozitive pe un anumit subiect, acompaniază de exemplu o prelegere 

dinamizând-o sau poate fi realizată în scopuri din cele mai diverse. Prezentările electronice 

pot fi realizate utilizând programe ca de exemplu: Microsoft Office, StarOffice, OpenOffice, 

Macromedia Flash sau Adobe Premiere. În prezentul material, pentru exemplificare, utilizăm 

pachetul de programe Microsoft Office, care pune la dispoziţie editorul de prezentări 

PowerPoint.  

Aplicația Microsoft PowerPoint2007 pe lângă posibilitatea de formatare a caracterelor, 

paragrafelor, permite şi introducerea de liste, tabele, grafice, sunete, imagini şi animații. 

Diapozitive pot fi realizate în orice format de pagină, având orientarea Portrait sau Landscape, 

fiind destinate expunerii pe ecran, fotodiapozitivelor de 35mm sau foliilor transparente 

pentru retroproiector. În funcție de necesități ele pot fi listate pe hârtie (Paper printouts), 

imprimate (Handouts) ca pagini ce conțin mai multe diapozitive sau ca pagini de note (Notes). 

Fișierul realizat cu acestă aplicație poartă numele generic de prezentare și are extensia .PPT. 

De remarcat că pentru cei care au utilizat PowerPoint XP sau 2003, această nouă versiune a 

aplicației surprinde în mod plăcut mai ales prin facilitățile noi pe care le cuprinde (aproape 

totul este grafic...) care duc la crearea și editarea mult mai ușoară a diapozitivelor. Dintre 

noutăți putem aminti: o interfață nouă, ilustrațiile de tip SmartArt, efecte speciale, crearea 

fișierelor de tip PowerPointPresentation, cu extensia .PPTX, realizarea facilă a tabelelor și 

graficelor, etc. 

 

5.2  Facilităţile programelor ms powerpoint, oo impress 
şi google drive la crearea prezentărilor. 

 
Componenta, din suita Microsoft Office, dedicată prezentărilor este Microsoft 

PowerPoint. În continuare se discută aspectele unei prezentări electronice luând ca bază 

conceptele utilizate în 

PowerPoint, acestea fiind însă identificabile şi în alte produse de prezentare. 

Componentele unei prezentări electronice 

O prezentare electronică, atributul de electronic fiind dat de utilizarea calculatorului, are 

două momente importante: 

– proiectarea prezentării şi 

– reprezentaţia (execuţia prezentării proiectate, show‑ul). 

Iniţial, o prezentare electronică era alcătuită dintr‑o succesiune de imagini care se 

derulau pe ecranul calculatorului. Prin dezvoltarea mijloacelor multimedia, succesiunea de 
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imagini  poate fi însoţită de muzică, de animaţie, de clip‑uri filmate sau de legături către alte 

documente sau pagini Web, astfel încât o prezentare este prin excelenţă un document 

multimedia, care diferă de un document static, cum ar fi un document Microsoft Word, prin 

dinamica activării diferitelor secţiuni ale prezentării în timpul show‑ului. Apare astfel 

distincţia între momentul creării prezentării (proiectarea imaginilor succesive şi a 

legăturilor necesare) şi momentul execuţiei prezentării, similară distincţiei dintre turnarea 

unui film şi proiectarea acestuia în cinematografe. Este însă evident că momentul creării 

trebuie să ataşeze unei prezentări electronice toate uneltele necesare unei expuneri 

eficiente. 

Din punctul de vedere al aplicaţiei Microsoft PowerPoint, o prezentare constituie un 

singur document, salvat într‑un singur fişier. 

Concepte ale reprezentaţiei (expunerii). Reprezentaţia (expunerea) unei prezentări 

electronice trebuie să aibă drept scop principal comunicarea eficientă a informaţiilor. La 

aceasta contribuie atât modul de organizare a informaţiilor în slide-uri, cât şi grafica, 

înţeleasă la nivel general, aleasă pentru susţinerea prezentării. 

OpenOffice.org este o suită de software birotic liberă (Open source). OpenOffice.org 

este un concurent direct al suitei Microsoft Office, majoritară pe piață. Acesta deține o 

interfață similar și implementează majoritatea funcționalităților unui software comercial.   

OpenOffice.org folosește formatele de fișiere OpenDocument, standardizate de către 

OASIS, precum și set de formate proprii, mai vechi, dar foarte apropiate de OpenDocument. 

Impress, citit /ɪmˈprɛs/ (în engleză to impress înseamnă a impresiona) este 

componenta de creare și prezentare de diapozitive din OpenOffice.org. Cu ajutorul acestei 

componente se pot crea cadre ce conțin multe elemente diferite, incluzând text, liste 

numerotate sau cu simboluri grafice, tabele, grafice și o vastă paletă de imagini și obiecte 

grafice. Impress mai include un verificator ortografic, un dicționar, stiluri text gata definite, 

stiluri pentru fundal și un sistem de ajutor. 

Disc Google (en. Google Drive) este un serviciu de stocare online a fișierelor, 

prezentat pentru prima dată publicului pe data de 24 aprilie 2012, de către Google. Disc 

Google este o extensie a Google Docs, și odată ce este activată, link-ul de la Google Docs 

(docs.google.com) este înlocuit cu cel de la Disc Google (drive.google.com). 

Cu Google Drive este uşor să lucrezi pe o prezentare pentru un grup de colegi. Poţi 

personalize paginile prezentării alegând design-ul care îţi place. Poţi chiar să prezinţi 

documentul tău pe internet, penrtu toţi cei interesaţi: fă clic pe butonul Lansare prezentare 

şi invită participanţii introducând adresele lor de email. 

 

5.3 Etapele realizării unei prezentări electronice. 
 

Deschiderea, salvarea și închiderea unei prezentări Pentru a deschide o 

aplicație PowerPoint trebuie parcurși următorii pași:  dublu clic pe icoana 

PowerPoint2007 de pe Desktop, sau  clic pe Start → All Programs (Toate 

Programele) → Microsoft Office → Microsoft PowerPoint Se va deschide o 

fereastră a aplicației PowerPoint și o fereastră a prezentării Presentation1  
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 Aceasta este o 

prezentare nouă, încă 

nesalvată. Interfața 

programului conține: Bara de 

titlu (Title Bar), Butonul Office 

(Office Button), Bara de acces 

rapid (Quick Access Toolbar) 

și Panglica (Ribbon) formată 

din următoarele file (Tabs): 

 Înserare (Insert), 

Proiectare (Design), Animații 

(Animations), Expunere 

diapozitive (Slide Show), 

Revizuire (Review), Vizualizare (View), la care se pot adăuga și alte file ca de exemplu 

Developer (care se introduce urmând pașii: (1) Accesam butonul Office și alegem 

PowerPoint Options; (2) Din optiunea Popular, bifăm în partea dreaptă opțiunea Show 

Developer Tab in the Ribbon; (3) In panglică va apărea un nouă filă numită Developer). 

Fiecare filă conține grupuri de comenzi și butoane specifice. Comenzile care au atașat un 

buton săgeată, deschid la acționare alte liste cu butoane de comenzi 

 

Funcția 

Help poate fi 

apelată din butonul 

din dreapta 

ferestrei sau 

utilizând tasta F1. 

Informațiile dorite 

se obțin prin 

tastarea cuvântului 

(cuvintelor) cheie 

sau răsfoind 

capitolele din 

panou. 

 
Odată deschisă aplicația se pot creea și alte prezentări noi sau se pot deschide 

prezentări existente. 
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Pentru a creea o altă prezentare nouă trebuie parcurși următorii pașii (în cazul în care 

aplicația Microsoft PowerPoint este deja deschisă):  

 Clic pe butonul Office (Office Button) 

  Clic pe New (Nou), după care se deschide o fereastră de dialog pentru noua 

prezentare (New Presentation)  

 Selectăm șablonul Blank Presentation (Prezentare necompletată)  

 Clic pe Create (Creare) care duce la deschiderea unei noi prezentări cu un singur 

diapozitiv.  

La deschiderea unei noi prezentări, fereastra conține o zonă centrală care în funcție 

de modul de vizualizare selectat poate fi varianta normală (Normal) aceasta fiind cea 

implicită, ca pagină de note (Notes Page) sau în format minaturizat al diapozitivelor (Slide 

Sorter), iar în partea stângă apare panoul cu filele Slides (Diapozitive), în mod implicit și 

Outline (Schițe). Se pot creea și prezentări cu șabloane instalate (Installed Templates), 

acestea putând fi dintre cele propuse de aplicație, șabloane personale utilizate în alte 

prezentări sau șabloane descărcate de pe diverse site-uri (Microsoft Office Online, etc.). 

Diapozitivele prezentării vor avea asfel forma dorită. 

 Pentru a deschide o prezentare existentă trebuie parcurși următorii pași:  

 Clic pe butonul Office (Office Button)  

 Se lansează comanda Open (Deschidere), va apărea caseta de dialog 

corespunzătoare 

  Din caseta de dialog se selectează Folder-ul (unitatea de disc şi dosarul) în care a 

fost salvată prezentarea 

  Se selectează fişierul prezentare dorit 

  Clic pe butonul Open (Deschidere) pentru deschiderea fără restricţii (sau clic pe 

săgeata din dreapta butonului pentru a deschide o copie (Open as Copy) sau dacă fișierul 

este protejat se deschide numai pentru citire (Open Read-Only)  

În prezentarea astfel deschisă se pot face modificări, se pot adăuga și șterge 

diapozitive, se poate schimba ordinea lor, se poate modifica aspectul, conținutul unuia sau a 

mai multor diapozitive, se pot introduce elemente noi, animații, filmulețe, etc. În varianta 

Read-Only nu se pot face modificări. 

Indiferent dacă prezentarea este una nouă sau una anterior salvată, după realizarea 

modificărilor acestea trebuie salvate din nou. Pentru salvarea fișierului ce conține o 

prezentare nou creată trebuie parcurși următorii pași:  

 Clic pe Office Button  

 Clic pe Save As (Salvare ca) cu deschiderea unei liste de tipuri posibile de fișiere din 

care se poate alege tipul (dacă dorim ca prezentarea să fie compatibilă cu versiunea 

anterioară PowerPoint2003 trebuie să alegem aceea variantă), PowerPoint Presentation 

este tipul implicit  

 Se stabilește numele fișierului (File Name) și locul pe disc unde va fi salvat 

  Clic pe butonul Save (Salvare)  

Pentru a salva modificările operate unei prezentări anterior salvate, în același fișier 

se poate utiliza Office Button → Save sau Save din bara de acces rapid. 

 Odată ce au fost făcute modificările dorite și prezentarea a fost salvată se poate 

închide aplicația lansând Office Button → Close (Închidere). Pentru a închide aplicația 
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PowerPoint se urmează secvența Office Button → Exit PowerPoint (Ieșire PowerPoint). 

De remarcat că în cazul în care în prezentare au rămas modificări nesalvate, la închiderea 

aplicației suntem întrebați dacă dorim să salvăm aceste modificări sau nu, putând opera 

sau nu salvarea sau revoca comanda. 

 

5.3.1.Modificare și navigarea în prezentare 
 

Considerăm o prezentare nouă necompletată. Implicit apare diapozitivul de titlu în 

care putem tasta titlul prezentării. Continuăm prin inserarea celui de-al doilea diapozitiv. 

Acesta poate fi unul necompletat sau se poate insera un diapozitiv dintr-o altă prezentare. 

În primul caz pașii care trebuie parcurși sunt: 

 Din fila Home (Pornire) grupul Slides (Diapozitive) se face clic pe New Slide (Diapozitiv 

nou).  

 Tot din acest grup din Slide Layout (Aspect Diapozitiv) se poate selecta aspectul dorit   

 În macheta aleasă se poate insera text, imagini, grafice, etc., înlocuind obiectele 

existente ințial.  

 După ce se completează informațiile în diapozitiv se pot introduce pe rând și altele noi.  

Odată introdus 

un anumit diapozitiv 

îi putem modifica 

aspectul urmând 

pașii Home 

(Pornire) → Slides 

(Diapozitive) → 

Layout (Aspect) → 

modificare prin clic 

pe formatul nou. În 

cazul în care dorim 

să introducem un 

diapozitiv nou în prezentarea curentă, utilizând unul sau mai multe diapozitive dintr-o 

altă prezentare se procedează astfel:  

 Se selectează diapozitivul după care dorim să introducem pe cel nou.  

 Se parcurg pașii Home (Pornire) → Slides (Diapozitive) → New Slides (Diapozitiv 

nou) → Reuse Slides (Reutilizare Diapozitive)  

 Clic pe Open a PowerPoint File (Deschidere fisier PowerPoint) sau Browse 

(Răsfoire)  

 Se selectează fișierul dorit (apar toate diapozitivele prezentării din care se 

selectează diapozitivul pe care dorim să îl reutilizăm. 

 
Orice greșeală se poate corecta prin utilizarea butonului de revenire (Undo 

Button) din bara de acces rapid.  

Putem deasemenea copia, duplica, șterge sau reordona diapozitivele dintr-o 

prezentare.  
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5.3.2. Copiere 
 

  Clic pe diapozitivul pe care dorim să îl copiem  

 Din fila Home (Pornire) grupul Clipboard se utilizează butonul Copy (Copiere)  

 Clic în zona din Slide Sorter în care dorim să îl amplasăm  

 Din fila Home (Pornire) grupul Clipboard se utilizează butonul Paste (Lipire) 

 

 5.3.3. Duplicare  
 Clic pe diapozitivul pe care dorim să îl duplicăm  

 Din fila Home (Pornire) → grupul Slides (Diapozitive) → New Slides (Diapozitiv 

Nou) → Duplicate Selected Slides (Duplicare Diapozitiv Nou) 

 

 5.3.4. Ștergerea unui Diapozitiv  
 Clic pe diapozitivul pe care dorim să îl ștergem 

  Din fila Home (Pornire) → grupul Slides (Diapozitive) → Delete Slides (Ștergere)  

 

5.3.5. Reordonare  

 

 Clic pe diapozitivul pe care dorim să îl mutăm  

 Din fila Home (Pornire) grupul Clipboard se utilizează butonul Cut (Decupare)  

 Clic în zona din Slide Sorter în care dorim să îl amplasăm  

 Din fila Home (Pornire) grupul Clipboard se utilizează butonul Paste  

Pentru a naviga în prezentare putem utiliza fie bara de defilare verticală (scrollbar) 

din dreapta ferestrei aplicației, fie fila Slides aflată în stânga ecranului prin aducerea unui 

diapozitiv aflat în miniatură ca diapozitiv curent, fie tastatura prin tastele Page Up, Page 

Down, Home și End, fie mouse-ul cu scroll. 
 

5.3.6.Inserarea de text, tabele, diagrame, miniaturi și imagini  
Într-o prezentare PowerPoint pot fi inserate pe lângă text și diverse obiecte: tabele, 

imagini, diagrame, ilustrații SmartArt, obiecte desenate sau miniaturi. 
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Inserarea și formatarea textului  
Inserarea de text în diapozitive se poate face sub forma: 

 Text în casetele text din formatele predefinite ale slidurilor (placeholder) 
 Text într-o formă automată (Shape)  

 Text într-o casetă text (Text Box)  

 Text decorativ WordArt  

Pentru a insera text într-o casetă text (Text Box) se urmează pașii: 

 Se selectează diapozitivul în care se dorește introducerea casetei  

 Clic pe fila Insert (Înserare) → grupul Text →butonul Text Box  

 Se deschide o casetă de text în care se tastează sau se lipește textul dorit  

Pentru a utiliza scrisul decorativ WordArt se urmează pașii: 

  Se selectează diapozitivul în care se dorește scrierea cu ajutorul acestui tip de text. 

 Clic pe fila Insert → grupul Text → butonul WordArt.  

 Se selectează din galerie aspectul textului artistic.  

 Clic în interiorul obiectului creat și se înlocuiește textul implicit cu textul dorit.  

 Se închide editarea cu tasta ESC. 
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Textul odată inserat 

poate fi modificat, copiat 

dintr-un diapozitiv în 

altul sau se poate 

reformata. Putem 

schimba formatul unui 

text selectat din grupurile 

Font și Paragraph. 

 

 

 

Din grupul 

Font se pot 

modifica 

caracterele, stilul 

(Font Size), 

dimensiunea 

(Size), culoarea 

(Font Color) sau 

se pot adăuga 

efecte. Din grupul 

Paragraph se poate modifica alinierea (Alignment), indentarea (Indentation), spațierea 

(Spacing) sau orientarea textului. 

 Același efect îl are și clic dreapta de mouse după ce a fost selectat textul de modificat 

sau utilizarea minibarei care apare odată cu selectarea. 

 

 
Inserarea imaginilor, miniaturilor, diagramelor, tabelelor se poate face fie accesând 

fila Insert (Inserare) fie utilizând o formă predefinită a diapozitivului care conține și aceste 

opțiuni. 
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Inserarea și modificarea unei diagrame (Chart)  
Inserarea se poate face fie dintr-un diapozitiv care conține pictograma 

Insert Chart (Inserare Diagramă) fie din fila Insert (Inserare) → grupul 

Illustration (Ilustrații) → butonul Chart (Diagramă). Din lista de diagrame se 

alege formatul adecvat. Odată cu diagrama se deschide și o foaie Excel cu valori implicite. 

Prin modificarea acestora se obține graficul dorit. 

 

Modificarea 

diagramelor se 

realizează cu 

ajutorul filei Chart 

Tools Design 

(Instrumente 

diagramă 

proiectare), Layout 

(Aspect) și Format. 

Se pot modifica tipul 

de diagramă, datele, stilul, etc. 

 

Inserarea și modificare unei forme (Shape) 
Formele se pot introduce fie pornind de la  

(1) o formă predefinită a diapozitivului care conține pictograma ilustrației   

(2) din fila Home (Pornire) → grupul Drawing (Desen) → butonul Shapes 

(Forme)  
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(3) din fila Insert (Inserare) → grupul Illustrations (Ilustrații) → butonul Shape 

(Forme).  

În toate cazurile se deschide o galerie de forme automate grupate pe categorii (linii, 

dreptunghiuri, săgeți, stele,etc).  

După ce se alege modelul adecvat, se poziționează mouse-ul în diapozitiv, în locul în 

care dorim să apară forma și prin mișcarea lui se stabilesc dimensiunile formei alese. În 

interiorul lor se poate introduce text (acolo unde forma o permite). Utilizând și tasta SHIFT 

simultan se poate obține o formă regulată (ovalul se transformă în cerc, etc.) 

 

 
La selectarea unei forme pe panglică apare file Drawing Tools Format (Instrumente 

de desen Format) care conține diverse opțiuni de prelucrare a obiectului selectat, în grupul 

Shape Styles (Stiluri de forme). 

 

 
Pentru redimensionare se face clic pe formă, se poziționează mouse-ul pe unul din 

marcajele apărute, până acesta ia forma cursorului de săgeată dublă și trăgând se 

realizează mărirea sau micșorarea dorită.  

Dacă într-un diapozitiv utilizăm mai multe obiecte desenate care se suprapun parțial, 

acestea se pot aranja fie în prim plan, fie în ultimul plan (în funcție de necesități). Pentru 

aceasta se selectează forma a cărei poziție se dorește modificată și se utilizează din fila 

Drawing Tools Format (Instrumente de desen Format) grupul Arrange (Aranjare). 

 

 
 

Inserarea și modificare unei imagini sau miniaturi (Clip Art)  
Imaginile se pot introduce pornind de la:  

(1) o formă predefinită a diapozitivului care conține pictograma ilustrației  

(2) fila Insert (Inserare) → grupul Illustrations (Ilustrații) → butonul Picture 

(Imagine)  
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Se deschide fereastra Insert Picture (Inserare Imagine) din care se selectează fișierul 

pe care dorim să îl inserăm. Prin clic pe butonul Insert (Inserare) se introduce imaginea 

selectată în diapozitiv. 

 Miniaturile se pot introduce deasemenea pornind de la:  

(1) o formă predefinită a diapozitivului care conține pictograma ilustrației  

(2) fila Insert (Inserare) → grupul Illustrations (Ilustrații) → butonul Clip Art 

 (Miniatură)  

Se deschide panoul de activități Clip Art ( Miniatură) și se introduce fie un cuvânt 

cheie de căutare a imaginii sau se dă clic pe Organize Clips (Organizare Miniaturi) care 

deschide aplicația Microsoft Clip Organizer cu acces la colecția de miniaturi a pachetului 

Microsoft Office.  

Atât imaginile, cât și miniaturile se pot formata utilizând fila Picture Tools Format 

(Instrumente Imagine Format) care apare la selectarea obiectului. Se poate modifica 

aspectul utilizând grupul Picture Styles (Stiluri imagini), contrastul, dimensiunea, etc. 

utilizând grupul Adjust (Ajustare). 

 
Inserarea și modificarea unui tabel  
Tabelele se pot introduce pornind de la: 

 (1) o formă predefinită a diapozitivului care conține pictograma ilustrației  

(2) fila Insert (Inserare) → grupul Tabel (Tabele) → butonul Tabel (Tabel)  

Se stabilește numărul de coloane și rânduri și se introduc datele. La finalizarea 

acestor operații se face clic în exteriorul tabelului.  

Pentru formatarea tabelelor se utilizează fila Design (Proiectare) → grupul Table 

Styles (Stiluri Tabel), iar pentru modificări de structură fila Layout (Aspect) → grupurile 

Rows&Columns (Rânduri și coloane), Merge (Îmbinare), Cell Size (Dimensiune celulă) și 

Table Size (Dimensiune tabel).  
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5.4. Aspecte de slide, modele de design, scheme de culori 
 

Aspectele de diapozitiv conțin formatare, poziționare și substituenți pentru tot 

conținutul care apare pe 

diapozitiv. Substituenții sunt 

containerele din aspecte 

care adăpostesc conținut 

precum text (inclusiv text 

corp, liste cu marcatori și 

titluri), tabele, diagrame, 

ilustrații SmartArt, filme, 

sunete, imagini și clip grafic. 

Un aspect conține 

și tema(culori tematice, fonturi tematice, efecte tematice și fundalul) unui diapozitiv. 

 
 Această diagramă afișează toate elementele 

de aspect care se pot adăuga la un 

diapozitiv PowerPoint. 

PowerPoint include nouă aspecte de diapozitiv 

predefinite. Aveți posibilitatea să 

creați aspecte particularizate care vă satisfac 

nevoile specifice și este posibil să le partajați 

cu alte persoane care creează prezentări 

utilizând PowerPoint. Următoarea diagramă 

afișează aspectele de diapozitiv care sunt 

predefinite în PowerPoint. 

 

 

 

https://support.office.com/ro-ro/article/tema-7528ccc2-4327-4692-8bf5-9b5a3f2a5ef5
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
https://support.office.com/ro-ro/article/aspecte-particularizate-f881f3a5-522b-4ff8-a496-10a74771a14c
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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5.4.1. Utilizare aspect standard 
 

         Când deschideți o prezentare necompletată  

în PowerPoint, apare aspectul implicit 

denumit Diapozitiv titlu (afișat mai jos) dar există și 

alte aspecte standard pe care aveți posibilitatea să le 

aplicați și să le utilizați. 

 

5.4.2. Crearea unui aspect particularizat 

 
Dacă nu găsiți un aspect standard care să vă convină sau care să corespundă 

intențiilor autorilor din firmă ai prezentării, aveți posibilitatea să creați un aspect 

particularizat. Unul care să se poată reutiliza și care specifică numărul, dimensiunea și 

locația substituenților, conținutul din fundal, culori tematice, fonturi tematice, efecte 

tematice tematice și multe altele.  

De asemenea, aspectele particularizate se pot distribui ca parte a unui șablon, prin 

urmare, nu veți mai pierde timp prețios decupând și lipind aspectele în diapozitive noi 

sau ștergând conținutul unui diapozitiv pe care intenționați să îl utilizați împreună cu alte 

tipuri de conținut noi sau diferite. 

Tipurile de text și substituenții bazați pe obiect care se pot adăuga la construirea 

aspectului particularizat: 

 Conținut 

 Textul 

 Imagini 

 Ilustrații SmartArt 

 Capturi de ecran 

 Diagrame 

 Tabele 

 Nomograme 

 Media 

 Miniaturi 

 Filme 

 Sunet 

5.4.3. Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide)  
 

Operaţii cu slide-uri (diapozitive) 

         1.     adăugarea unui nou diapozitiv - Insert -> New Slide (Ctrl+M) 

         2.     se mai poate introduce un slide dând clic cu mouse-ul pe butonul NEW SLIDE , din 

meniul inferior sau cu CTRL+M. Power Point adaugă un nou SLIDE după SLIDE-ul curent 

(activ). 

         3.     ştergerea unui diapozitiv - tasta Delete sau Edit -> Delete Slide; 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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4.     copierea (duplicarea) unui diapozitiv - Insert -> Duplicate 

Slide; 

5.     ascunderea unui diapozitiv la prezentare - Slide Show -> 

Hide Slide; 

6.     reordonarea slide-urilor dintr-o prezentare - View -> Slide 

Sorter şi acţiunea drag-and-drop ( faceţi clic pe un obiect virtual 

(slide) şi trăgeţi-l într-o locaţie diferită sau pe un alt obiect 

virtual); 

7.     pentru a copia un slide într-o altă prezentare, deschideţi 

simultan cele două prezentări şi folosiţi combinaţia Copy - 

Paste (copiere şi lipire). 

 

 
Exemplu  

 
1. Un şablon de bază cu zone pentru un 

titlu şi o listă cu marcatori 

2. Un şablon cu trei zone: pentru un titlu, o listă 

cu marcatori, precum şi de conţinut, cum ar fi 

un tabel, o diagramă, un grafic, sau un clip art. 

De fiecare dată când adăugaţi un 

diapozitiv nou, puteţi alege un aspect pentru 

acesta în panoul de diapozitive - Slide Layout. 

Dacă nu puteţi găsi un şablon în panoul Slide 

Layout care să se potrivească nevoilor dvs., 

aveţi posibilitatea să rearanjaţi schema actuală sau să creaţi un nou design şablon. 

 

Prezentare generală a temelor  
Utilizați temă pentru a simplifica procesul de creare a prezentărilor profesionale 

cu aspect grafic artistic. Culorile tematice, fonturile tematice și efectele tematice nu 

funcționează numai în PowerPoint, ci sunt disponibile și în Excel, Word și Outlook, astfel 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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încât prezentările, documentele, foile de lucru și mesajele de poștă electronică au un 

aspect unitar. 

 

Modificarea culori 

tematice este cea mai 

spectaculoasă modificare pe 

care aveți posibilitatea să o 

faceți la prezentarea dvs., cu 

excepția modificării temei. Cu 

doar un clic, modificați tonul 

unei prezentări, de la familiar la 

formal sau invers, prin 

modificarea culorilor tematice. 

 

Culorile tematice au 12 nuanțe 

de culoare. Primele patru culori 

orizontale sunt pentru text și 

pentru fundaluri. Textul creat în culorile 

mai deschise va fi întotdeauna lizibil, 

peste culorile închise, iar textul care este 

creat în culori închise va fi întotdeauna 

lizibil, peste culorile deschise. Există 

șase culori de accent care arată bine 

peste oricare dintre cele patru culori de 

fundal posibile. Ultimele două culori, 

care nu sunt afișate în imaginea de mai 

jos, sunt rezervate pentru hyperlink și 

hyperlink parcurs. 

Culorile tematice suportă foarte 

bine atât fundalurile deschise, cât și pe 

cele închise. Există reguli de vizibilitate 

definite în temă, astfel încât este posibil 

să comutați culorile în orice moment, iar 

conținutul va rămâne 

în continuare lizibil și 

va arăta 
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bine. PowerPoint 2007 utilizează text mare, uneori 

colorat deschis, pe un fundal închis. 

Când faceți clic pe Culori, în grupul Teme, culorile pe 

care le vedeți lângă numele temei reprezintă culorile 

de accent și pentru hyperlink ale temei respective. 

Dacă modificați oricare dintre aceste culori pentru a 

crea propriul set de culori tematice, culorile afișate pe 

butonul Culori și lângă numele Temă se vor actualiza 

în mod corespunzător. 

 

Culorile tematice se afișează în fiecare galerie 

de culori împreună cu un set de nuanțe și tente, bazate 

pe culorile tematice. Dacă selectați culori din acest set 

extins și asortat, este posibil să faceți alegeri de 

formatare pentru 

elementele 

individuale de 

conținut care respectă 

tema. Când culorile 

tematice se modifică, 

se modifică și galeria 

de culori și tot 

conținutul din document care utilizează culorile tematice. 

Ce sunt stilurile rapide? 

Deși temele modifică culorile, fonturile și efectele 

care sunt utilizate, Stiluri rapide (sau Stilurile) modifică felul în care culorile, fonturile și 

efectele diferite se combină și ce culoare, font sau efect este dominant. Când plasați 

indicatorul pe o imagine redusă a unui Stil 

rapid, aveți posibilitatea să vizualizați 

modul în care Stilurile rapide afectează 

tabelul, ilustrația SmartArt, diagrama sau 

forma. 

 

Descrierea de proiectare (culori tematice, 

fonturi tematice și efecte tematice) a 

temelor furnizează galerii de Stiluri rapide 

care corespund întotdeauna temei din 

documentul dvs. Temele și Stilurile rapide 

au fost create de designeri grafici, astfel 

încât toate documentele dvs. par create în 

mod profesionist. Când alegeți din diversele galerii de Stiluri rapide, conținutul va fi bine 

potrivit cu tema generală a documentului. 

 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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Stilurile de fundal  
Stilurile de fundal se regăsesc 

numai în PowerPoint și 

utilizează noul model de culori 

tematice, care definește două 

culori închise și două culori 

deschise care sunt utilizate 

pentru text și fundaluri. Culorile 

deschise sunt vizibile 

întotdeauna peste culorile 

închise și reciproca, cum ar fi 

când o culoare închisă este 

utilizată peste o culoare deschisă. Există șase culori de accent care arată bine peste 

oricare dintre cele patru culori de fundal posibile. 

De asemenea, în interiorul fiecărei temă 

există trei definiții de umplere de fundal: 

subtilă, moderată și intensă. Combinând cele 4 

culori de fundal cu cele 3 fundaluri tematice, 

obțineți 12 stiluri de fundal posibile. 

În temele predefinite, rândul de sus din 

galeria de Stiluri de fundal este întotdeauna o 

umplere uniformă. Pentru a accesa galeria 

Stiluri de fundal, pe fila Proiectare din 

grupul Fundal, faceți clic pe Stiluri fundal. 

 
 

 

 

 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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Aplicați o temă pentru a adăuga culoare și stil prezentării dvs. 

 

PowerPoint furnizează o 

varietate de teme de proiectare, 

printre care scheme de culoare 

coordonatoare, fundaluri, stiluri de 

font și plasare a substituenților. 

Utilizarea temelor predefinite 

facilitează modificarea rapidă a aspectului general al prezentării dvs. 

În mod implicit, PowerPoint aplică tema simplă Office la prezentările noi goale. Cu toate 

acestea, aveți posibilitatea să modificați cu ușurință aspectul și comportamentul unei 

prezentări, aplicând o temă diferită. 

1. În mod implicit, tema implicită se aplică la prezentare 

2. În galeria Teme, aveți posibilitatea să modificați tema, alegând tema Civic 

3. Tema Civic este acum aplicată prezentării dvs. 

Pentru a aplica temă la prezentare, efectuați următoarele: 

1. Pe fila Proiectare, în grupul Teme, faceți clic pe tema de document pe care 

doriți să o aplicați. 

2. Pentru a examina cum arată diapozitivul curent cu o anumită temă aplicată, 

poziționați indicatorul pe o imagine redusă a acelei teme. 

Pentru a vedea mai multe teme, la fila Proiect, în grupul Teme, faceți clic pe Mai mult  

 

Aplicarea temelor multiple la o prezentare 

 

 Fiecare temă este asociată cu un set unic de aspecte, iar fiecare set de aspecte este 

asociat cu un singur coordonator de diapozitive. Astfel, de exemplu, doi coordonatori 

de diapozitive pot avea fiecare o temă diferită, cu un set unic de aspecte (două forme) pe care 

aveți posibilitatea să le aplicați într-o prezentare. 

Două teme aplicate în doi coordonatori de diapozitive separați, într-o singură 

prezentare  

1. Efectuați următoarele pentru a aplica o temă în primul coordonator de diapozitive și 

set de aspecte: 

a. În fila Vizualizare, în grupul Vizualizări coordonatoare, faceți clic 

pe Coordonator de diapozitive. 

b.   Pe fila Coordonator de diapozitive, în grupul Editare temă, faceți clic 

pe Teme. 

c.  Alegeți una dintre următoarele 

§  Pentru a aplica o temă predefinită, sub Predefinit, faceți clic pe tema dorită. 

§  Pentru a aplica o temă recent creată sau o temă existentă pe care ați modificat-o și ați 

salvat-o, subParticularizare, faceți clic pe tema pe care o doriți. 

NOTĂ   Particularizare este disponibil în galeria Teme doar dacă ați creat una sau mai 

multe teme particularizate. Pentru mai multe informații despre particularizarea unei teme, 

consultați  

d. Particularizarea și salvarea unei teme în PowerPoint. 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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https://support.office.com/ro-ro/article/Particularizarea-%C8%99i-salvarea-unei-teme-%C3%AEn-PowerPoint-8852c2f9-f7a0-4d44-8d62-2d1d1efd4c2b
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§  Pentru a aplica un document tematic stocat în altă 

locație, faceți clic pe Răsfoire după teme, apoi găsiți și 

selectați tema pe care o doriți. 

2.       Efectuați următoarele pentru a aplica o temă într-

un al doilea coordonator  de diapozitive (care include și un al 

doilea set de aspecte):  

NOTĂ   Repetați acest pas pentru a adăuga mai multe 

teme în coordonatorii de diapozitive suplimentari. 

a. În vizualizarea Coordonator de diapozitive, în 

coordonatorul de diapozitive și în panoul de 

activități cu imagini reduse de aspecte, defilați în jos 

spre ultima imagine redusă de aspect din set. 

b. Faceți clic chiar sub ultimul aspect de diapozitiv din 

set. 

c. Pe fila Coordonator de diapozitive, în 

grupul Editare temă, faceți clic pe Teme. 

d. Alegeți una dintre următoarele: 

§  Sub Predefinit, faceți clic pe tema pe care o doriți. 

§  Pentru a aplica o temă recent creată sau o temă existentă 

pe care ați modificat-o și ați salvat-o, subParticularizare, 

faceți clic pe tema pe care o doriți 

 

5.5 Efecte de animaţie, animaţii 
particularizate, efecte de tranziţie. 

 

5.5.1. Aplicarea efectelor de animație de 

intrare și de ieșire pentru marcatorii de text 

Utilizați pașii de mai jos pentru adăugarea de efecte de 

intrare și ieșire marcatorilor dintr-un text, selectați 

evenimentul declanșator care pune în mișcare efectele și 

setați viteza și direcția de mișcare a efectelor. 

Aplicarea unui efect de animație de intrare 

1. Selectați primul marcator de text căruia doriți să îi 

aplicați un efect de animație de intrare. 

2. Pe fila Animații, în grupul Animații, faceți clic 

pe Animație particularizată. 

3. În panoul de activitate Animație particularizată, faceți clic pe Adăugare efect, indicați 

spre Intrare, apoi faceți clic pe Zbor spre interior. 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html


123 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

Pentru a specifica setările pentru 

efectul de zbor spre interior, 

sub Modificare: Zbor spre interior, 

efectuați următoarele: 

o Pentru a specifica cum și când 

va porni efectul de zbor spre interior, în 

lista Pornire, selectați La clic. 

o Pentru a specifica direcția din 

care va porni marcatorul de text, în 

lista Orientare, selectați Din stânga. 

o Pentru a specifica viteza 

marcatorului de text, în lista Viteză, selectați Foarte repede. 

4. Repetați pașii de la 1 la 4 pentru fiecare marcator de text căruia doriți să îi 

adăugați acest efect de animație de intrare. 

5. Pentru a verifica dacă efectele de animație funcționează așa cum doriți, 

consultați secțiunea intitulată Testarea efectelor de animație din continuarea acestui subiect. 

 

Aplicarea unui efect de animație de ieșire 

După adăugarea unui efect de intrare la doi marcatori de text, diapozitivul și panoul de 

activitate Animație particularizată vor arăta asemănător cu ilustrația de mai jos. 

1. Selectați primul marcator de text căruia doriți să îi aplicați un efect de animație 

de ieșire. 

2. În panoul de activitate Animație particularizată, faceți clic pe Adăugare 

efect, indicați spre Ieșire, apoi faceți clic pe Mai multe efecte. 

NOTĂ : Dacă nu vedeți 

panoul de activitate Animație 

particularizată, pe fila  

 Animații, în grupul Animații, 

faceți clic pe Animație 

particularizată. 

3. În caseta de 

dialog Adăugare efect de 

ieșire, sub Subtil, faceți clic 

pe Învârtire amortizată, apoi 

faceți clic pe OK. 

 

4.Pentru a specifica setările pentru efectul de ieșire, sub Modificare: Învârtire 

amortizată, efectuați următoarele: 

o Pentru a specifica cum și când va dispărea efectul de ieșire utilizând modelul 

de învârtire amortizată, în lista Pornire, selectați La clic. 
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o Pentru a specifica viteza la care 

dispare marcatorul de text, în lista Viteză, 

selectați Mediu. 

4. Selectați al doilea marcator de text 

căruia doriți să îi aplicați un efect de animație 

de ieșire. 

5. În panoul de activitate Animație 

particularizată, faceți clic pe Adăugare 

efect, indicați spre Ieșire, apoi faceți clic 

pe Tablă de șah. 

6. Pentru a specifica setările pentru 

efectul de ieșire, sub Modificare: Tablă de 

șah, efectuați următoarele: 

o Pentru a specifica momentul când va 

dispărea efectul de ieșire utilizând modelul 

tablă de șah, în lista Pornire, selectați După 

precedentul. 

NOTĂ : Alegând După precedentul, cel 

de-al doilea marcator va dispărea imediat după dispariția primului marcator. 

o Pentru a specifica direcția pe care o va lua efectul de ieșire utilizând modelul 

tablă de șah, în lista Orientare, selectați Din stânga. 

o Pentru a specifica viteza cu care dispare marcatorul de text, în lista Viteză, 

selectați Foarte repede. 

7. Repetați pașii de la 1 la 7 pentru fiecare marcator de text căruia doriți să îi 

adăugați acest efect de animație de ieșire. 

8. Testați efectul de animație. 

NOTĂ : În lista Animație particularizată apar efecte în ordinea în care le adăugați. 

 

5.5.2. Aplicarea efectelor de sunet pentru marcatorii de text 

Utilizați pașii de mai jos pentru a aplica efecte de sunet marcatorilor de text la care ați 

adăugat efecte de animație. Pentru început, diapozitivul arată aproximativ astfel. 

 

Și panoul de activitate Animație particularizată arată aproximativ astfel. 

https://support.office.com/ro-ro/article/Utilizarea-exemplelor-anima%C8%9Bii-%C3%AEn-prezentare-51509256-d5e2-49cb-88c0-b261c7c0ce6c#bm5
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Procedați astfel: 

1. În panoul de activitate Animație 

particularizată , în lista Animație particularizată, 

faceți clic pe săgeata 

din dreapta efectului 

de animație aplicat 

primului marcator de 

text, apoi faceți clic 

pe Opțiuni efect. 

2. Pe fila Efect, sub Intensificări, în lista Sunet, procedați 

astfel: 

o Selectați un sunet. 

o Pentru adăugarea unui sunet dintr-un fișier, selectați Alt 

sunet, apoi găsiți fișierul de sunet pe care doriți să îl 

utilizați. 

3. Repetați pașii de la 1 la 2 pentru fiecare marcator de text 

căruia doriți să îi adăugați un efect de sunet. 

4. Testați efectul de animație. 

 

5.5.3. Aplicarea unei căi de mișcare pentru un obiect 

IMPORTANT : Înainte de aplicarea unei cale de mișcare pentru un obiect, trebuie 

să adăugați obiectul, cum ar fi o imagine sau o miniatură la un diapozitiv. Alegeți o 

miniatură sau o imagine care are un fundal transparent, pentru că atunci când aplicați calea 

de mișcare, miniatura (fără fundal) pare să se miște de-a lungul diapozitivului ca un singur 

obiect. 

Atunci când căutați miniaturi și imagini online, veți fi direcționat către Bing. 

Sunteți răspunzător pentru respectarea drepturilor de autor și filtrul de licență din Bing vă 

poate ajuta să alegeți imaginile pe care să le utilizați. 

Pentru aplicarea unui efect de animație unei ilustrații SmartArt, 

consultați Animarea ilustrației SmartArt. 

1. După adăugarea obiectului la diapozitiv, glisați-l în locația din diapozitiv din 

care doriți ca obiectul să înceapă să se miște. 

2. Faceți clic pe obiect. 

3. Pe fila Animații, în grupul Animații, faceți clic pe Animație particularizată. 

https://support.office.com/ro-ro/article/Utilizarea-exemplelor-anima%C8%9Bii-%C3%AEn-prezentare-51509256-d5e2-49cb-88c0-b261c7c0ce6c#bm5
https://www.microsoft.com/en-us/legal/Copyright/Default.aspx
https://help.bing.microsoft.com/#apex/18/en-us/10016/0
https://support.office.com/ro-ro/article/Animarea-ilustra%C8%9Biei-SmartArt-41495840-4640-44a6-aa39-05ba56e299f9
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4. În panoul de activitate Animație particularizată, faceți clic pe Adăugare 

efect, indicați spre Căi de mișcare, spre Desenare cale particularizată, apoi faceți clic 

pe Mâzgăleală. 

NOTĂ : Cursorul se transformă într-un stilou. 

5. Porniți de la miniatură sau de la un alt obiect, desenați pe diapozitiv calea pe 

care doriți să o urmeze obiectul, apoi faceți clic în locul în care ar trebui să se oprească. 

6. Testați efectul de animație. 

1. Obiectul miniatură având al patrulea efect de animație aplicat 

2. Calea de mișcare 

3. Efectul de animație de intrare aplicat 

primului marcator de text 

4. Efectul de animație de ieșire aplicat 

primului marcator de text 

5. Efectul de animație de intrare aplicat celui 

de-al doilea marcator de text 

6. Efectul de 

animație de ieșire 

aplicat celui de-al 

doilea marcator de 

text 

 

 

 

 

 

 

5.5.4. Testarea efectelor de animație 

După adăugarea unuia sau mai multor efecte de 

animație, pentru a vă asigura că acestea funcționează, faceți 

clic pe Redare în partea de jos a panoului de activitate Animație particularizată. 

5.5.5. Setarea duratei unei tranziții 
1.       Selectați 

diapozitivul care 

conține tranziția pe 

care doriți să o 

modificați. 

2.       În fila Tranziții, 

în grupul  

 Temporizare, în 

caseta Durată, tastați numărul de minute dorite. 

https://support.office.com/ro-ro/article/Utilizarea-exemplelor-anima%C8%9Bii-%C3%AEn-prezentare-51509256-d5e2-49cb-88c0-b261c7c0ce6c#bm5


127 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

 5.5.6. Modificarea opțiunilor de efect pentru o tranziție 
 

Multe tranziții, dar nu toate, din PowerPoint 2010 

au proprietăți particularizabile pe care aveți 

posibilitatea să le setați. 

1.       Selectați diapozitivul care conține tranziția pe 

care doriți să o modificați. 

2.       În fila Tranziții, în grupul Tranziție la acest 

diapozitiv, faceți clic pe Opțiuni efect și selectați 

opțiunea dorită. 

 

 

 

 

5.5.7. Specificarea timpului pentru a înainta la diapozitivul următor 
 

1.       Selectați 

diapozitivul pentru care 

doriți să setați timpul. 

2.       În  fila  Tranziții, 

În 

grupul Temporizare, 

sub Avansare diapozitiv, 

alegeți una dintre  următoarele: 

 Pentru ca expunerea să avanseze la următorul diapozitiv când faceți clic cu mouse-

ul, bifați caseta de selectare La clic de mouse. 

 Pentru a specifica timpul de dinainte de avansarea la următorul diapozitiv, bifați 

caseta de selectare După, apoi tastați numărul de minute sau secunde pe care le 

doriți în caseta text asociată. 

NOTĂ    Pentru a utiliza temporizarea specificată, pe fila Expunere diapozitive, în 

grupul Configurare, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Se utilizează 

temporizările. 

 

5.5.8. Setarea unui sunet care să se redea în timpul unei tranziții 
 

1.       Selectați diapozitivul 

care conține tranziția pe care 

doriți să o modificați. 

2.       În fila Tranziții, în 

grupul Temporizare, în 

lista Sunet, selectați sunetul 

dorit. 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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NOTĂ    Dacă doriți să utilizați sunete proprii, în lista Sunet, selectați Alt sunet, apoi, în 

caseta de dialogAdăugare audio, selectați sunetul pe care îl doriți, apoi faceți clic pe OK 

 

Repetarea și înregistrarea temporizărilor diapozitivelor 
 

 Pe fila Expunere diapozitive, în grupul Configurare, faceți clic pe Programarea 

repetițiilor. 

Va apărea bara de instrumente Repetiție, iar caseta Timp diapozitiv începe 

temporizarea prezentării. 

Bara de instrumente Repetiție 

 Următorul (avansare la diapozitivul următor) 

 Pauză 

 Timp pentru diapozitiv 

 Repetare 

 Timp total prezentare 

 

 

Utilizarea instrumentelor de navigare pe ecran 
În timpul desfăşurării unei prezentări, dacă doriţi deplasarea între slide-uri, puteţi 

proceda astfel: 

 

 se execută clic dreapta în orice zonă 

a ecranului, în timpul vizualizării desfăşurării 

unui anumit slide (sau clic pe butonul   din 

colţul stânga-jos); 

 se selectează comanda dorită din 

lista de comenzi afişată. 

Iată lista de comenzi aferente: 

N ext - salt la slide-ul următor; 

Previous - salt la slide-ul anterior; 

Go - salt la un anumit slide dorit din 

prezentare; 

End Show - închide modul de vizualizare slide show şi se revine la modul de vizualizare 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
http://powerpoint10.weebly.com/diapozitive.html
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Capitolul 6.  INTERNET.  
 

 

6.1. Generalităţi şi definiţii legate de Internet 
 

6.1.1 Reţeaua Internet 
 

O reţea de calculatoare este formată din două sau mai multe calculatoare (aceste 

calculatoare se numesc HOST-uri sau GAZDE), interconectate între ele, capabile să facă 

schimb de informaţii. Nu există restricţii privitoare la mărimea, destinaţia ori tipul host-

urilor, fiind posibile sisteme eterogene (diferite) de comunicaţii. 

Unele pot fi dedicate unor acţiuni specifice: servere de tipărire, servere de fişiere, etc., 

de obicei acestea deservesc alte host-uri. Într-o reţea de calculatoare, se numeşte server, 

calculatorul care deserveşte cu informaţii, iar client este calculatorul care accesează 

informaţiile puse la dispoziţie de către server. 

Internet defineşte un sistem mondial de reţele de calculatoare interconectate, care 

înlesneşte serviciile de comunicare a datelor, cum ar fi: deschiderea unei sesiuni de lucru de 

la distanţă, transferul de fişiere, poşta electronică şi grupurile de discuţii. Internet-ul este o 

cale de a conecta reţelele existente de calculatoare, care extinde mult posibilităţile fiecărui 

sistem participant. Această reţea nu numai că reprezintă o sursă inepuizabilă de informaţii, 

dar, în acelaşi timp, este o nouă formă de comunicare între oameni. 

 

6.1.2.Evoluția  
 

Internetul poate fi definit ca totalitatea calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare ce 

comunică între ele printr-un anumit protocol. 

În anii ’60, Departamentul de Apărare a Statelor Unite ale Americii a realizat un proiect 

de cercetare pentru crearea unei reţele de comunicaţii în cazul unui atac nuclear. Această 

reţea conţinea noduri capabile să transmită şi să primească mesaje. Fiecare nod avea o 

adresă proprie unică, astfel încât mesajele puteau fi transmise către un anumit nod. În acest 

mod, datele erau transmise de la un expeditor numit gazdă, la un receptor numit client. 

Fiecare calculator putea acţiona atât ca un client cât şi ca un server, pentru a trece informaţia 

de la un calculator la altul. În cazul în care unul sau mai multe calculatoare pierdeau legătura 

cu reţeaua (dintr-un motiv sau altul) se executa o redirecţionare automată a informaţiei 

pentru a ajunge în condiţii bune la nodul destinaţie. Iniţial, această reţea a fost denunumită 

ARPAnet (după Defence Advanced Research Project Agency - Darpa).  

Departamentul American al Apărării a decis să extindă această reţea şi astfel, în anul 

1969 un predecesor al routerului (caculator cu funcţie de stabilire legături între două 

noduri ale reţelei şi gestionare a traficului în reţea) de azi a fost instalat la University of 

California în Los Angeles (UCLA). ARPAnet-ul a început astfel să se extindă. Acesta includea 

câteva servicii care sunt şi azi foarte importante: poşta electronică (e-mail), transferul de 

fişiere (FTP) şi accesarea unui calculator de la distanţă (telnet). În timp ce ARPAnet-ul se 

dezvolta, alte companii (ca de exemplu Xerox) au început să dezvolte tehnologia reţelelor 
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locale (Local Area Network – LAN). Dintre acestea, reţeaua cu cel mai mare succes a fost 

Ethernet, care permitea conectarea mai multor calculatoare împreună, cu o rată de transfer 

de date de 3Mbps şi mai târziu 10 Mbps. Fiecare producător a început să îşi impună propriile 

protocoale de comunicaţie. Astfel, Apple foloseşte ptotocolul AppleTalk, Novell are 

protocolul IPX/SPX, iar IBM crează protocolul SNA şi Microsoft protocolul NetBIOS.  

Datorită acestui lucru, cercetătorii de la Arpanet au început să insiste asupra 

posibilităţii de comunicare a calculatoarelor folosind un singur protocol. În acest mod ei au 

dezvoltat un protocol pentru a putea conecta diferite tipuri de echipament şi astfel s-a 

realizat o conectare a LAN-urilor la ARPAnet. S-a creat astfel protocolul TCP (Transmission 

Control Protocol) şi IP (Internet Protocol). Reţeaua putea fi acum numită Internet (de la 

interconectarea diferitelor reţele între ele). În 1983, creşterea Internetului a fost accentuată 

de apariţia versiunii 4.2 BSD a sistemului de operare UNIX care conţinea şi protocolul 

TCP/IP. Protocolul TCP/IP a început să fie oferit de producătorii tradiţionali odată cu 

protocoalele proprii.  

 

6.1.3. Modem 
 

Modemul este echipamentul care permite unui calculator să comunice cu alte 

calculatoare prin intermediul liniilor telefonice analoage standard. Cuvântul provine din 

prescurtarea expresiei  Modulator/Demodulator. Modemurile pot fi interne sau externe. 

În imaginea alăturată este prezentat un modem extern. 

Protocolul utilizat pentru transferul de date pe liniile telefonice 

(seriale) este de cele mai multe ori în acest moment PPP (Point to Point 

Protocol). Prin intermediul său calculatorul va putea „dialoga” cu 

calculatorul ISP-ului (Furnizor de servicii Internet) care asigură 

conectarea la Internet. 

 

6.1.4. Provider 
Acesta este termenul utilizat pentru ISP (Internet Service Provider/Furnizor de servicii 

Internet). Furnizorii de servicii Internet sunt companii zonale, care oferă acces la propria 

reţea, iar aceasta, la rândul ei, permite conectarea la Internet. În fiecare reşedinţă de judeţ şi 

în majoritatea oraşelor din ţară sunt una sau mai multe societăţi comerciale care oferă 

asemenea servicii şi care la rândul lor sunt conectate la companiile zonale. 

Furnizorii de Servicii Internet pot oferi variante de conectare la Internet prin: 

- conexiunea dial-up (prin utilizarea linei telefonice tradiţionale); 

- linie închiriată; 

- CATV (sistemul de televiziune prin cablu); 

- modem radio; 

- altele (de ex. fibra optică). 
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6.2. Navigare 

6.2.1 Programe de navigare 
 

Browser-ele sunt programe 

de navigare ce permit 

accesarea unor locaţii Web; 

conţinutul afişat fiind 

asimilat cu termenul Pagină 

de Web. 

Cele mai cunoscute astfel de 

programe sunt: Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, 

Opera Chrome. Programele 

menţionate au aproximativ 

aceleaşi funcţii şi  

caracteristici, iar interfeţele grafice sunt asemănătoare. 

 

6.2.2 Adrese de Internet, adrese de pagini 
 

Figura următoare este edificatoare în acest sens: 

Pentru Web forma generală a unei adrese (URL) este următoarea: 

http://NumeSiteWeb/Director/PaginaWeb.html 

 

Exemplu: http://www.fundatiacorona.ro 

unde: 
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NumeSiteWeb – este numele site-ului ce urmează a fi vizitat (specific sistemului de 

nume în Internet), de exemplu www.fundatiacorona.ro. În continuare se va detalia această 

adresă: 

.ro – semnifică ţara (România) 

fundatiacorona – reprezintă domeniul (Internet) al organizaţiei Fundatia Corona 

Observaţie: Există şi situaţii în care într-un URL există mai multe niveluri de subordonare 

arborescentă a domeniilor Internet. De exemplu: sector1.bucuresti, domeniul principal fiind 

Bucureşti, cel subordonat sector1. În acest caz URL-ul complet ar putea avea forma: 

www.sector1.bucuresti.ro (această adresă Web este prezentată doar în scop didactic). 

www – specific serviciului de Web (majoritatea site-urilor utilizează această 

denumire). 

Observaţie: Pot exista şi excepţii, ca următorul URL http://webmail.rol.ro care este tot 

o adresare a unui site Web. 

Director – este numele unui Director (în Windows este termenul de Folder) de la 

Serverul Web al site-ului. 

PaginaWeb.html – reprezintă numele unei pagini Web ce urmează a fi vizualizată. Dacă 

nu solicităm o pagină anume, serverul Web ne va “răspunde” cu o pagina web implicită. 

De cele mai multe ori o adresa Web are o forma mult simplificată: http://NumeSiteWeb 

sau doar NumeSiteWeb 

De exemplu adresa Web a Fundaţiei Corona este http://www.fundatiacorona.ro sau 

simplificat la maximum www. fundatiacorona.ro 

 

6.2.3. Elemente generale de interfaţă şi utilizarea acestora 
 

O aplicaţie (program) de navigare Web poate fi 

numită simplu: browser.  

Aceste aplicaţii sunt, în general gratuite şi pot fi 

descărcate din Internet sau pot fi regăsite pe CD-urile 

ataşate revistelor de specialitate care se găsesc pe 

piaţă în acest moment. 

 

Deschiderea Internet Explorer 
Pentru deschiderea browser-ului Internet 

Explorer se parcurg etapele: Start → 

All Programs → Internet Explorer: 

Altă modalitate de deschidere a Internet 

Explorer este prin clic pe pictograma  aflată pe 

desktop. 

Pentru închiderea Internet Explorer se face clic 

pe butonul Închidere (Close) aflat în colţul dreapta sus al ferestrei. 

Internet Explorer este browser-ul de Web inclus în Windows 7. În fereastra Internet 

Explorer se regăsesc toate componentele tradiţionale ale ferestrelor Windows 7. 

 

 

http://numesiteweb/
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Legăturile de text (hiperlegăturile) 

Denumirea de hiperlegătură provine din limba engleză din termenul hyperlink, sau 

mai simplu link. Un hiperlink , reprezintă o referinţă, legătură, element de navigaţie într-un 

document către alte parţi ale aceluiaşi document, alte documente sau secţiuni din alte 

documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigaţie. 

Hiperlegăturile sunt de obicei afişate în albastru şi sunt subliniate. Imaginile şi 

butoanele pot fi şi ele legături. Indicatorul mouse-ului arată întotdeauna legăturile: imaginea 

indicatorului se transformă într-o mână cu degetul arătător întins. 

 

Afişarea sau ascunderea barelor de meniuri, instrumente şi legături 
Instrumentele, accesibile din butonul Tools, permit ascunderea sau afişarea barei de 

meniuri, a celei de instrumente şi a celei de legături.  

Asemănător, instrumentele grupate de butonul Pagină (Page), controlează: 

focalizarea (Zoom), dimensiunea caracterelor de text, trimiterea conţinutului 

paginii ca fişier ataşat la un e-mail, salvarea 

conţinutului paginii într-un fişier. 

 

Pagina de pornire (Home Page) 
La fiecare deschidere a browserul-ui sau 

ulterior, după acţionarea butonului Home 

 (reprezentat de regulă printr-o căsuţă) 

browserul se conectează la o locaţie din 

Internet, fără a i se mai preciza o adresă web. 

Adresa la care se face această conectare poate 

fi desemnată prin Pagină de pornire (Home 

Page). Schimbarea acestei pagini de pornire 

se realizează astfel: Instrumente → Opţiuni 

Internet → General (Tools → Internet Options 

→ General): 

În câmpul destinat adresei din secţiunea Pagină de pornire (Home Page) se poate 

introduce adresa web a unei pagini (exemplu http://www.google.ro). Tot în secţiunea 

Pagină de pornire (Home Page) există trei butoane, cu semnificaţiile: 

Pagină curentă (Use Current) va avea ca efect preluarea adresei paginii web deschise 

în acest moment în fereastra browserului (pagina curenta) Implicit (Use Default) va stabili 

o adresă de web a producătorului browserului (Microsoft)  

Pagină necompletată (Use Blank) va avea ca efect utilizarea unei pagini goale (albe) 

ca pagină de pornire. La final clic pe OK. 

Butonul Pornire (Home) poate fi folosit pentru afişarea şi stabilirea paginii Web de 

pornire. 
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Utilizarea filelor 

 
Navigarea cu ajutorul filelor (în lb. engleză Tab) permite deschiderea simultană a 

mai multor pagini Web într-o singură fereastră a browser-ului. Comutarea de la o pagină la 

alta se face deosebit de uşor. Deschiderea unei pagini noi într-o filă nouă se poate face prin 

butonul Filă nouă (New Tab). Închiderea unei file active se face folosind butonul de închidere 

asociat acesteia. 

 

Realizarea navigării: 

Se introduce adresa unui site în zona adresa şi se apasă tasta Enter. Se selectează o 

informaţie de pe ecran, informaţie ce reprezintă o hyperlegătură. La clic pe această 

informaţie se va deschide o altă pagină corespunzătoare informaţiei respective. Astfel se 

poate defini un site ca fiind un pachet de fişiere legate între ele prin hiperlegături. 

Un browser permite deschiderea paginilor web (afişării) link-urilor (legăturilor) într-o 

fereastră nouă, respectiv navigarea pe mai multe direcţii în acelaşi timp. Această operaţie se 

realizează astfel: clic dreapta pe link-ul dorit (când forma cursorului este de mânuţă), din 

meniul obţinut se alege Deschidere în fereastră nouă (Open in New Window): 

Există posibilitatea deschiderii mai multor file de navigare (tab-uri), în interiorul 

ferestrei principale specifice browser-ului web. Precizarea adreselor web ce urmează a fi 

vizitate în aceste file, se poate face ulterior. 

Deschiderea tab-urilor se realizează astfel: clic pe butonul Filă Nouă (New Tab), sau se 

apasă combinaţia de taste Ctrl+T: 

Comutarea între tab-uri se face prin clic pe butonul corespunzător fiecărui tab. 

Închiderea unui tab se face prin clic pe butonul Închidere filă (Close tab), specific. 

Pe unele site-uri mai solicitate sau în general când conexiunea la Internet nu este tocmai 

comparabilă cu cantitatea de date care trebuie transferată la un moment dat, unele pagini de 

web vor fi afişate partial (în general imaginile sunt cele care “suferă”), altele vor rămâne într-

un transfer permanent. Bara de stare a browser-ului afişează într-o bară de progres procesul 

de încărcare al paginii. 

Pentru oprirea transferului de la site-ul vizitat, în Internet Explorer se face clic pe 

butonul Stop: 

Pentru reiniţierea un nou transfer întrerupt prin 

butonul Stop, se acţionează butonul Reîmprospătare 

(Refresh) în Internet Explorer. 

Afişarea unui URL vizitat anterior se face în Internet 

Explorer prin clic în partea  dreaptă (pe săgeata cu vârful în 

jos) a zonei Adresă (Address). Se va deschide o listă cu 

adresele web vizitate anterior, urmând ca tot prin clic să se 

selecteze adresa dorită 
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Istoricul de navigare 
Site-urile vizitate şi anumite condiţii de lucru sunt păstrate de browser-ele de Web. Mici 

fişiere de lucru sunt transferate automat de la serverul Web pe calculatorul folosit pentru 

accesul la paginile Web. Informaţiile păstrate în aceste mici fişiere vor fi utilizate la 

următoarea conectare a utilizatorului la acelaşi server Web. 

Fişierele de acest fel se numesc cookies. Ele pot păstra şi informaţii deosebite ca de ex. 

numele de utilizator şi parola pentru accesul la un site protejat. Dacă se navighează timp mai 

îndelungat, se constată că lista cu adresele anterior vizitate creşte semnificativ. Dacă se 

doreşte ştergerea acestei liste, în Internet Explorer se execută: clic pe meniul Instrumente 

→ Internet Options → fila General (Tools→ Internet Options→ fila General). În partea de jos 

a paginii se găseşte secţiunea Istoric navigare (Browsing history). Aici se dă clic pe 

Ştergere… 

(Delete…), apoi clic pe Ştergere (Delete). 

Caseta de dialog pentru ştergerea istoricului de navigare şterge fişierele temporare, 

blocurile „cookie”, istoricul site-urilor Web vizitate, formularele şi datele cu care aţi 

completat formulare, parolele folosite. 

 

Pagini favorite 
Paginile favorite ale utilizatorului pot avea legături (în 

lb. engleză link)  plasate în centrul de legături, printre 

legăturile prestabilite. Adăugarea  paginilor favorite se face 

cu ajutorul butonului Adăugare la Preferinţe (Add to 

Favorites Bar).  

Pagina Web curentă va fi inclusă în lista de 

pagini favorite. Se pot construe dosare care 

grupează pagini cu folosire similară. 

Accesul la paginile favorite se face acum prin 

legăturile plasate în Preferinţe (Favorites). 

Pentru afişarea unei pagini Web care a fost 

adăugată ca Preferinţă (Favorite) se procedează 

astfel: 

- În fereastra programului Internet Explorer se 

efectuează un clic pe butonul Favorites. 

- În lista afişată se va da un clic pe adresa 

paginii Web dorite. După această acţiune, în 

fereastra navigatorului se va afişa conţinutul paginii Web selectate. 
 

6.2.4 Căutarea informaţiilor 
Pentru uşurinţa regăsirii informaţiilor există site-uri speciale ce poartă denumirea de 

„motoare de căutare”. 

Lista motoarelor de căutare este foarte mare, dar se vor prezenta cele mai cunoscute: 

- www.google.com 

- www.yahoo.com 

- www.live.com 
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- www.altavista.com 

După încărcarea site-ului www.google.com în caseta de text din mijlocul paginii se vor 

scrie cuvintele cheie după care se face căutarea. Alegerea lor se va face ţinând cont de faptul 

că se vor afişa toate adresele site-urilor care conţin în paginile lor aceste cuvinte. De exemplu 

se va căuta „istorie iasi”. 

După scrierea cuvintelor cheie, se apasă tasta Enter, sau se face clic pe butonul 

Căutare Google.  

Rezultatul căutării constă într-o listă cu foarte multe adrese de site-uri care conţin 

cuvintele „Istorie Iasi”. Pentru accesarea uneia dintre aceste adrese se va face clic pe numele 

ei. 

 

6.2.5 Facilităţi oferite de Google 

Căutarea avansată 
Pentru căutări mai detaliate, se va folosi opţiunea de căutare avansată. În continuare se va 

exemplifica o căutare a tuturor site-urilor în limba română care conţin fraza „palatal culturii”. 

 
 

Accesarea acestei opţiuni se face prin clic pe link-ul Căutare avansată, din fereastra principală 

Google. Va apărea fereastra din imaginea următoare, unde se vor completa criteriile de căutare dorite. 
 

 

6.2.6 Utilizarea serviciului de e-mail şi a agendei electronice 
 

Poşta electronică (e-mail).  
  Una dintre cele mai importante componente ale Internetului este poşta electronică 

sau sistemul e-mail (Ex:  zeus@dart.ro. Partea din stânga simbolului reprezintă 

numele unei cutii poştale dintr-un calculator. Partea din dreapta lui "@" 

reprezintă adresa calculatorului pe care se află acea cutie poştală. Ca şi în 

cazul unor adrese Web (URL), această adresă a calculatorului îţi poate 

arăta din ce organizaţie face parte, sau de ce naţionalitate este expeditorul 

unei scrisori pe care o primeşti  (ex: grupul de litere "ro", înseamnă din 
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România. Apoi, din "dart" înseamnă că abonatul serviciilor Internet oferite de Fundaţia Dart 

din Arad.  

     Prin e-mail pot fi trimise scrisori electronice chiar mai multor oameni deodată, astfel 

incăt poşta electronică poate fi folosită şi pentru ştiri. 

Pentru a trimite cuiva o scrisoare electronică, trebuie să ii cunoşti adresa e-mail. Vei 

mai avea nevoie, fireşte, de un program de transmitere e-mail, care poate fi Mail, Gmail etc.  

 

Lucrul cu Internet Mail.  
Sistemul de e-mail este una dintre cele mai importante aplicații folosite pe sistemele de 

calcul, ducând în același timp la dezvoltarea și răspândirea la nivel global a internetului. 

Printre principalele avantaje ale sistemului de poștă electronică, care au dus la răspândirea 

sa, sunt: fiabilitatea, garanția că mesajele ajung la destinatar; timpul scurt, de ordinul 

secundelor sau a minutelor, între momentul în care un mesaj este expediat și momentul în 

care ajunge la destinatar; securitatea, putându-se utiliza mecanisme de criptare a 

conținutului mesajelor; flexibilitatea, permițînd trimiterea într-un mesaj electronic (de 

obicei ca atasament) a oricarui tip de date: multimedia, documente, semnături electronice, 

facturi de plată, etc. Pentru firme, acest sistem permite schimbarea de documente în format 

electronic în timp real, ceea ce duce la creșterea productivității angajaților și permite ținerea 

unei strânse legături între partenerii de afaceri. De asemenea, în interiorul unei firme / 

corporații de dimeniuni mari acest sistem poate fi principalul mediu de transport al 

documentelor între angajați, substituid astfel sisteme de comunicație precum fax-ul și 

telefonul. Din punct de vedere al utilizatorilor casnici, e-mail-ul poate fi privit ca un serviciu 

de corespondență cu persoanele cunoscute care presupune costuri scăzute, disponibilitate 

și fiabilitate foarte ridicată. Comunicația între procesul client și procesul server se efectuează 

în modul următor: clientul trimite o comandă server-ului, acesta o execută și returnează 

clientului un cod numeric. 

 

Trimiterea de mesaje şi fişiere.  
O scrisoare trimisă sau primită prin intermediul poștei electronice este alcătuită 

asemănător unei scrisori obișnuite dintr-un “plic”, care conține adresele expeditorului și 

destinatarului. Informațiile corespunzătoare celor scrise pe plic 

sunt grupate în cazul mesajului electronic la începutul scrisorii, 

sub forma unui antet. Aceste informații sunt utile în primul rând 

serviciului de trimitere a mesajului pentru a ști cum să-l 

manevreze astfel încât acesta să ajungă la destinație. O parte din 

aceste informații trebuie completate de către expeditor; altele 

sunt adăugate automat de către serviciul folosit în momentul 

trimiterii mesajului sau pe parcursul procesului de distribuire a 

mesajului.  

Pentru a trimite sau primi mesaje prin poșta electronică, trebuie în primul rând 

cunoscută  adresa electronică. În momentul în care se începe lucrul pe un calculator conectat 

la INTERNET, acesta genereazî automat o adresă electronică pentru utilizator. Conceptul de 

adresă electronică este asemănător celui de adresa postală din lumea reala: pentru a primi 

https://dumitrescudragos.files.wordpress.com/2012/05/email-marketing.jpg
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scrisori, trebuie să existe o adresă la care poștașul să distribuie scrisorile; această adresă 

trebuie scrisă pe plic de către expeditor. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește poșta 

electronică. 

 Livrarea mesajelor email prin Internet. Orice mesaj email este transmis ca un 

flux de pachete, utilizând protocolul TCP/IP, fiecare pachet continuând adresa 

destinatarului. Ruterele examinează adresele și orientează pachetele pe drumul optim spre 

destinație. Dirijarea (rutarea) pachetelor depinde de mai mulți parametri, dintre care 

reținem aici doar volumul traficului pe diferite magistrale la momentul transmisiei. Fiecare 

pachet poate ”călători” spre destinație pe o alta rută, ceea ce poate genera sosirea la 

destinație într-o alta ordine decât la plecare. Când toate pachetele au ajuns la destinație, ele 

sunt combinate în mesajul inițial plecat de la sursă. 

Pentru a transmite un mesaj la un grup de persoane se poate folosi o listă cu adrese și 

un produs program reflector de email care rutează mesajul către fiecare membru al listei 

precizate. 

 Funcționarea softwareului pentru email. După sosirea mesajelor în cutia 

poștală proprie este necesar un software specializat pentru citirea acestora. Practic, un 

mesaj transmis prin email este livrat (transmis) către serverul de email la care este conectat 

calculatorul propriu. Softwareul de email accesează serverul de email și verifică dacă sunt 

mesaje transmise. Dacă există mesaje noi, va putea fi vizualizată o listă cu acestea la 

accesarea serverului de email. 

Parametrii fiecarui element din listă sunt: numele expeditorului, subiectul mesajului, 

data și ora când a fost transmis mesajul. Softwareul specializat poate citi și pagini HTML care 

sunt transmise, astfel ca în cutia poștală se primesc pagini web complet formatate. În 

momentul accesării paginii respective, browserul propriu va lansa și va vizita pagina care se 

dorește accesată. 

 Criptarea mesajelor email. Criptarea este folosită pentru a ascunde conținutul 

mesajelor email de intențiile spionilor (hackerilor) de a le intercepta și 

citi la transmiterea prin internet. Una din cele mai utilizate metode de 

criptare este folosirea unor „chei” specifice. Pentru a realiza efectiv 

criptarea sunt necesare o cheie publică și o cheie privată. Cheia publică 

este disponibilă oricărei persoane pentru a realiza criptarea mesajelor 

email. Cheia privată este folosită numai de către destinatar pentru a 

decripta mesajul. 

Mesajul criptat este transmis în Internet în același fel ca și unul necriptat. Deosebirea 

constă în faptul că nu poate fi citit cât circulă pe Internet, fiind vizibile numai eventuale 

caractere aleatoare. Cu toate acestea, orice mesaj criptat poate fi decriptat de către o 

persoană în mod ilicit, dar de obicei cu eforturi financiare mai mari decât dacă ar cumpăra 

direct informația conținută în mesajul criptat.  

Conectarea la furnizorul Internet.  
De fapt, la expediere, mesajele sunt depuse pentru moment într-un recipient numit 

outbox, iar la destinatar, în recipientul Inbox. Transmiterea lor propriu-zisă în Internet, prin 

intermediul firmei furnizoare de servicii Internet, se realizează imediat în cazul în care 

conexiunea este directă, sau mai lent, în cazul conectării printr-un apel telefonic.  

https://dumitrescudragos.files.wordpress.com/2012/05/encrypt-your-gmail-email.jpg
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După realizarea unei conexiuni obişnuite, va apărea o fereastră care va indica faptul că 

este verificată cutia poştală şi are loc un schimb de mesaje între calculatorul tău și serverul 

furnizorului Internet. 

Mesajele primite pot fi puse în recipiente separate, create după anumite criterii (subiect, 

adresa expeditorului etc.), din opţiunea File->Folders. 

Mesajele se şterg (logic) cu ajutorul butonului Delete, ele fiind mutate în recipientul 

Deleted ttems, de unde pot fi şterse definitiv. 
 

Liste e-mail. 
Să presupunem că ai de trimis mesaje pe o anumită temă, periodic, unui grup de prieteni 

din toată ţara, care au acces la e-mail. Este destul de complicat ca de fiecare dată să le scrii 

adresele tuturor, chiar dacă foloseşti şi o agendă de adrese. Programatorii de sisteme e-mail 

şi-au pus şi ei această problemă, rezultatul muncii lor fiind aşa-zisele liste e-mail (sau liste 

de discuţie cu adrese). Astfel, pe un server se simulează existența unui utilizator, având o 

anumită adresă, care este a tuturor, în sensul că oricine se poate folosi de ea, dar, care practic 

nu e a nimănui. 

Astfel, de exemplu, lprofi@list.sfos.ro este o adresă a profesorilor de infor-matică. Oricine 

poate trimite o scrisoare pe această adresă. În plus, orice scri-soare primită pe această adresă 

este apoi trimisă la toţi profesorii de informatică din ţară care sunt înscrişi în lista acestor 

profesori, ataşată adresei. Aşadar, lprofi este o listă e-mail. 

În general, o listă de discuţie constă dintr-o astfel de adresă care serveşte drept "reflector" 

pentru scrisorile primite de ea. Dacă vreți să scrieți tuturor profesorilor de informatică 

înscrişi în lista lprofi, veți expedia mesajul doar la adresa lprofi@list.sfos.ro. 

Mesajul va fi primit doar de aceia care sunt deja înscrişi în această listă. Înscrierea se face 

fie manual (prin intermediul administratorului listei), fie automat.  

 

Capitolul 7.  SITE WEB. 
 

7.1. Noțiuni fundamentale www.  
 

Dezvoltarea rapidă din ultima perioadă a resurselor software şi hardware din 

domeniul tehnologiei informației conduce la  o mai bună comunicare şi un acces mult mai 

rapid la toate categoriile de informații. Internetul este cel care contribuie în mare măsură la 

înlesnirea accesului la informații. 

Internetul este o organizație deschisă de rețele care nu este nici condus nici finanțat 

de nici un grup. Există , însă multe organizații private, universități și agenții guvernamentale 

care plătesc pentru Internet și conduc părți ale acestuia.  

Ceea ce face Internet-ul  să fie foarte utilizat  sunt aplicaţiile care rulează pe baza sa 

şi ceea ce poate fi realizat cu ajutorul acestora. Internetul funcționează pe baza modelului 

client/server, adică un calculator client se conectează la un calculator server pe care există 

informațiile, serverul fiind un calculator mult mai puternic 

                                             

                                                      CERERE          

                                                                               RĂSPUNS 

WEB 

SERVER 
 

WEB BROWSER 
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               Pentru a avea acces la informațiile din Internet, un calculator accesează un server 

de Web.  

Web-ul constă în pagini cu informații de pe gazde care rulează software de tip server 

Web. Gazda este de multe ori identificată cu serverul Web, lucru care nu este corect. Serverul 

Web este un software, nu calculatorul în sine. 

Un Web server este un program care furnizează pagini Web la cerere. Când un 

utilizator de la o adresă IP specifică solicită un anumit fişier, serverul Web încearcă să obţină 

acel fişier şi să-l trimită înapoi utilizatorului. Fişierul solicitat poate fi codul sursă HTML al 

unei pagini Web, o imagine GIF, un fişier Flash, un document XML, sau un fişier AVI. 

Browserul Web este cel care determină ceea ce trebuie cerut, nu serverul Web. Serverul doar 

procesează cererea. 

Conexiunile la serverele de Web se stabilesc pe măsură ce sunt necesare. Atunci când 

este cerută o pagină de la un server Web,se stabilește o conexiune prin Internet între gazda 

solicitantă şi gazda pe care rulează serverul Web. Pagina Web cerută este transmisă prin 

acea conexiune, după care conexiunea este întreruptă. Dacă pagina primită conţine referinţe 

la alte informații ce trebuie descărcate (de exemplu, imagini), fiecare va fi obţinută folosind 

o nouă conexiune. 

Paginile Web sunt realizate folosind o serie de tehnologii pe partea de client şi sunt 

procesate şi afişate de către browsere. 

Browserele web sunt programe client folosite pentru a accesa site-uri şi pagini Web. 

Sarcina unui browser este de a procesa paginile Web primite şi de a le prezenta utilizatorului. 

Browser-ul încearcă să afişeze grafice, tabele, formulare, text formatat şi orice conţine 

pagina. 

Cele mai cunoscute browsere web din prezent sunt Netscape Navigator şi Internet 

Explorer.  

 
Pentru  utilizator, Web - ul reprezintă o colecție uriașă de documente care sunt 

răspândite în întreaga lume, sub forma unor pagini. Fiecare pagină poate să conțină legături 

către alte pagini, aflate oriunde în lume. Utilizatorul poate să aleagă o legătură care îi va 

aduce pagina indicată de legătură. Acest proces se poate repeta la nesfârșit, fiind posibil să 

se traverseze în acest mod sute de pagini legate între ele  
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7.2. Facilități și servicii Internet. 
 

Internetul este sursa inepuizabilă de informații din cele mai diverse domenii, permite 

accesul la arhive informaționale din întreaga lume, oferă posibilități nelimitate de a stabili 

relații diverse între oameni, grupuri, firme sau guverne 

Internetul realizează conectarea a milioane de calculatoare: calculatoare 

guvernamentale și ale instituțiilor din întreaga lume; ale universităților și școlilor din 

întreaga lume; sisteme de calcul ale marilor corporații (Microsoft, IBM, Digital etc.); sisteme 

de calcul ale unor organizații științifice, culturale, sociale;Calculatoare ale marilor agenții de 

presa și de televiziune; ale marilor edituri;  

Este posibil schimbul rapid și comod de informații prin asigurarea unor servicii 

specializate precum e-mail (posta electronica), transfer de fișiere cu protocolul ftp, 

transferul vocilor și al imaginilor, posibilități de divertisment, posibilități deosebite pentru 

educație, învățământ și perfecționare profesională. 

Furnizorul de servicii Internet  oferă pe lângă legătura fizică și o mare varietate 

servicii Internet. Astfel , utilizatorii pot beneficia de : poșta electronică, transfer de fișiere, 

servere de informații, videoconferințe etc. . 

Serviciile oferite de Internet  pot fi grupate în următoarele categorii : 

 Servicii de comunicare ;  

 Servicii de informare ; 

 Servicii comerciale ; 

 Cultură și turism virtual ; 

 Învățământ - cercetare ; 

 Servicii de recreere; 

 Transfer de fișiere . 

 

7.3. Limbaje de marcare HTML 
 

HTML este prescurtarea de la Hypertext Markup Language, ceea ce reprezintă de fapt 

limbajul pe care browserele de Internet îl înțeleg și cu ajutorul lui pot fi afișate paginile web.  

Editoarele de text (sursă) folosite pentru HTML oferă de obicei posibilitatea evidenţierii 

sintaxei. Editoarele de text HTML includ de obicei funcţiuni integrate sau integrarea cu 

instrumente externe pentru sarcini precum sursa şi controlul versiunii, verificare linkuri, 

verificare cod şi validare, curăţire cod şi formatare, verificare gramatică, încărcare prin FTP 

sau WebDAV, şi structurare ca un proiect.  

Editoare de obiecte - permit editarea alternativă a textului sursă al obiectului într-un 

mod vizual mai organizat decât simpla evidenţiere prin colorare. Editoarele oferă o interfață 

de editare care arată cum va fi afişată pagina într-un browser web. Unele editoare, precum 

cele sub forma extensiilor de browser, permit editarea într-un browser web.  

HTML = Hyper Text Markup Language este limbajul de bază al WWW şi constă dintr-

un set standard de coduri care specifică în ce mod documentele vor fi afişate pe ecran de 

către navigatoare. 
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Orice document HTML începe cu marcajul (tag-ul) <html> şi se termină cu marcajul 

(tag-ul) </html>. Un marcaj poate avea unul sau mai multe atribute care se specifică prin 

perechi de forma: nume="valoare". Se recomandă ca valorile atributelor să fie plasate între 

ghilimele (" "). Marcajele dintre aceste paranteze unghiulare transmit comenzi către browser 

pentru a afişa pagina într-un anumit mod.  

Un document HTML conține două tipuri de etichete(tag-uri) : 

 De tip pereche, cu un tag ce delimitează începutul blocului și un tag ce 

delimitează sfârșitul blocului (<html>     </html>) 

 Singulare (<br>) 

 

7.4. Editoare de HTML 
 

La ora actuală există foarte multe editoare XML, atât gratuite(utile mai ales 

începătorilor) cât și pachete contra cost pentru profesioniști. 

Funcția de baza a unui editor XML este de a-ți permite să creezi și să manipulezi 

documente XML. Caracteristicile de baza de ale unui editor sunt  posibilitatea de a crea, edita 

si salva documente XML. 

Exista multe editoare XML gratuite disponibile pentru descărcare de pe Internet: 

http://www.xmlcooktop.com/ 

http://www.xmlmind.com/xmleditor/stdedition.html 

http://www.iol.ie/~pxe/ 

 

Editoare XML care pot fi cumpărate: 

http://www.altova.com/ 

http://www.xmlmind.com/xmleditor/proedition.html 

http://na.justsystems.com/index.php  

XML(Extensibile Markup Language) a fost proiectat pentru a adăuga noi facilită și 

tehnologiilor Web existente.  

 HTML este un limbaj proiectat pentru satisfacerea unor anumite cerinţe.  

Tehnologiile XML şi HTML (HyperText Markup Language) sunt complet diferite. 

HTML-ul poate fi utilizat pe multe platforme, foarte bun în a expune informaţii, însă HTML-

ul nu este la fel de bun în a le descrie. De aceea s-a ajuns la XML: o metodă universală pentru 

a reprezenta, descrie informaţii. XML este o tehnologie complementară a HTML-ului. 

 

7.5. Tehnologii folosite în paginile web 
 

Informaţiile din World Wide Web sunt stocate în pagini. O pagină poate conţine: text,  

liste, meniuri, tabele, formulare, elemente grafice, script-uri, stiluri (style sheets), obiecte 

multimedia.  

Paginile Web sunt realizate folosind o serie de tehnologii pe partea de client şi sunt 

procesate şi afişate de către browsere. 

O pagină Web conține butoane de navigare interne, care ajută utilizatorul să se 

deplaseze printre numeroasele documente la care are acces.  

Site-urile  Web pot fi:  

http://www.xmlcooktop.com/
http://www.xmlmind.com/xmleditor/stdedition.html
http://www.iol.ie/~pxe/
http://www.altova.com/
http://www.xmlmind.com/xmleditor/proedition.html
http://na.justsystems.com/index.php
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 Site-uri cu pagini statice  

 Site-uri cu pagini dinamice  

În cazul Site-urilor cu pagini statice - paginile Web sunt fişiere cu simplu text 

construite folosind limbajul Hypertext Markup Language (HTML). Acesta este implementat 

ca o mulţime de tag-uri uşor de învăţat. Autorii paginilor Web folosesc aceste tag-uri pentru 

a marca paginile de text, iar browserele le folosesc pentru a afişa informaţiile pentru a putea 

fi vizualizate. Paginile Web pot să conţină legături hypertext la alte pagini.  

Site-urile  cu pagini dinamice necesită o actualizare periodică  a elementelor specifice. 

La proiectarea unui astfel de site trebuie luate în considerare următoarele elemente: modul 

în care vor fi actualizate datele de pe site și costurile operațiunilor de actualizare periodică. 

Comunicarea cu clienții (utilizatorii) care apelează un astfel de site, se poate realiza 

prin inserarea de formulare de e-mail, pe paginile site-ului. În aceste condiții se poate lua în 

considerare și folosirea unui autoreponder pus la dispoziție de către ISP.  

In felul acesta se va transmite automat un mesaj de răspuns vizitatorului site-ului, 

înștiințându-l astfel de primirea mesajului transmis si mulțumindu-i pentru vizită. 

Majoritatea browserelor noi permit folosirea şi a altor tehnologii, dintre care cele mai 

importante sunt: 

 CSS (Cascading Style Sheets) – oferă o modalitate de a separa prezentarea de 

conţinut astfel încât ambele să poată fi refolosite şi modificate cu uşurinţă. 

 DHTML (Dynamic HTML) – o combinaţie de HTML, script-uri şi CSS care 

folosite împreună, pot realiza interfeţe pentru utilizator foarte atractive şi interactive. 

 Appleturi Java – mici programe care rulează în browser. 

 Macromedia Flash – o tehnologie inclusă în 98% din browserele existente, care 

oferă un mecanism pentru crearea unor interfeţe atractive şi portabile. Piesa care leagă 

între ele serverele Web, browserele Web şi paginile Web este URL-ul. 

 

7.6. Limbajul JavaScript 
 

Limbajul JavaScript a fost realizat de firmele Netscape şi Sun şi a fost conceput ca un 

limbaj care extinde posibilitățile de lucru ale HTM-ului. Limbajul conlucrează cu HTML-ul 

     Caracteristici ale limbajului JavaScript: 

 In JavaScript se scriu secvențe de program numite scripturi. Majoritatea acestor 

secvențe sunt alcătuite din funcții, care răspund anumitor evenimente.  

 In JavaScript NU se citesc şi NU se scriu fișiere; 

 JavaScript este un limbaj interpretat, adică browserul preia o instrucțiune , o executa , 

apoi preia o alta instrucțiune  o executa, s.a.m.d. 

 JavaScript este un limbaj care utilizează obiecte; 

 In JavaScript se face distincție între literele mari şi literele mici, adică este case 

sensitive”. “ 

 Folosește din sintaxa lui C++ şi a limbajului Java 

 JavaScript lucrează cu funcții definite de programatori sau cu/şi funcții predefinite 

Procesul de programare în JavaScript poate fi reprezentat grafic astfel:  



144 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

JavaScript lucrează cu constante, date , variabile, operatori, instrucțiuni, funcții, obiecte. 

O constantă este o variabilă care păstrează aceeaşi 

valoare pe toată durata executării unui program. De obicei, 

constantele sunt reprezentate prin cuvinte care încep cu 

literă mare şi sunt definite la începutul programului. 

O variabilă este numele atribuit unei locaţii din 

memoria calculatorului unde sunt stocate datele. Numele 

unei variabile JavaScript este alcătuit din una sau mai multe 

litere, cifre sau liniuţe de subliniere, începând cu literă  

JavaScript diferenţiază majusculele de minuscule. 

In JavaScript există următoarele tipuri de date : tip sir; 

tip număr întreg; număr întreg în baza 10, 8 sau 16. O 

variabilă se poate declara cu particular “var”, poate primi orice valoare, nu se declara tipul 

ei. 

Operatorii sunt simboluri sau identificatori care reprezintă o modalitate în care poate 

fi evaluată sau manipulată o combinaţie de expresii. 

Operatori aritmetici sunt: semnul plus (+) care adună două valori, semnul (–) care scade 

o valoare din altă valoare, asteriscul (*) care înmulţeşte două valori şi semnul slah (/) care 

împarte o valoare la altă valoare, ++ pentru incrementarea şi –– pentru decrementarea unei 

valori cu 1. Operatorul modulo este simbolizat prin semnul procent (%) şi este restul rămas 

după împărţirea primului operand la al doilea.+, -, * /, %      

Operatori relaționali : <, <=, >, >=  

Operatori de egalitate  = = pentru test egalitate 

                                       !=    pentru test inegalitate 

Operatori logici              !   (negarea logica) 

                                      || operatorul logic “sau” (este operator binar): daca cel puțin unul 

din operanzi este true, rezulta  true, altfel rezultatul este false 

                                         &&  operatorul logic “și” 

Operatorul ‘,’ (virgule) 

Operatorul condițional : exp1 ? exp2:exp3; 

JavaScript foloseşte doi operatori, ? şi :, pentru a forma expresii condiţionale. Operatorii 

condiţionali JavaScript execută aceeași operaţie ca şi o instrucţiune IF imediată.  

Operatorul de concatenare pentru șiruri este + 

Instrucțiunile folosite în JavaScript sunt grupate în 3 categorii: instrucţiuni 

condiţionale, instrucţiuni pentru cicluri, instrucţiuni label, instrucțiuni with, instrucțiuni 

switch 

7.7.  Limbajul PHP 
 

 PHP(Hypertext Preprocessor), este un limbaj de scripting special realizat pentru a 

dezvolta aplicaţii web, prin integrarea codului PHP în documente HTML. Este destinat 

scrierii rapide de pagini web dinamice. 

PHP permite furnizarea unui conţinut Web dinamic, cu un conţinut Web care se 

modifică automat de la o zi la alta sau chiar de la un minut la altul. PHP rulează pe serverul 
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Web, nu în browserul Web, deci PHP poate obţine accesul la fişiere, baze de date şi alte 

resurse inaccesibile programului JavaScript.  

PHP-ul permite afişarea de imagine, fişiere PDF şi chiar filmuleţe Flash toate generate 

instant. Se poate de asemenea ca rezultatul să fie orice fişier text.   

Una dintre cele mai puternice şi importante facilităţi în PHP este suportul său pentru o 

gamă larga de baze de date. Scrierea unei pagini de web ce interacționează cu o bază de date 

este simplă.  

Elemente de bază ale sintaxei PHP 

Când PHP interpretează un fişier trece prin textul acestuia până când întâlneşte unul 

din tag-urile speciale care îi spun să pornească interpretarea textului ca fiind cod PHP, se 

execută tot codul întâlnit, până la întâlnirea unui tag PHP de închidere. Aceasta permite 

înglobarea codului PHP în interiorul codului HTML: tot ceea ce este în afara tag-urilor PHP 

este lăsat nemodificat, în timp ce tot ceea ce este în interior este interpretat ca fiind cod. 

 

7.8. Utilizarea scripturilor în cadrul site-urilor Web 
 

Pentru a putea insera şi utiliza un script  nu este absolut necesară cunoaşterea limbajului 

JavaScript . Există un număr foarte mare  de scripturi gata de utilizare, care pot inserate cu 

uşurinţă în codul sursă al documentelor HTML. 

Scripturile JavaScript pot fi incluse în pagina Web în două moduri: 

1. prin intermediul etichetei <SCRIPT> </SCRIPT> 

2. prin intermediul unei proceduri eveniment 

Următorul exemplu include  în document un script care afişează în pagină textul "Salut!" 

prin intermediul etichetei <SCRIPT>.  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>javascript1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1> exemplu JavaScript</H1><HR> 

<SCRIPT language="JavaScript"> 

document.write("Salut!") 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 

Atributul language al etichetei <SCRIPT> specifică limbajul în care este scris scriptul, în 

acest caz valoarea atributului fiind "JavaScript". 

Definiţia  scriptului este plasată în antetul documentului HTML, iar apelul scriptului este 

făcut în corpul documentului. În cadrul scriptului apar două linii precedate de şirul de 

caractere "//". Acesta este modul în care se introduc comentariile în cadrul scripturilor 

JavaScript.  

Evenimentele sunt un alt concept fundamental cu care lucrează JavaScript. Un 

eveniment este o acţiune care survine la un moment dat şi în urma căreia este declanşată 

execuţia unei anumite părţi din program. De fiecare dată când  vizitatorul face click pe o 
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legătură, când introduce un text sau chiar când trece cu mouse-ul deasupra unei zone a 

paginii, poate să survină  un eveniment la care scriptul reacţionează generând un răspuns.  

 

7.9. Baze de date pentru site-uri Web 
 

Baza de date este o colecţie partajată de date legate logic, proiectată pentru a 

satisface necesităţile unui sistem informatic. Datele sunt strânse într-o colecție unică şi sunt 

folosite simultan de mai mulţi utilizatori. Redundanţa datelor este controlată prin 

normalizare, ceea ce implică o redundanţă minimă. 

O  bază de date are nevoie de un sistem de gestiune a bazei de date. Acesta este un 

sistem de programe care fac posibilă definirea, întreţinerea şi accesul controlat la baza de 

date. Construirea unei baze de date, introducerea informaţiilor în bazele de date şi 

dezvoltarea de aplicaţii privind bazele se face prin Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date 

(SGBD). SGBD dă posibilitatea utilizatorului să aibă acces la date folosind un limbaj pentru a 

obţine informaţii. SGBD-ul este o interfaţă  între utilizatori şi sistemul de operare. 

Sistemele de baze de date au în vedere mai multe tipuri de structuri de 

reprezentare a informaţiilor. Tipuri de modele de date pentru BD: ierarhice, reţea, 

relaţionale, orientate obiect și distribuite  

Modelul ierarhic  

 Definirea entităţilor se face prin noţiune de tip de înregistrare, care este 

formată din caracteristici (câmpuri).  

 Definirea legăturilor dintre entităţi se face fizic şi conduce la structura de tip 

ierarhic reprezentată sub forma unei diagrame  

nivel 0 

 

nivel 1 

 

 

nivel 2 

 

 

 
Caracteristici ale structurii ierarhice (arborescente):  

 Fiecare nod corespunde unui tip de înregistrare şi fiecare drum corespunde unei 

legături.  

 Orice acces la un nod se face prin vârful ierarhiei, numit rădăcină, pe o singură cale.  

 Un nod subordonat (copil) nu poate avea decât un singur superior (părinte).  

 Un superior poate avea unul sau mai mulţi subordonaţi.  

 Legătura copil-părinte este doar de tip 1:1 (la o realizare copil corespunde o singură 

realizare părinte).  

 Legătura părinte-copil poate fi de tip 1:1 sau 1:M.  

TIP_INREG 0 

TIP_INREG 11 

 

TIP_INREG 13 

 

TIP_INREG 12 

 

TIP_INREG 21 

 

TIP_INREG 23 

 

TIP_INREG 22 
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 În structură există un singur nod rădăcină şi unul sau mai multe noduri dependente 

situate pe unul sau mai multe niveluri.  

 Ierarhia de tipuri de înregistrări se numeşte tip arbore.  

 Realizarea unui tip arbore este formată dintr-o singură realizare a tipului de 

înregistrare rădăcină împreună cu o mulţime ordonată formată din una sau mai multe 

realizări ale fiecărui tip de înregistrare de pe nivelurile inferioare.  

 Ordonarea realizărilor dintr-un arbore conduce la o secvenţă ierarhică.  

Modelul reţea  

 Definirea entităţilor se face prin noţiunea de tip de înregistrare, care este formată din 

caracteristici (câmpuri).  

 Definirea legăturilor dintre entităţi se face fizic şi conduce la o structură de tip reţea, 

reprezentată sub forma unei diagrame numită şi schema (conceptuală).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caracteristici ale structurii reţea :  

 Un nod poate avea oricâţi superiori şi oricâţi subordonaţi.  

 Pot exista mai multe tip de înregistrare rădăcină.  

 La un subordonat se poate ajunge pe mai multe căi.  

 Este o extensie a structurii arborescente în care graful nu mai este limitat.  

 Legăturile în model pot fi 1:1, 1:M, M:N, ciclice.  

 Pentru exprimarea legăturilor se foloseşte conceptul de tip set. Un tip set este format 

dintr-un singur tip de nod proprietar şi unul sau mai multe tipuri de nod membre 

dependente de cel proprietar.  

 Realizarea tipului set este o colecţie de înregistrări care are o realizare proprietar şi 

un număr de realizări membre asociate.  

Modelul relaţional  

 Definirea entităţilor se face sub forma unor tablouri bidimensionale numite tabele sau 

relaţii de date.  

 Definirea legăturilor dintre entităţile face logic construind asocieri între tabele 

cu ajutorul unor atribute de legătură. Legăturile se pot reprezenta sub forma unei diagrame 

de structură numită şi schema BD.  

TIP_INREG 1 TIP_INREG 2 

TIP_INREG 3 TIP_INREG 4 

TIP_INREG 5 TIP_INREG 6 
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Legăturile dintre tabele sunt:  

− de tip 1:1;  

− de tip 1:M;  

− de tip M:N; 

Caracteristici ale structurii relaţionale:  

 Atributele implicate în realizarea legăturilor se găsesc fie în tabelele asociate, fie în 

tabele distincte construite special pentru legături.  

 Atributul din tabela iniţială se numeşte cheie externă iar cel din tabela finală cheie 

primară.  

 Legăturile posibile sunt 1:1, 1:M, M:N 

 Potenţial, orice tabelă se poate lega cu orice tabelă, după orice atribute.  

 Legăturile se stabilesc la momentul descrierii datelor (prin LDD) cu ajutorul 

restricţiilor de integritate.  

Restricţiile de integritate ale modelului relaţional.  

 cheie unică = într-o tabelă nu trebuie să existe mai multe tupluri cu aceeaşi valoare 

pentru ansamblul cheie;  

 referenţială = într-o tabelă T1 care referă o tabelă T2, valorile cheii externe trebuie să figureze 

printre valorile cheii primare din T2 sau să ia valoarea NULL (neprecizat);  

 entităţii = într-o tabelă, atributele din cheia primară nu trebuie să ia valoarea NULL.  

 restricţia de domeniu = domeniul corespunzător unui atribut dintr-o tabelă trebuie 

să se încadreze între anumite valori;  

 restricţii temporare = valorile anumitor atribute se compară cu nişte valori 

temporare (rezultate din calcule etc.).  

 

7.10.  Serverul Apache 
 

Apache este cel mai folosit server Web din lume, datorită stabilității sale și numărului 

relativ mic de probleme pe care le poate genera. Este open source şi oferă posibilitatea rulării 

sub diferite sisteme de operare:Linux, BSD, Windows.  

Scopul sau este să aștepte cereri şi să le servească în conformitate cu specificațiile din 

fișierele de configurare. Apache este suportat de diferite GUI, ce permite o configurare mai 

ușoara a serverului  

Relații 

între 

tabele 
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Pentru a asigura servicii HTTP, serverul Apache trebuie să fie instalat 

în sistem (un pachet RPM în Linux sau un program executabil .exe în Windows), iar daemon-

ul httpd pornit.  

Apache este un sistem modular, alcătuit dintr-un server de bază și 

mai multe module, care sunt încărcate dinamic. În Linux. Apache poate fi configurat cu 

ajutorul interfeței grafice apacheconf (din meniul System :Apache Configuration Tool din 

managerul de ferestre favorit). Fișierul de configurare principal este httpd.conf şi este 

localizat în directorul /etc/httpd. Pentru configurare au mai existat  doua fișiere de 

configurare, access.conf şi srm.conf, care au fost însa înlăturate începând cu versiunea 1.3.4.  

Fiecare linie a fișierului de configurare conține câte o directivă, care poate 

fi continuată pe linia următoare adăugând la sfârșitul liniei curente caracterul ... Comentariile 

încep cu caracterul .#. desemnează începutul unui comentariu. Directivele din fișierul 

principal de configurare se referă la configurări globale ale serverului. Pentru ca anumite 

directive ale serverului să se aplice doar unei zone din server, directivele trebuie incluse în 

cadrul secțiunilor <Directory>, <DirectoryMatch>, <Files>, <FilesMatch>, <Location> sau 

<LocationMatch>. Această cerință poate fi realizată şi prin plasarea unui fișier denumit 

.htaccess în directorul în care se dorește modificarea comportamentului serverului, 

conținând directivele dorite.  

Apache oferă posibilitatea de a servi mai multe situri Web simultan - găzduire virtuală 

(virtual hosting). Directivele pot fi specificate în cadrul secțiunii <VirtualHost>, caz în care 

se vor referi doar la un anumit site.  

Administratorul de sistem are posibilitatea de a configura fișierele jurnal Apache. 

Serverul generează doua jurnale:  

1.  Jurnal care înregistrează cererile de accesare primite de către server, fiind 

localizat în  /var/log/httpd/access_conf,  

2. Jurnal care memorează erorile apărute în decursul 

rezolvării cererilor (pagini inexistente, erori de conexiune etc.), localizat în 

/var/log/httpd/error_log. 

În anumite cazuri, este necesar să se restricționeze accesul la anumite documente, prin 

intermediul autentificării prin nume de utilizator și parola sau în funcție de adresa  

calculatorului clientului Web.  

Pentru a realiza autentificarea utilizatorilor, se parcurg doi pași: 

1. Se creează un fișier conținând numele şi parolele utilizatorilor care 

vor avea acces la anumite date de pe serverul Web(Apache); 

2. Se configurează serverul pentru a seta care resurse vor fi protejate și care sunt 

utilizatorii având permisiunea accesării lor, după introducerea 

unei parole valide.  

Fișierul conținând lista cu parole nu va fi stocat în directoarele compuse 

din documente HTML, ci la o locație mai sigură.  Fișierul de autentificare este unul text, care 

poate fi ușor exploatat de persoane rău-voitoare. Administratorul sistemului are 

responsabilitatea să seteze permisiunile asupra fișierului și directorului respectiv. Crearea 

unui fișier de autentificare se realizează prin apelul:  htpasswd -c /etc/httpd/users …. 
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Această comandă permite asignarea sau modificarea parolei unui utilizator, parola 

fiind solicitată de la intrarea standard. Configurarea serverului se poate realiza prin fișierul 

httpd.conf, sau prin .htaccess, indicând o zona protejată, în funcție de directoarele dorite a fi 

accesate pe baza de autentificare. Fișierul .htaccess va fi stocat în directorul asupra căruia 

dorim sa modificăm comportamentul implicit al serverului Web . 

 

7.11. Interogarea și prelucrarea bazelor de date. 
 

SQL (Structured Query Language)  a fost dezvoltat pentru sistemul de gestiune a 

bazelor de date System R, creat de IBM Research Laboratory, San Jose, California la sfârşitul 

anilor ’70. SQL a fost standardizat şi a devenit limbajul de referinţă pentru bazele de date 

relaţionale.  SQL  este un limbaj de interogare, dar conţine și proprietăţile unui limbaj de 

definire a datelor, LDD (comenzi pentru definirea unei scheme a unei baze de date 

relaţionale) şi proprietăţile unui limbaj de manipulare a datelor, LMD (comenzi pentru 

modificarea şi interogarea unei instanţe a unei baze de date relaţionale).  

SQL poate fi folosit în două moduri:  

 direct la terminal, adică în mod comandă  

 în cadrul unor programe scrise într-un limbaj de programare 

Caracteristice ale limbajului SQL 

 SQL foloseşte cuvinte din limba engleză cum ar fi  select, insert, delete ca elemente ale 

setului de comenzi.  

 SQL este un limbaj neprocedural: specifică care sunt informaţiile dorite, nu cum se 

obţin acestea. 

 Execuţia comenzilor SQL asupra înregistrărilor nu se poate face decât secvenţial, 

asupra câte unei singure înregistrări. Setul de înregistrări fiind văzut ca set de linii ale unui 

tabel.  

 SQL poate fi folosit de un şir de utilizatori: administratorul bazei de date, 

programatorii de aplicaţii, personalul de management şi alți utilizatori.  

 SQL include comenzi pentru o varietate de sarcini:  

- selecţia unor date  

- inserarea, extragerea şi ştergerea rândurilor dintr-un tabel  

- crearea, modificarea şi ştergerea obiectelor de tip bază de date  

- controlul accesului la baza de date şi la obiectele de tip bază de date  

- verificarea - garantarea consistenţei bazei de date  

La început, sistemele de management a bazelor de date au utilizat un limbaj separat 

pentru fiecare categorie de sarcini în parte. SQL le-a unificat pe toate acestea într-un singur 

limbaj.  

Setul de comenzi SQL se compune din: 

Comenzile de definire a datelor : CREATE, ALTER, DROP , pentru a crea, utiliza şi 

şterge orice structură de date, în particular tabele.  

Comenzile de manipulare a datelor: INSERT, UPDATE, DELETE şi SELECT , pentru a 

introduce noi rânduri, pentru a schimba (actualiza) rândurile existente, pentru a şterge 

rândurile nedorite din baza de date respectivă, şi, comanda SELECT - folosită pentru a căuta, 

a selecta înregistrări din tabel sau dintr-o combinaţie de tabele ale bazei de date.  
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Comenzile de control: GRANT, REVOKE   pentru a da sau a lua drepturi de acces  

Operatori 

Operatorii aritmetici pot fi folosiţi pentru a crea expresii având tipul de date numeric 

sau date calendaristice. Operatorii aritmetici sunt + (adunare), - (scădere ), * (înmulţire), / 

(împărţire). Ordinea de precedenţă a operatorilor poate fi schimbată cu ajutorul 

parantezelor. 

Operatorul de concatenare, notat  | |, permite legarea coloanelor cu alte coloane, 

expresii aritmetice sau valori constante pentru a crea o expresie de tip şir de caractere 

Operatorii relaţionali sunt: 

= egal                              <> şi != diferit 

> mai mare                             <            mai mic 

>=       mai mare sau egal                 <=          mai mic sau egal 

Şirurile de caractere şi dată calendaristică trebuiesc incluse între apostrofuri. în cazul 

şirurilor de caractere, literele mici sunt diferite de literele mari 

Operatori SQL 

1. BETWEEN. . .AND. . . 

2. IN 

3. LIKE 

4. IS NULL 

Funcţiile SQL sunt utilizate pentru a realiza calcule asupra datelor, a modifica date, a 

manipula grupuri de înregistrări, a schimba formatul datelor sau pentru a converti diferite 

tipuri de date. Funcţiile se clasifică în două tipuri: 

1. Funcţii referitoare la o singură înregistrare: 

 funcţii caracter; 

 funcţii numerice; 

 funcţii pentru data calendaristică şi oră; 

 funcţii de conversie; 

 funcţii diverse. 

2. Funcţii referitoare la mai multe înregistrări: 

 funcţii totalizatoare sau funcţii de grup. 

Comanda SELECT este folosită doar pentru interogarea datelor, ea neputându-le 

modifica. O instrucţiune SELECT cuprinde în mod obligatoriu cuvântul cheie FROM.  

SELECT atribute  

FROM obiect 

Comanda INSERT este utilizată pentru adăugarea unor rânduri noi într-o tabelă creată 

anterior sau în tabelele de bază ale unei vederi.  

Comanda UPDATE - este folosită pentru a modifica valorile datelor existente într-un 

tabel sau în tabelele de bază ale unei vederi  

Comanda UPDATE modifică valorile înregistrărilor în funcţie de condiţia clauzei 

WHERE. în lipsa clauzei WHERE, vor fi actualizate toate înregistrările din tabelul dat. 

Comanda DELETE realizează ştergerea înregistrărilor dintr-o tabelă sau din tabelele 

de baza ale unei vederi în funcţie de o anumită condiţie şi are următoarea sintaxă generală: 

 DELETE FROM tabela [WHERE condiţie] 
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Similar comenzii UPDATE, comanda DELETE şterge anumite înregistrări în funcţie de 

condiţia din clauza WHERE. în lipsa clauzei WHERE vor fi şterse toate înregistrările din 

tabelul dat.  

7.12.  Interfețe de acces. Drivere de acces la baze de date 
 

JDBC (Java DataBase Connectivity) este o interfață standard SQL de acces la baze de 

date. Acesta furnizează un acces uniform la baze de date relaționale. JDBC este constituit 

dintr-un set de clase și interfețe scrise în Java, furnizând un API standard pentru proiectanții 

de aplicații baze de date. Acest lucru face posibila scrierea aplicațiilor de baze de date 

folosind un API Java pur. 

Folosind JDBC este ușor să transmitem secvențe SQL către baze de date relaționale. 

Nu este necesar să scriem un program pentru a accesa o bază de date Oracle, alt program 

pentru a accesa o baza de date Sybase, este de ajuns să scriem un singur program folosind 

API-ul JDBC, acesta fiind capabil să trimită secvențe SQL bazei de date dorite. Codul sursa 

scris în Java, asigură portabilitatea programului. Este suficientă scrierea unui program o dată 

și acesta rulează peste tot. 

Java este un limbaj foarte bun pentru a dezvolta aplicații de baze de date, iar JDBC-ul 

oferă mecanismul  prin care aplicațiile Java pot comunica cu bazele de date.  

JDBC realizează următoarele:  

 Stabilește o conexiune cu o baza de date;  

 trimite secvențe SQL;  

 prelucrează rezultatele.  

Procesul de conectare la o bază de date implică doua operații: 

1. încărcarea în memorie a unui driver corespunzător 

2. realizarea unei conexiuni propriu-zise  

O conexiune (sesiune) la o baza de date reprezintă un context prin care sunt trimise 

secvențe SQL şi primite rezultate. Intr-o aplicație pot exista mai multe conexiuni  simultan la 

baze de date diferite sau la aceeași bază. 

Clasele şi interfețele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: 

 clasa DriverManager -  se ocupă cu înregistrarea driverelor ce vor fi 

folosite în aplicație 

 interfața Driver - pe care trebuie să o implementeze orice clasă ce 

descrie un driver 

 clasa DriverPropertyInfo 

 interfața Connection, descrie obiectele ce modelează o conexiune 

propriu-zisă cu baza de date 

În procesul de conectare la o bază de date o aplicație este sa încarce în memorie clasa 

ce implementează driver-ul necesar comunicării cu  baza de date.  

După ce un driver JDBC a fost încărcat în memorie cu DriverManager, acesta poate fi 

folosit la stabilirea unei conexiuni cu o bază de date. Pot exista mai multe drivere înregistrate 
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în memorie, deci trebuie specificat pe lângă identificatorul bazei de date ș și driverul ce 

trebuie folosit, prin intermediul unei adrese specifice, numita JDBC URL: 

jdbc:sub-protocol:identificator_baza_de_date 

Câmpul sub-protocol denumește tipul de driver ce trebuie folosit pentru realizarea 

conexiunii şi poate fi odbc, oracle, sybase, db2 etc. Identificatorul bazei de date este un 

indicator specific fiecărui driver care specifica baza de date cu care aplicația dorește să 

interacționeze. Acest identificator poate include numele unei mașini gazdă, un număr de 

port, numele unui fișier sau al unui director, etc. 

jdbc:odbc:testdb 

jdbc:oracle:thin@persistentjava.com:1521:testdb 

jdbc:sybase:testdb 

jdbc:db2:testdb 

La primirea unui JDBC URL, DriverManager-ul va parcurge lista driver-elor înregistrate 

în memorie, până când unul dintre ele va recunoaște URL-ul respectiv. Daca nu exista nici 

unul potrivit, atunci va lansa o excepție de tipul SQLException, cu mesajul no suitable driver. 

Pentru realizarea unei conexiuni este utilizată metoda getConnection din clasa 

DriverManager şi poate avea mai multe forme: 

Connection c = DriverManager.getConnection(url); 

Connection c = DriverManager.getConnection(url, username, password); 

Connection c = DriverManager.getConnection(url, dbproperies); 

O conexiune va fi folosita pentru: 

·  crearea de secvențe SQL ce vor fi folosite pentru interogarea sau actualizarea bazei 

·  aflarea unor informații legate de baza de date (meta-date) 

Clasa Connection asigură suport pentru controlul tranzacțiilor din memorie către baza 

de date prin metodele commit, rollback, setAutoCommit . 

După  conectarea cu DriverManager.getConection(), se poate folosi obiectul 

Connection rezultat pentru a se crea un obiect de tip Statements, cu ajutorul căruia se pot 

trimite secvențe SQL către baza de date. Cele mai uzuale comenzi SQL sunt cele folosite 

pentru: 

 interogarea bazei de date (SELECT) 

 actualizarea bazei de date (INSERT, UPDATE, DELETE) 

Metoda executeQuery trimite interogări SQL către baza de date și primește răspuns 

într-un obiect de tip ResultSet. 

 

7.13.  Accesarea bazelor de date în site-urile Web 
 

MySQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale foarte rapid și robust. 

O bază de date ne permite să stocăm, să căutam, să sortăm şi să regăsim datele în mod 

eficient.  

Serverul MySQL controlează accesul la date pentru a garanta că mai mulți utilizatori 

pot lucra simultan cu acestea. MySQL este un server mulți -  user (mai mulți utilizatori) și 

multi-thread (mai multe fire de execuţie). Utilizează SQL (Structured Query Language), 

limbajul standard de interogare a bazelor de date din toata lumea. SQL este limbajul standard 
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pentru accesarea sistemelor de gestiune a bazelor de date relaționale (SGBDR). Este un 

limbaj relative simplu dar foarte puternic, care poate obține accesul la datele stocate în mai 

multe tabele, poate filtra datele dorite și poate sorta, rezuma şi afișa rezultatele.  

Instrucțiunile SQL trebuie incorporate în scripturile PHP astfel încât programele PHP 

să poată lucra cu bazele de date relaționale.  

Utilizând SQL, este posibil accesul la datele stocate într-o bază de date relațională fără 

a scrie un program de aplicație, permițând frecvent evitarea întârzierilor și a costurilor 

implicate de programarea personalizată.  

Utilizarea bazelor de date MySQL PHP include o biblioteca de funcții care furnizează o 

interfață cu sistemul MySQL de gestiune a bazelor de date. Folosind aceste funcții, un 

program PHP poate obține accesul la datele rezidente dintr-o baza de date MySQL și le poate 

modifica.  

Majoritatea interacțiunilor cu o bază de date se desfășoară după un model secvențial 

simplu: 

 Se deschide o conexiune cu serverul MySQL  

 Se specifica baza de date la care se va obține accesul 

 Se emit interogări SQL, se obține accesul la rezultatele interogărilor și se executa 

operații non-SQL 

 Se închide conexiunea cu serverul MySQL 

Pentru a realiza conectarea la server trebuie specificat un nume de utilizator şi, de  

ele mai multe ori, o parolă. Dacă serverul rulează pe un alt calculator  trebuie  specificat şi 

un hostname.  

Conectarea se realizează astfel:  

shell> mysql -h host -u user –p 

Enter password: ******** 

host şi user reprezintă hostname-ul unde rulează serverul MySQL şi respectiv 

numele unui cont MySQL, 

******** reprezintă parola care trebuie introdusă. 

Dacă nu s-a realizat conectarea va apărea: 

shell> mysql -h host -u user -p  

Enter password: ******** 

Dacă conectarea se realizează cu succes în continuare sunt afişate informaţii 

introductive, urmate de prompt-ul mysql> 

Welcome to the MySQL ……. 
Aceasta înseamnă că mysql este gata pentru să primească comenzile introduse. 

O comandă constă într-o declaraţie SQL urmată de semnul punct şi virgulă. 

Cât se lansează o comandă, mysql o trimite serverului spre execuţie şi afişează 

rezultatele, apoi afişează din nou prompt-ul mysql> pentru a indica că este gata să accepte 

alte comenzi. Mysql afişează rezultatul interogărilor într-o formă tabelară. Prima linie 

conţine etichetele coloanelor, iar liniile următoare sunt rezultatele interogării. 

 Mysql afişează şi numărul de rânduri returnate şi cât timp a fost necesar pentru 

execuţia interogării 

Pe o singură linie pot fi introduse mai mule comenzi, separate cu câte un semn punct 

şi virgulă.  
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O comandă nu trebuie neapărat să fie introdusă pe o singură linie, prompt-ul se 

schimbă din mysql> în -> după introducerea primei linii a unei interogări pe mai multe linii. 

Aceasta indică faptul că interogarea este incompletă şi mysql aşteaptă introducerea restului 

interogării. 

Se poate întrerupe introducerea unei interogări pe linii multiple folosind simbolurile               

      \c 

mysql> SELECT 

    -> USER() 

    -> \c 

mysql> 

Pentru a vedea bazele de date existente pe un server se foloseşte comanda SHOW: 

mysql> SHOW DATABASES; 

Dacă baza de date test ar exista, aceasta ar putea fi accesată prin: 

mysql> USE test 

Deconectarea de la serverul MySQL se poate realiza oricând prin introducerea comenzii 

QUIT (sau \a) la prompt-ul mysql. 

mysql> QUIT 

 

7.14.  Partajarea datelor 
 

Internetul – este o vastă colecție de rețele de diferite tipuri conectate între ele ce 

permite utilizatorilor aflați în locuri diferite sa folosească diferite servicii ( Web-ul, e-mail, 

ftp ). ISP(Internet Service Provider) oferă  acces la internet diferitelor organizații sau 

persoane, sau servicii cum ar fi : găzduirea de situri, email etc.  

Intranet este o porțiune de Internet care este administrată separat și pentru care exista 

politici de securitate locale. Un intranet este conectat la internet printr-un router , care 

permite utilizatorilor din interior sa utilizeze servicii ca Web sau e-mail. Se poate permite 

utilizatorilor din exterior să acceseze anumite servicii pe care le pune la dispoziție.  

Pentru a se proteja sunt utilizate fireall-urile pentru prevenirea intrării sau ieșirii 

mesajelor neautorizate. Firewall filtrează anumite mesaje conform unor criterii. Unele  

organizații, care din motive de securitate nu permit  conectarea intranet-urilor lor la 

Internet. Atunci când anumite resurse se folosesc de către mai mulți utilizatori trebuie 

realizată  o partajare a cestora. Pot fi partajate resurse hardware (imprimante), resurse 

software(fișiere), resurse cu anumite funcționalități (motoarele de căutare). Partajarea 

hardware urmărește reducerea costurilor prin utilizarea în  comun a mai multor resurse 

hard (ex. imprimantă, discuri).  

Din punct de vedere a utilizatorilor o mare importantă o are partajarea resurselor care 

joacă un rol în aplicațiile lor, cum ar  fi partajarea datelor care se găsesc într-o baza de date 

sau de pagini web.  

Modelul partajării diferă în funcție de scopul și de modul cum utilizatorii folosesc 

resursele partajate. Putem vorbi de partajarea motoarelor de căutare pe Web, care pot fi 

folosite de utilizatori care nu vor veni niciodată în contact, sau de “computer-supported 

cooperative working” CSCW, în care avem un grup de utilizatori care cooperează în mod 

direct prin partajarea a unor fișiere. 



156 
Profesor: IGNATIEV IANA 

 

În cadrul partajării resurselor termenul de serviciu este văzut ca o parte distinctă a 

unui sistem care face managementul unei colecții de resurse asemănătoare și face publică 

funcționalitatea lor utilizatorilor și aplicațiilor. Astfel accesăm un fișier partajat cu ajutorul 

unui serviciu pentru fișiere, sau trimitem un document la o imprimantă cu ajutorul unui 

serviciu pentru imprimantă. Accesul la serviciul respectiv se face printr-o serie de operații 

(pentru serviciul de fișiere avem operațiile de read, write, delete). 

Termenul de server se referă la un program care rulează (proces) pe un computer dintr-o 

rețea și care acceptă cereri de la computere din rețea. Cei care trimit cereri poartă numele 

de clienți. 

WWW este un sistem într-o permanenta evoluție în care se pot publica și accesa 

resurse  specifice  internetului. Web-ul este un sistem deschis : poate fi extins și implementat 

în feluri diferite fără a-i perturba funcționalitatea 

Un sistem distribuit trebuie să se aibă în vedere următoarele :  

- Eterogenitatea 

- Deschiderea 

- Securitatea 

- Scalabilitatea 

- Tratarea erorilor  

- Concurenta 

- Transparenta 

Eterogenitatea - Internetul oferă posibilitatea utilizatorilor de a accesa servicii și de 

a rula aplicații într-un mediu eterogen. Eterogenitatea se aplica la mai multe nivele :  

 rețele – deși Internetul constă din multe tipuri de rețele , diferențele dintre ele sunt 

ascunse de faptul că se utilizează pentru comunicare aceleași protocoale  

 hardware – tipurile de date au o reprezentare diferita în funcție de hardware-ul 

folosit. 

 sisteme de operare  - modul cum se face schimbul de mesaje în UNIX este diferit de 

modul cum se face schimbul de mesaje în Windows  

 limbaje de programare – în general multe limbaje de programare folosesc 

reprezentări diferite pentru caractere sau structuri de date 

 implementări diferite ale dezvoltatorilor 

Deschiderea  este caracteristica unui sistem care spune dacă acesta poate fi extins și 

implementat în moduri diferite. Deschiderea pentru un sistem distribuit se referă în primul 

rând la capacitatea de adăugare și publicarea de noi servicii de partajare a resurselor. și acest 

lucru se poate face doar în cazul în care specificațiile și documentațiile respectivei interfețe 

software sunt făcute publice. 

Sistemele deschise se caracterizează deci prin faptul ca interfețele lor sunt publice. 

Sistemele distribuite deschise sunt bazate pe asigurarea unui mecanism uniform de 

comunicare și publicare a interfețelor pentru accesul la resursele partajate. Sistemele 

distribuite pot fi construite din entități eterogene, dar trebuie să se asigure inițial 

funcționarea corespunzătoare a acestora. 

Securitatea unei resurse are trei componente: 

 confidențialitate – protecția împotriva dezvăluirii neautorizate 

 integritate – protecție împotriva alterării sau coruperii 
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 disponibilitate – protecție împotriva interferentelor atunci când se dorește 

accesarea unei resurse 

Un sistem este considerat scalabil dacă el rămâne funcționabil și atunci când crește 

semnificativ numărul de resurse și numărul de utilizatori.  

Proiectarea unui sistem distribuit scalabil trebuie sa ofere soluții la: 

 controlul costului resurselor fizice  

 controlul pierderii performanțelor – creșterea dimensiunii duce la scăderea 

performantelor..  

 prevenirea căderii resurselor software  

 evitarea strangulărilor  

Tratarea erorilor - Un procesor, un computer din rețea poate cădea în mod 

independent de celelalte. De aceea fiecare componenta trebuie sa fie conștientă că o 

componenta de care depinde poate eșua și atunci trebuie sa poată găsi o soluție. 

Tehnici folosite pentru manipularea erorilor : 

 detectarea erorilor – unele erori pot fi detectate, dar sunt și erori care sunt greu 

de detectat, de exemplu căderea la distantă a unui server. Deci trebuie găsite soluții în situații 

de eroare care nu pot fi detectate ci doar suspectate. 

 Mascarea erorilor – unele erori care pot fi detectate pot fi ascunse sau găsite 

soluții de ameliorare a lor. Astfel  unui fișier i se poate păstra o copie pe un alt disk și daca o 

variantă a fost coruptă se poate folosi varianta buna. 

 Toleranța la erori – atunci când un browser Web nu poate intra în legătura cu un 

server, informează utilizatorul asupra problemei și nu îl face sa aștepte la nesfârșit 

- Recuperarea în urma apariției erorilor : recuperarea implică faptul ca sistemul este 

proiectat astfel încât datele pot fi recuperate după ce serverul a căzut.  

- Redundanta – serviciile trebuie sa fie tolerante la erori prin folosirea unor tehnici de 

redundantă. 

 Între doua routere din Internet întotdeauna trebuie să existe minim două căi diferite, 

în Domin Mame Service, fiecare tabel se găsește pe cel puțin doua servere diferite, o bază de 

date poate fi replicată pe mai multe servere (atunci când un server cade utilizatorul este 

redirectat către serverul care funcționează). 

Concurenţa.  Într-un sistem distribuit exista posibilitatea ca o aceeași resursă 

partajată sa poată fi accesată de mai mulți utilizatori simultan. O soluție ar fi ca mecanismul 

care face managementul resursei sa servească câte un client odată. Aceasta soluție este clar 

limitată. în general însă aplicațiile sunt construite pentru a putea deservi mai mulți clienți. 

Pentru ca un obiect sa fie sigur intr-un mediu concurent, operațiile asupra lui trebuie 

să poată fi sincronizate în așa fel încât sa avem date consistente. Acest lucru se poate obține 

prin tehnici standard ca semafoarele.  

Transparenta Un sistem este transparent atunci când este perceput ca un întreg și 

nu ca o colecție de componente independente.  

Tipuri de transparenţă :  

 acces transparent –resursele remite și cele locale sa poată fi accesate prin aceleași 

operații 
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 transparenţa localizării –accesarea resurselor fără să se știe unde sunt localizate - 

transparenţa concurentei –mai multe procese operează concurent folosind resursele 

partajate fără să interfereze între ele 

 transparenţa replicării permite ca mai multe instanțe a unei resurse să poată fi 

folosite, acest lucru crescând performanta și rezistenta   

 transparenţa erorilor – permite ascunderea erorilor, permițând utilizatorilor să-si 

rezolve task-ul în ciuda apariției unei erori software sau hardware  

 mobilitate transparenta – permite mișcarea resurselor și a clienților în sistem fără să 

fie afectate operațiile care se  doresc a fi făcute  

 performanţa transparentă – permite sistemului sa poată fi reconfigurat pentru a-i 

îmbunătăți performantele  

 scalabilitate transparentă - permite sistemului sa se expandeze fără sa fie nevoie de 

schimbarea structurii sistemului sau a algoritmilor folosiți. 

Capacitatea de partajare a datelor reprezintă avantajul definitoriu al unui SGBD 

relațional, fapt  important mai ales pentru aplicațiile bazate pe Web, deoarece mai mulți 

utilizatori pot obține acces la aceleași date aproape simultan. Sistemele de gestiune a bazelor 

de date relaționale includ elemente de protecție, proiectate pentru a preveni pierderea 

actualizărilor si deteriorarea datelor, care se pot produce în caz contrar în asemenea 

circumstanțe.  

Sistemele de gestiune a bazelor de date au o arhitectura client-server care pune la 

dispoziția utilizatorilor aflați la distantă, prin intermediul unei rețele, date stocate intr-o 

locație centrală. Astfel, bazele de date relaționale furnizează partajarea datelor atât în timp, 

cat și în spațiu 

Mediul client/server care se regăseşte în unele reţele este baza de date partajată 

(shared database). Aceste baze de date permit utilizatorilor să acceseze informaţii care sunt 

deţinute la nivel central pe un server de baze de date. 

Sistemele de baze de date de mari dimensiuni au reprezentat o parte integrată a 

sisteme de calculatoare, încă de mult timp. Bazele de date client/server au nevoie atât de un 

server dedicat, cât şi de o interfaţă cu clientul (client front end). Programul serverului de 

baze de date, numit şi motorul bazei de date (datbase engine), este conceput să accepte 

cererile de informaţii (interogările). Interogarea efectivă este făcută de programul client de 

pe calculatorul utilizatorului.  

Deoarece schimbul de date între serverul bazei de date şi clientul bazei este 

transparent pentru utilizator, caracteristicile şi funcţionalitatea oferite de clientul bazei de 

date vor fi aceleaşi ca şi când baza de date ar fi locală, pe calculatorul clientului. 

Serverul SQL(Structured Query Language – limbaj de interogare structurat: este 

folosit de calculatorul client pentru a trimite interogări la serverul de bază de date este un 

exemplu de sistem de baze de date client/server). Interfaţa cu clientul folosită pentru 

interogarea Serverului SQL este Microsoft Access. 

 

7.15.  Legea drepturilor de autor. 
Legea nr 8/1996 privind  dreptul de autor și drepturile conexe                                     
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TITLUL I 

Dreptul de autor 

PARTEA I 

Dispoziții generale 

CAPITOLUL I 

Dispoziții introductive  

CAPITOLUL II 

Subiectul dreptului de autor  

CAPITOLUL III 

Obiectul dreptului de autor  

CAPITOLUL IV 

Conținutul dreptului de autor  

CAPITOLUL V 

Durata protecției dreptului de autor  

CAPITOLUL VI 

Limitele exercitării dreptului de autor  

CAPITOLUL VII 

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor  

PARTEA a II-a 

Dispoziții speciale 

CAPITOLUL VIII 

Operele cinematografice și alte opere audiovizuale  

CAPITOLUL IX 

Programele pentru calculator  

CAPITOLUL X 

Operele de arta plastică, de arhitectura și fotografice  

CAPITOLUL XI 

Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare  

TITLUL II 

Drepturile conexe dreptului de autor și drepturi sui-generis 

CAPITOLUL I 

Dispoziții comune  

CAPITOLUL II 

Drepturile artiștilor interpreți sau executanți  

CAPITOLUL III 

Drepturile producătorilor de inregistrări sonore  

CAPITOLUL  III^1 

Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale 

CAPITOLUL IV 

Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de 

inregistrări sonore și audiovizuale  

CAPITOLUL V 

Organismele de radiodifuziune și de televiziune  
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CAPITOLUL VI 

Drepturile sui-generis ale fabricanților bazelor de date  

TITLUL  III 

Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe 

CAPITOLUL I 

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe  

CAPITOLUL II 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor  

CAPITOLUL III 

Măsuri de protecție, proceduri și sancțiuni 

Secțiunea 1 

Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor  

Secțiunea a 2-a 

Proceduri și sancțiuni  

TITLUL IV 

Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale   

http://www.legi-internet.ro/index.php?id=63  

Legislatia privind drepturile de autor 

Copyright (drept de autor)este modalitatea legală de protejare 

împotriva copierii neautorizate și a plagiatului lucrărilor literare, știintifice, 

artistice, informatice sau de orice alt fel, publicate sau nepublicate, cu condiția 

că acestea să aibă o formă prin care să fie percepute prin văz, auz, atingere. 

Termenii freeware, shareware și licență 

Freeware reprezintă regimul de copiere pentru acele programe 

pentru computer care au drepturi de autor înregistrate și sunt accesibile 

pentru a fi utilizate gratuit, pentru o perioadă nelimitata de timp. 

 

Shareware reprezintă regimul de copiere pentru acele programe pentru computer 

care au drepturi de autor înregistrate și sunt accesibile pentru a fi utilizate de 

acei utilizatori care plăteasc o sumă de bani, după o perioadă de testare a 

programelor. 

 

 

Licența reprezintă obligația de a plăti un drept de folosire a aplicațiilor 

și programelor pentru computer, achiziționate de la autor. 

 

7.16. Testarea și validarea site-urilor create. 
 

Procesul de creare a unui  site Web  se poate considera încheiat numai după parcurgerea 

etapei de testare a site-ului,  etapă esenţială pentru construirea unui site de calitate. 
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Înainte upload-ul sitului web pe serverul gazdă este indicat să se facă testarea locală a 

sitului, pentru a avea siguranţa că paginile web arată în browser aşa cum a fost proiectată. 

Se verifică din punct de vedere gramatical şi ortografic şi al conţinutului textul din fiecare 

pagină.  Pentru site-urile de dimensiuni mari se citesc documentele în mod repetat, căutând 

un anumit tip particular de erori. Prima citire se urmăreşte aspectul general al documentului 

şi descoperirea erorilor de formatare. A doua lectură presupune verificarea logicii şi 

cursivităţii ideilor şi a cuvintelor. A  treia lectură, presupune corectarea minuţioasă a  

întregului text verificând sintaxa, ortografia, punctuaţia. 

După  verificarea corectitudinii textului din pagini din punct de vedere gramatical şi 

logic, urmează etapa de testare a paginilor. În această etapă se testează corectitudinea 

etichetelor HTML, a link-urilor, a imaginilor, etc. 

După transferarea tuturor fişierelor, se accesează şi se verifică din nou site-ul,  în mod 

on-line. Trebuie  să nu existe nici un fel de eroare şi totul să funcţioneze aşa cum a fost 

planificat. În acest scop sunt  parcurse următoarele etape: 

 se navighează prin fiecare pagină şi se verifică funcţionalitatea tuturor 

legăturilor interne şi externe, butoanelor de navigare şi hărţilor grafice. În acest acop se 

poate folosi un verificator automat de legături " link checker "  

 paginile Web se pot tipări pentru a putea fi analizat modul de aranjare în 

pagină, vizualizarea cuvintelor scrise greşit şi a greşelilor de punctuaţie, etc. 

 se determină şi analizează timpii de încărcare pentru fiecare pagină web. Dacă 

aceşti  timpi sunt foarte mari, se încearcă reducerea dimensiunii  fişierelor grafice, 

elementelor multimedia sau eliminarea unor  javascript-uri sau appleturi Java 

 se  corectează toate erorile off-line şi se retransmit fişierele care au fost 

modificate 

 pentru a evita pierderea de date, este recomandat să se facă copii după toate 

fişierele şi apoi să fie salvate într-un director separat pe computer sau pe un suport extern. 

Pentru a verifica erorile care apar în timpul proiectării paginilor web , se poate  folosi un 

serviciu de validare HTML . O pagină Web care urmează să fie validată  trebuie sa aibă un 

Document Type Definition (DOCTYPE) ca primă linie pentru pagina HTML.  

Exemplu: !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"  

Aceasta specifică sintaxa ( structura gramaticală ) a paginii Web. După  ce  rulează un 

program de validare HTML, se obţine o listă cu mai multe erori de sintaxa HTML . acestea 

sunt analizate şi apoi remediate, în măsura în care acest lucru este posibil.   

În cazul când formatul afişat de browser nu este cel aşteptat se verifică mai întâi 

compatibilitatea dintre browser şi stilul de caractere specificat în codul HTML. Browserul 

trebuie să fie capabil să afişeze stilul ales. Atunci când sunt folosite stiluri logice, browserul 

este ultima instanţă în decizia privind stilul caracterelor afişate.  

O metodă rapidă de verificare a existenţei unei probleme de compatibilitate este de a 

afişa paginile utilizând browsere diferite, dintre care unul să poată afişa în mod sigur stilul 

de caracter utilizat. Dacă acel browser afişează textul incorect, se face verificarea codului 

HTML. Dacă textul este afişat corect, atunci există o incompatibilitate cu celelalte browsere. 

Un  site trebuie în primul rând sa aibă un conținut original, bogat, interesant și 

actualizat periodic pentru a deveni popular în rândul navigatorilor web. Pentru site se aleg 

acele elemente care vin în întâmpinarea necesităţilor utilizatorului, şi sunt cât mai eficiente 
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posibil din punctul de vedere al dimensiunii fişierelor, al timpului de acces şi al întreţinerii 

ulterioare. Un site Web nu se construieşte pentru a satisface gustul designerului (sau al 

clientului pentru care lucrează), ci pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informaţii a 

vizitatorilor săi. Focalizarea asupra utilizatorului este prioritatea principală a unui site de 

calitate. 

Lizibilitatea este definita ca ușurința cu care un document poate fi citit. În primul rând 

dimensiunea unui font se alege în principal pentru lizibilitate – cât de ușor va fi de citit textul, 

o mărime lizibilă pentru oricine pe un ecran este 12 puncte.  

Cea mai mare parte a ceea ce citim este corpul de text. În corpul de text intră fonturile 

mai mici de 14 puncte. În general blocurile de text au fonturi cuprinse  între 9-12pt. 

Dimensiunea trebuie aleasă în funcție de font, mediul de expunere și scopul urmărit, toate 

având ca scop citirea ușoară a textului. Pentru corpul de text nu trebuie ales un font mai mare 

de 16pt și că dimensiunea aleasă trebuie păstrată de la cap la coadă.  

Fonturile de afișare - sunt fonturile mai mari decât corpul de text, deci mai mari de 14 

puncte. Sunt folosite la titluri, subtitluri, anunțuri, pentru a capta atenția cititorului, a îl 

atrage sau a-l direcționa spre un anumit mesaj. Fonturile pentru titlu sunt acele fonturi care 

au fost gândite pentru a fi folosite la dimensiuni mari, în titluri,în general peste 18 pt. Sunt 

situații când, pentru a atrage atenția cititorului, se folosesc fonturi decorative sau cu aspecte 

neobișnuite, lăsând oarecum pe planul secund lizibilitatea în favoarea contrastului puternic 

dorit. 

La un site bine realizat, se observă următoarele: titlul are fontul cu dimensiunea cea 

mai mare, de multe ori poate chiar folosește majuscule sau culori. Urmează subtitlurile, mai 

mici, dar cu proprietăți similare. Corpul de text este cel mai mic și are un aspect consistent 

pentru a ușura citirea. Anumite cuvinte sunt evidențiate cu bold sau italic și de multe ori link-

urile sunt colorate sau subliniate pentru a atrage atenția. Toate acestea au rolul de a face site-

ul ușor de citit și de navigat. 

Ergonomia este definită ca ştiinţă şi tehnologie interdisciplinară având ca obiect 

adaptarea reciprocă între oameni, maşini şi mediu în cadrul interacţiunii lor ca sisteme. 

Ergonomia cognitivă se concentrează în mod particular asupra interacţiunii dintre om 

şi mediul activităţii sale cognitive, concentrându-se pe procesele de înţelegere, raţionament 

şi utilizare a cunoştinţelor. 

Utilizabilitatea tehnologiei informaţionale şi de comunicare se bazează pe o proiectare 

a tehnologiei centrată pe om,  orientată către nevoile şi interesele utilizatorului. Interfaţa 

om-calculator este utilizabilă dacă consideră următoarele condiţii:  

 utilizarea  ei este uşor de învăţat şi reamintit,  

 este eficientă, adică se pot efectua rapid acţiuni complexe,  

 este consistentă, unitară,  

 flexibilă, 

 confortabilă.  

Proiectarea interfeţelor utilizabile, prietenoase şi personalizate impune 

considerarea mai multor principii de ergonomie cognitivă:  

 principiul coerenţei, caracterul unitar al constituenţilor interfeţei, 

 principiul conciziunii, asigurarea unei economii cognitive, 

http://typography.ro/2009/01/14/unitati-de-masura-in-tipografie/
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 principiul conexiunii inverse (feedback-ului), asigurarea unei reacţii la orice 

interacţiune pentru a furniza informaţii utilizatorului asupra funcţionării sistemului în 

scopul înţelegerii cât mai uşoare a stării curente şi detectarea situaţiilor nedorite 

  Scalabilitatea este o proprietate a unui sistem, a unei reţele sau a unui proces, 

proprietate care arată capacitatea acelui sistem de a suporta corect un volum mai mare de 

încărcare, sau de a permite mărirea sau extinderea sa. Un sistem este scalabil dacă el se 

comportă similar, fără defecţiuni, atunci când volumul de date pe care le prelucrează devine 

mai mare. De asemenea, un sistem poate fi considerat scalabil şi dacă este capabil să ofere 

rezultate îmbunătăţite în condiţiile în care îi sunt adăugate resurse adiţionale. Deci 

scalabilitatea este proprietatea site-urilor web de a permite dezvoltarea lor ulterioară, de a 

pune la dispoziția designe-rilor posibilitatea de a porni de la sisteme mici și de a crește în 

funcție de necesități. 

Standardul XHTML este standardul prin folosirea caruia administratorii unui site au 

certitudinea că toți utilizatorii văd în același fel paginile unui website indiferent de 

browserul sau sistemul de operare cu care sunt accesate. De asemenea, folosirea 

standardului XHTML și CSS permite unei pagini web sa aibă dimensiuni mai mici și să fie 

afișată mai repede de către browser, plus o flexibilitate mai mare la integrarea elementelor 

de design. 

O pagină validă din punct de vedere a codului utilizat la realizarea ei, se constituie intr-

un avantaj total pentru website. Respectând  standardele impuse paginile vor putea fi 

încărcate în toate browserele fără a-și schimba prea mult sau poate deloc aparența,lucru 

important deoarece utilizatorii pot folosi diferite browsere internet pentru a accesa paginile 

website-ului. Fiind bazate pe un cod valid de sintaxă și conținut timpii de încărcare vor fi mai 

mici , deoarece nu mai există timpi  între preluarea paginii, analiza erorilor și afișarea ei într-

o maniera cât mai corecta. Motoarele de căutare nu vor mai ignora poate chiar total un 

website, așa cum fac în momentul în care întâlnește un website bazat pe cod cu erori. 

Pe lângă aceste avantaje vizibile sunt și avantaje care  îi privesc pe designeri, pe cei care 

asigură mentenanța sau pe cei care posedă un website. Un website realizat bine din toate 

punctele de vedere va fi mereu unul actual, sigur, prietenos cu utilizatorii, ușor de dezvoltat 

sau actualizat, primul în motoarele de căutare.  

Modelul orientat-obiect pentru documente DOM este o specificație a World Wide Web 

Consortium care descrie structura documentelor dinamice HTML și XML în modalități care 

le permit să fie manipulate într-un browser Web. 

Modelul orientat-obiect pentru documente (DOM) reprezintă o interfața de 

programare a aplicațiilor destinate sa prelucreze documentele HTML și XML, independenta 

de platforma și de limbaj, definind structura logica a documentelor și modalitățile de 

accesare și de modificare a lor.  

Această structură logică este arborescentă, orientată-obiect: documentele sunt 

modelate utilizând obiecte, modelul oferă doar o vizualizare structurată a documentului și o 

manieră de specificare a comportamentului lui și a obiectelor componente. Fiecare element 

al unui document poate fi privit, ca un obiect, fiecare obiect având identitate și propriile sale 

funcții. DOM identifica: interfețele și obiectele utilizate să reprezinte și să manipuleze un 

document, semantica acestor interfețe și obiecte (inclusiv comportamentul și atributele lor); 

relațiile și dependențele între aceste interfețe și obiecte.  
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7.18. Publicarea site-urilor Web. 
 

După crearea site-ului şi verificarea acestuia urmează etapa  publicării pe Web a site-

ului, pentru ca paginile create să poată fi vizitate de utilizatori, iar site-ul să îşi atingă scopul 

pentru care a fost creat .  

În etapa publicării pe Web a site-ului se parcurg următorii paşi: 

1. Stabilirea unui nume de domeniu 

2. Stabilirea serverului Web pe care va fi stocat (găzduit) site-ul 

3. Organizarea şi denumirea fişierelor în conformitate cu cerinţele 

serverului gazdă 

4. Transferul fişierelor 

Numele de domeniu este cel care dă identitate  site-ul pe Web. Numele de domeniu al 

site-ului va face parte din adresa URL a fiecărei pagini şi va oferi site-ului o prezenţă distinctă 

pe Web. 

Pe Web există mai multe domenii principale care pot fi grupate astfel:  

·         comerciale .com  

·         educaţionale .edu  

·         guvernamentale .gov  

·         furnizorii de servicii de reţea .net  

·         instituţii non-profit .org  

·         domeniile corespunzătoare ţărilor lumii (.ro – pentru România) 

Există două posibilităţi de  obţinere a unui nume de domeniu pentru site:  

·         domeniu plătit 

·         domeniu gratuit  

Pentru a determina ce fel de cont se potriveşte site-ului creat înainte de a publica site-

ul pe Web este necesară o evaluare a necesităţilor de acces. În această etapă sunt necesare 

cunoaşterea necesităţilor de natură tehnică cum ar fi: lăţimea de bandă, mediul de transmisie 

(antenă satelit, cablu cu fibre optice, unde radio), tipul de server folosit, asistenţa tehnică 

oferită. 

Există 3 opţiuni de găzduire: 

·         Instalarea unui server Web propriu 

·         Utilizarea serverului Web al providerului de servicii Internet 

·         Utilizarea unui server Web aparţinând unei firme care oferă servicii de hosting  

Instalarea unui server Web propriu este soluţia cea mai costisitoare, dar şi cea care 

oferă avantaje semnificative. Dacă dispunem  de o conexiune dedicată se pot furniza servicii 

Web 24 de ore/zi utilizatorilor. Există un control complet asupra serverului Web şi se poate 

publica orice se doreşte. Se poate configura serverul şi pentru alte servicii, cum ar fi FTP, 

Telnet, scripturi CGI, etc. Având un server propriu  putem avea propriul domeniu care va 

stabili o prezenţă distinctă pe Web. Adresa URL va avea forma următoare: 

http://www.nume_firma.com/  

Costurile necesare echipamentului hardware, conexiunii la Internet, configurării şi 

întreţinerii unui server propriu depăşesc, însă, posibilităţile unui utilizator obişnuit. 

Utilizarea serverului Web al providerului de Internet este o opţiune economică. 

Furnizorii de servicii Internet oferă în cadrul contului de acces şi un anumit spaţiu pe 
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serverele proprii pe care se poate plasa site-ul, fără a percepe taxe suplimentare. Spaţiul 

oferit este de obicei mic( 1-3 Mb) şi nu sunt oferite facilităţi pentru crearea de pagini 

dinamice. Dacă se doreşte obţinerea de facilităţi suplimentare trebuie să plătit în plus. 

Dacă se doreşte deschiderea unui cont la ISP trebuie verificate detaliile privind spaţiul 

de stocare, taxele pentru spaţiul adiţional, eventualele alte taxe. Un cont la un provider ISP 

este o opţiune economică dar, în acelaşi timp, limitată. Nu există control al serverului Web, 

serviciile adiţionale rămân la latitudinea providerului, nu există domeniu  propriu. Adresa 

URL va arăta astfel: 

http://www.provider.com/~nume_site 

Utilizarea unui serviciu de hosting plătit reprezintă cea mai bună soluţie din punctul de 

vedere al raportului servicii/preţ . Ofertele sunt numeroase şi variate ca preţ. Înainte de a 

alegere trebuie realizat un studiu comparativ al ofertelor în privinţa spaţiului pus la 

dispoziţie, al traficului impus precum şi al prezenţei diverselor facilităţi: scripturi CGI, baze 

de date, email personalizat, al modului de transfer al fişierelor, , etc. trebuie avut în vedere 

că site-ul se poate dezvolta ulterior, astfel încât spaţiul de stocare rezervat la început poate 

deveni insuficient. 

Adresa URL a site-ului va avea forma următoare: 

http://www.nume_site.com 

În acest caz se poate beneficia şi de una sau mai multe adrese de email personalizate 

de tipul: 

adresa@nume_site.com 

Folosirea serviciilor unei firme de hosting vă permite ca, odată ce deţineţi propriul 

nume de domeniu, să vă transferaţi site-ul pe serverul Web al firmei şi să beneficiaţi de o 

prezenţă stabilă pe Web. Firmele de hosting oferă uneori şi nume de domenii pentru clienţii 

lor însă există riscul ca dacă se doreşte  renunţarea la serviciile acelei firme se poate pierde 

domeniul. De aceea  este mai bine ca domeniul şi găzduirea să fie tratate separat. 

Organizarea şi denumirea fişierelor - Serverul Web are un director "rădăcină" (root) 

unde vor fi stocate toate fişierele site-ului. Este indicat să se  organizeze  fişierele care fac 

parte din site pe computerul personal exact aşa cum ele vor fi organizate pe serverul Web.. 

Folderul unde veţi stoca aceste fişiere pe computerul personal va juca rolul directorului 

"rădăcină" al serverului. În directorul "rădăcină" va fi plasat fişierul care va conţine pagina 

"home" a site-ului, acest fişier fiind denumit de obicei index.html sau index.htm.  

Dacă site-ul este de mici dimensiuni se pot plasa toate fişierele în acelaşi director. Dacă 

site-ul este mai mare, este recomandat să se creeze pentru fiecare secţiune principală a site-

ului câte un subdirector care va conţine fişierele asociate acelei secţiuni. Subdirectoarele pot 

conţine la rândul lor câte un fişier index. Atunci când se transferă fişierele de pe computerul 

personal pe serverul Web se poate transfera întregul subdirector cu fişierele conţinute în el. 

Această metodă va face şi întreţinerea site-ului mult mai uşoară. 

Pentru stocarea imaginilor se poate crea un subdirector special în directorul rădăcină. 

În acest caz este important să creăm un subdirector similar cu aceeaşi amplasare şi pe 

computerul personal.  

Calea de la pagina care apelează o imagine la imaginea respectivă trebuie să fie aceeaşi 

şi pe computerul personal şi pe server, în caz contrar imaginile nu se vor afişa după ce site-

ul a fost transferat pe server. 
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Stocare a imaginilor mai poate fi realizată şi prin crearea unui subdirector destinat 

imaginilor, plasat în subdirectorul fiecărei pagini. SE respectă aceleaşi cerinţe  legate de calea 

corectă către imagini. Această metodă îmbunătăţeşte viteza de încărcare a imaginilor în 

pagini, prezintă însă dezavantajul este necesar să se reţină mai multe copii ale aceleiaşi 

imagini în diferite subdirectoare, în funcţie de paginile unde este folosită. 

La mutarea fişierelor pe serverul Web se impune verificarea numelor fişierelor care 

trebuie să fie compatibile cu sistemul pe care sunt mutate. Trebuie verificată denumirea şi 

extensia fişierelor(.html sau .htm). Trebuie reţinut în sistemele UNIX, care sunt cele mai des 

folosite ca servere Web, denumirile fişierelor este case-sensitive. O pagină denumită 

homepage.html nu este totuna cu pagina HomePage.html. De aceea este indicat să se 

folosească pentru denumirea fişierelor numai litere mici. 

Transferul fişierelor care compun site-ul de pe computerul propriu pe serverul Web 

constă în copierea fişierelor pe server în locaţia destinată site-ului. Există firme de hosting 

care asigură o aplicaţie specială destinată transferului fişierelor. Cea mai utilizată metodă de 

transfer este prin intermediul unui client FTP. 

Client FTP (File Transfer Protocol) este o aplicaţie prin intermediul căreia se poate 

realiza transferul fişierelor de pe un sistem pe altul. Operaţia de copiere a fişierelor  de pe 

computerul personal pe un alt computer se numeşte Upload, iar operaţia preluare a fişierelor 

de pe un alt computer, pe computerul personal se numeşte Download.  

Cele mai folosite programe FTP sunt CuteFTP (http://www.cuteftp.com) şi WS_FTP 

(http://ipswitch.com). După instalarea  unui  client FTP, înregistrarea numelui de domeniu 

şi obţinerea unui cont la un serviciu de găzduire sunt create condiţiile  pentru transferul 

fişierelor care compun site-ul pe serverul gazdă. 

Pentru a realiza transferul fişierelor, se  parcurg următorii paşi: 

 se realizează conectarea la Internet 

 se deschide programul FTP. Utilizând casetele  de dialog se introduc 

informaţiile necesare programului pentru a realiza conexiunea cu computerul gazdă. 

 se furnizează programului adresa FTP a host-ului. Aceasta adresă este  

furnizată de firma de hosting la deschiderea contului. Programul va cere numele de utilizator 

şi parola stabilite la deschiderea contului. Se de-bifează opţiunea Anonymous din meniul 

Login. Se introducerea numele de utilizator şi a parola şi astfel se obţine accesul contul 

personal, având accesul la directorul unde vor fi plasate fişierele site-ului.  

 Programul trebuie să cunoască tipul fişierelor transferate, pentru fişierele 

HTML se foloseşte opţiunea ASCII iar pentru celelalte fişiere, opţiunea binary. Există şi 

posibilitatea alegerii opţiunii AutoDetect prin care programul determină singur tipul 

fişierului şi modul cum va face transmiterea lui.  

După furnizarea acestor informaţii programul FTP va realiza conexiunea cu serverul 

gazdă. 

Fereastra aplicaţiei FTP este împărţită în două: într-o parte sunt directoarele de pe 

computerul personal, în cealaltă parte directoarele de pe computerul gazdă. Se selectează 

directorul care conţine fişierele personale şi se dă comanda de transfer în directorul care 

este destinat pe serverul gazdă. 

Folosirea scripturilor  CGI asociate site-ului necesită  atenţie specială. Majoritatea 

serverelor necesită instalarea scripturilor CGI într-un subdirector special numit cgi-bin, aflat 
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în directorul personal. Pentru plasarea şi setarea corectă a scripturilor trebuie contactat 

administratorul serverului gazdă care vă va oferi indicaţiile necesare.  

Dacă după transferul fişierelor apar  probleme cum ar fi: paginile publicate nu pot fi 

accesate deloc, scripturile nu funcţionează,se verifică, mai întâi,  dacă fişierele se află în 

directoarele potrivite. Urmează verificarea permisiunilor  de acces pentru directoare şi 

fişiere, extensiile fişierelor, fişierele index. Cea mai sigură cale de rezolvare a lor este să luaţi 

legătura cu administratorul serverului gazdă . 

Pentru a atrage noi vizitatori,un site trebuie întreţinut  şi actualizat  periodic. Pentru a 

menţine continuu interesul vizitatorilor, un sit web nu trebuie să fie static. Daca nu oferă 

informaţii noi şi atractive sau resurse utile, surferii nu vor avea nici un motiv să mai revină 

iar situl îşi pierde popularitatea.  

Întreținerea şi actualizarea unui sit web se realizează din următoarele motive: 

 pentru îmbunătățirea proiectării şi machetării  

 pentru actualizarea sau adăugarea unor informaţii suplimentare  

 pentru a răspunde comentariilor, cerinţelor sau observaţiilor vizitatorilor  

 pentru a corecta erorile şi problemele apărute în timpul proiectării 

 Fişierele HTML şi componentele grafice sau multimedia care alcătuiesc o pagină web 

sunt legate între ele, de aceea orice adăugare sau modificare afectează relaţia care există 

între aceste fişiere. Apar: legături rupte, imagini lipsă sau pagini web care nu se încarcă într-

un mod satisfăcător. De aceea, trebuie acordată o atenţie deosebită întreţinerii sitului web, 

pentru a vă asigura că toate fişierele şi structura sitului sunt optime iar toate paginile web 

pot fi vizualizate fără probleme. 

Întreţinerea unui sit web personal, diferă foarte mult faţă de întreţinerea unui sit de 

comerţ electronic. În funcţie de complexitatea sitului, este posibil ca întreţinerea şi 

actualizarea acestuia să reprezinte sarcina permanentă a unui webdesigner sau chiar a unei 

echipe.  

Pentru a realiza o întreţinere eficientă a sitului web, se poate întocmi o bază de date 

care trebuie să conţină: 

 scurtă descriere a conţinutului paginilor web  

 frecvenţa de actualizare  

 îmbunătăţirile sau modificările aduse  

 legături şi alte resurse folosite  

 comentariile sau recomandările vizitatorilor .  

Deoarece plasamentul în motoarele de căutare se schimbă permanent, deci  este 

necesară verificarea periodică a plasamentului.  

Importantă este şi urmărirea traficului. Număr de  vizitatori, care sunt paginile cele mai 

frecventate sau care pagini web constituie o poartă de ieşire din sit? Sunt informaţii care se 

poate obţine prin folosirea eficientă a unui contor de trafic. 

Pe baza analizei rezultatelor obţinute se poate face modificarea, actualizarea sau chiar 

înlocuirea paginilor web cele mai puţin accesate şi care nu prezintă interes pentru vizitatori.   

Prin actualizarea unui sit web se înţelege, în principal, modificarea conţinutului. 

Aceasta poate presupune adăugarea sau modificarea unor legături externe sau chiar 

adăugarea unui formular.   
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Schimbarea conţinutului unui sit web nu înseamnă neapărat renunţarea la conţinutul 

vechi. Unele materiale ( articole, recenzii, etc. ), care pot fi în continuare utile cititorilor se 

pot păstra sub forma unor arhive. Prin organizarea judicioasă a acestor arhive se va oferi un 

acces facil tuturor persoanelor interesate.  De asemenea, se poate adăuga o pagină cu noutăţi 

care trebuie actualizată periodic.  

Resursele şi costurile necesare actualizării unui sit web depind foarte mult de felul 

sitului şi complexitatea acestuia. Trebuie stabilit cât de des va fi actualizat situl şi cât de 

extinse vor fi aceste actualizări.  

 

Capitolul 8. EGRONOMIA POSTULUI DE LUCRU 
 

Ergonomia muncii la calculator ia 

în considerare o mulțime de 

factori, care includ amenajarea 

postului de lucru la calculator, 

definirea sarcinii și a metodelor 

de muncă, organizarea spațială 

încaperii de lucru, ambianța 

luminoasă, sonoră și termică, 

factorii psihosociali legali și de 

sarcină 

de muncă, operator, aparatura 

tehnică și colectivul de muncă. 

O şedere îndelungată în 

faţa calculatorului poate cauza: 

 disfuncţionalitate vizuală 

(sensibilitate la lumină, oboseală 

oculară, iritaţii) 

 artoză cervicală (afecţiune ce se manifestă prin dureri mari de cap şi coloană 

vertebrală; netratată cauzează migrene, senzaţii de ameţeală şi dureri 

insuportabile ale coloanei vertebrale 

 insomnii (lumina monitorului blocheaza secreţia de melatonina, hormonul 

somnului şi împiedică adormirea) 

 dureri de cap, 

 oboseală, 

 dependenţă, 

 obezitate, tulburări digestive  datorate consumului de  chipsuri, alune sau dulciuri 

în timpul lucrului la calculator 

 

8.1. Locul de muncă la calculator. 
Un loc de muncă corect proiectat din punct de vedere ergonomic este unul care permite 

cadrului didactic, operatorului sau studentului să păstreze o poziţie naturală, liberă de orice 
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unghiuri ori poziţii incomode. Ideal, persoana ar trebui să ţină picioarele pe podea sau pe un 

suport, coapsele paralele cu podeaua, spatele rezemat de spătarul scaunului, uşor aplecat 

înainte, capul şi gîtul drepte, coatele relaxate paralele cu corpul, încheieturile şi antebraţele 

paralele cu podeaua. 

Elementele unui loc de muncă corect proiectat trebuie să includă: 

 un scaun ajustabil cu un suport ferm; 

 o masă cu o înălţime care să permită realizarea sarcinilor; 

 un monitor şi o tastatură care se află la înălţimea corectă relativ la corp; 

 un mouse sau un alt dispozitiv asemănător confortabile. 

Scaunul.  
Scaunele ergonomice sunt proiectate în forme şi stiluri variate. Totuşi un scaun bun 

ar trebui să aibă cel puţin: 

 un spătar căptuşit, care poate fi ajustat pe verticală şi de-a lungul platformei; 

 o platformă moale cu muchiile din faţă rotunjite care să pivoteze (să se rotească); 

 să permită ajustarea pneumatică pe verticală. 

Mesele și suprafețele de lucru.  
Confortul utilizatorului creşte dacă tastatura este plasată mai jos decît monitorul, 

astfel încît monitorul să poată fi văzut, iar tastatura să poată fi folosită cît mai uşor. Un 

aranjament obişnuit este aşezarea monitorului pe unitatea centrală (în cazul carcaselor 

desktop), iar tastatura pe birou (in niciun caz pe coapse).   

Tastatura.  

Tastatura ar trebui aşezată aproximativ la nivelul coatelor. Mîinile şi încheieturile ar 

trebui ţinute într-o poziţie normală, naturală atunci cînd se tastează. Încheieturile trebuie să 

fie drepte. Aceasta este poziţia cu cea mai mică presiune asupra tendoanelor şi nervilor, deci 

cea mai puţin obositoare. Umerii în timpul tastării trebuie să fie relaxaţi, braţele rămân 

paralele cu corpul, iar coatele nu trebuie să stea lipite de corp. 

Mousul 
Mouse-ul trebuie plasat într-o zonă care să permită ca umerii şi braţele să fie relaxate, 

cît mai aproape de corp. Încheieturile şi mîinile stau într-o poziţie naturală, niciodată îndoite. 

Clicurile şi „dragarea” trebuie să se facă cu eforturi minime. 

 

Capitolul 9. MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 

ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI. 
 

Câteva norme de protecție, care ajută la crearea unui mediu de lucru sănătos pentru 

utilizatorii de computer sunt: 

 protejarea ochilor prin folosirea de ochelari cu protecţie specială, care  

împiedică reflexia razelor luminoase 

 fixare de filtre speciale pentru monitoare  

 luarea unor pauze de 10 minute la o o oră sau o oră și jumătate  pentru relaxare 

şi mișcare. 
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 la fiecare 20 de minute petrecute în faţa calculatorului privirea trebuie îndreptată 

în altă parte timp de 20 de secunde fără să  focalizăm vre-un reper (eventual spre un copac, 

plantă). 

 efectuare de exerciţii pentru picioare, tălpi, spate, gât. Persoanele care nu se 

ridică perioade lungi de timp, lucrând sau jucându-se la calculator se pot îmbolnăvi de 

tromboză , numită mai nou e-tromboză ( formarea de cheaguri în venele de la picioare) 

 la introducerea  informaţiilor în calculator din documente (cărţi, foi) focalizarea 

ochilor se schimbă de la monitor, la foaia de hârtie. Acest lucru reprezintă un efort  

suplimentar pentru ochii. Se recomandă ca documentul să fie plasat în stânga, lângă monitor 

şi să fie iluminat adecvat. 

 utilizarea unui mobilier (scaun şi birou ) ergonomic, precum şi o iluminare 

adecvată, 

 exerciţiul de palming care constă în frecarea palmelor una de alta până se 

încălzesc, apoi se acoperă ochii cu palmele deschise. Căldura degajată are rolul de a relaxa 

musculatura intraoculară.  

 pentru relaxarea ochilor se pot utiliza  lacrimile artificiale. (în timpul lucrului 

îndelungat la calculator  frecvenţa clipitului scade şi ochiul se „usucă”. Aceste picături 

umezesc corneea şi atenuează senzaţia de nisip în ochi) 

 

9.1. Regulile de securitate a muncii şi ocrotire a sănătăţii în 
lucrul cu calculatorul 

 

Sala de calculatoare este locul in care studenţii sunt expuşi riscurilor cauzate de 

calculatoare şi cablurielectrice. 

Se vor avea în vedere următoarele reguli generale: 

 Instrucţiunile scrise să fie afişate la loc vizibil şi regulile de securitate evidenţiate; 

 Instrucţiunile de securitate să fie prezentate verbal şi scris ori de cîte ori este nevoie; 

 Inginerul, cadrul didactic trebuie să aibă un comportament exemplar din punct de 

vedere al securităţii; 

 Să existe o supraveghere suficientă a studenţilor in orice moment; 

 Calculatoarele şi cablurile electrice să fie verificate şi întreţinute în mod regulat, 

aparatele electrice să aibă împămîntare; 

 Sala de calculatoare să fie ventilată şi iluminată corespunzător, să aibă un nivel 

adecvat de umiditate, spaţiu suficient şi să fie curat; 

 Podeaua să fie bine întreţinută, păstrată curat pentru reducerea riscurilor de 

alunecare şi împiedicare; 

 Să fie asigurată dotarea corespunzătoare pentru prim ajutor, pentru utilizare in cazul 

unui eveniment sau situaţie de urgenţă; 

 Să fie asigurate măsurile şi mijloacele de prevenire a incendiilor. 

De asemenea, pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, sunt foarte 

utile următoarele norme de lucru in sala de calculatoare: 

 Accesul in sala de calculatoare este permis numai în timpul orelor de curs în prezenţa 

cadrului didactic sau în afară orelor de curs pentru lucrul de sine stătător în prezenţa şi sub 

supravegherea inginerului sălii; 
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 Punerea în funcţiune şi oprirea calculatoarelor se face numai la comanda cadrului 

didactic sau a inginerului; 

 Lucrul la tehnica de calcul se face numai sub indrumarea cadrului didactic sau a 

inginerului; 

 Studenţii sunt obligaţi să lucreze numai în fereastra prezentată de cadrele didactice; 

 Nu se bruschează comenzile, nu se lovesc echipamentele, nu se schimbă poziţia lor 

pe masa de suport, nu se umblă la partea din spate a unităţii centrale; 

 Studenţii sunt obligaţi să păstreze liniştea şi curăţenia in sala; 

 Se interzice intrarea în laborator cu alimente sau gumă de mestecat; 

 Studenţii nu au voie să intre în sală cu diskete, flash sau CD şi să le folosească doar cu 

acordul cadrului didactic sau a inginerului; 

 Studenţii sunt obligaţi să respecte programul de studiu şi să nu întîrzie pentru a nu 

deranja buna desfăşurare a orelor; 

 Studenţii sunt obligaţi să-şi ia cu ei lucrurile personale la plecarea din laborator. 

 

9.2. Factorii de risc ai lucrului la calculator. 
 

Factorii de risc sunt elemente ale locului de muncă ce au şanse mari de a provoca 

vătămări. Posibilitatea ca un factor de risc să provoace vătămări este în relaţie directă cu 

durata expunerii persoanei. 

In sala de calculatoare unde cadrul didactic/inginerul/studentul foloseşte calculatorul 

există următorii factori de risc: 

 poziţia – păstrarea unei poziţii fixe o perioada mare de timp; 

 forţarea – folosirea in mod deosebit a miinilor; 

 repetiţia – folosirea aceloraşi tipuri de mişcări. 

Riscuri privind securitatea şi sănătatea studenţilor şi a personalului didactic in sălile 

de calculatoare: 

 Riscuri de electrocutare: 

 Cabluri electrice sub tensiune; 

 Prize şi întrerupătoare defecte; 

 Cabluri electrice cu izolaţie deteriorată; 

 Scurtcircuite la calculatoare;  Riscuri de împiedicare şi cădere: 

 Cabluri lăsate pe căile de acces; 

 Dezordine in spatiul de lucru; 

 Riscuri de îmbolnăviri profesionale: 

 Datorate emisiilor de raze ale monitoarelor. 

Simptomele directe ale stresului vizual sunt: 

 incordare la nivelul ochilor; 

 tensiune la nivelul ochilor; 

 vedere înceţoşată; 

 ochi iritaţi sau înroşiţi; 

 dureri de cap şi ameţeli; 

 miopie; 

 dublarea imaginii; 
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 modificări în percepţia culorilor; 

 dificultatea de concentrare. 

In afară de aceste simptome directe specifice stresului vizual, apar unele indirecte, cum ar fi: 

 incordare şi durere în ceafă şi în umeri; 

 dureri de spate; 

 oboseală excesivă; 

 iritabilitate; 

 dureri în braţe, în încheieturi şi în umeri; 

 nervozitate; 

 eficienţă vizuală scăzută. 

Din cauza lor profesorii sau studenţii pot avea o activitate instructiv-educativă scăzută, 

fac erori frecvente, iar viteza de lucru scade. 

 

9.3. Măsuri pentru o bună funcționare a calculatorului. 
 

 Calculatorul trebuie conectat la reţeaua de curent electric printr-o priză cu 

împămîntare. Cablurile de alimentare trebuie să fie bine legate şi protejate. 

 Dacă reţeaua de curent electric prezintă fluctuaţii de tensiune şi, în consecinţă, de 

frecvenţă, se recomandă utilizarea unei surse neîntrerupte de curent electric care să asigure 

un timp minim de salvare a fişierelor şi de închidere corectă a calculatorului (UPS). 

Fluctuaţiile de tensiune pînă la opriri şi porniri bruşte pot duce la distrugerea hard disk-ului, 

prin deteriorarea mecanicii braţelor cu capete de citire/scriere. Acestea pot „cădea” pe 

suprafaţa discului, şi cum acesta se roteşte, vor acţiona ca nişte pluguri, distrugîndu-l. 

 Nu se recomandă închiderea şi deschiderea calculatorului în mod frecvent într-un 

interval scurt de timp, pentru a preveni eventualele şocuri electrice. 

 Trebuie verificat periodic sistemul de răcire al microprocesorului (cooler), deoarece 

microprocesorul este compus din componente care realizează emisii termice ce produc o 

încălzire a pastilei de siliciu şi pot apărea dilatări. De asemenea, este periculoasă şi răcirea 

sub un anume prag al mediului ambiant, putindu-se produce fisuri prin contractare. In 

concluzie, microprocesorul trebuie ferit de orice variaţie de temperatură care ar putea 

apărea la conectarea acestuia. 

 Nu trebuie puse in lucru dischete imediat ce au fost aduse dintr-un mediu rece. De 

asemenea, acestea nu se depozitează pe carcasă, lîngă boxe, sau in spatele monitorului. 

 Mediul în care lucrează calculatorul trebuie să fie ferit de praf, care se poate strecura 

şi înfunda coolerul sau filtrele hard disk-urilor. 

 În situaţia în care se desface carcasa şi se ating componentele din interior, trebuie să 

fie descărcată electrostatic persoana respectivă, pentru a nu produce scurtcircuite pe plăcile 

interioare ale calculatorului. 

 Pentru o protecţie a monitorului este recomandabilă setarea opţiunii de a trece în 

starea stand by pe timpul cît nu lucrează, în locul folosirii unui screen saver. 
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9.4.  Măsuri de protecție pentru utilizator. 
 

 Un prim element căruia trebuie să i se acorde atenţie este cîmpul magnetic creat în 

jurul calculatorului, mai ales cel creat de monitor de tip CRT (monitor cu tub catodic – 

imaginea se formează pe suprafaţa unui tub cu raze catodice, pe acelaşi principiu cu imaginea 

televizoarelor) şi de unităţile de discuri magnetice. Cîmpul creat de monitor are cca. 32 mG 

şi are o arie mai mare în spatele acestuia. De aceea, este dăunătoare aşezarea monitoarelor 

pe sistemul auditoriei. De asemenea, in spatele monitorului nu se vor ţine benzi sau discuri 

magnetice şi nici nu va sta în mod obişnuit vreo persoană. 

 Amplasarea monitorului faţă de sursa de lumină a încăperii în care se lucrează este 

foarte importantă pentru ochi. O combatere defectuoasă a luminii încăperii cu emisia 

luminoasă a monitorului duce la tulburări de vedere. 

 Monitorul trebuie să dispună de protecţie la radiaţii. De asemenea, este necesară 

utilizarea ecranelor de protecţie pentru monitoarele de tip CRT. 

 Poziţia pe scaun este dreaptă, trunchiul fiind poziţionat faţă de picioare în unghi 

drept, cu spatele sprijinit de spătar. Este bine de a se folosi scaune reglabile. 

 

 

 


