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FORMATAREA PARAGRAFELOR 
 

Definirea tabulatorilor: 
Setarea tabulatorilor utilizând rigla 
Faceți clic pe selectorul de tabulatori din capătul din stânga al riglei, până când afișează tipul de 
tabulator dorit. 
 Notă    Dacă nu vedeți rigla orizontală care se desfășoară în partea de sus a documentului, faceți clic pe 
butonul Vizualizare riglă din partea de sus a barei de defilare verticale. 
Faceți clic pe riglă acolo unde doriți să setați tabulatorul. 
Tabulatori pe riglă 

 Un Tabulator aliniere la stânga setează poziția de început a textului care apare către dreapta pe 
măsură ce tastați. 

 Un Tabulator aliniere la centru poziționează textul în centru. Textul se centrează în această 
poziție pe măsură ce tastați. 

 Un Tabulator aliniere la dreapta setează capătul din dreapta al textului. Pe măsură ce tastați, 
textul se mută la stânga. 

 Un Tabulator de aliniere la separatorul zecimal aliniază numerele în jurul unei virgule zecimale. 
Indiferent de numărul de cifre, virgula zecimală rămâne în aceeași poziție. (Numerele se aliniază numai 
în jurul unui caracter zecimal; tabulatorul zecimal nu se poate utiliza la alinierea numerelor în jurul unui 
caracter diferit.) 

 Tabulator bară nu poziționează textul. Acesta inserează o bară verticală în poziția tabulatorului. 
Ultimele două opțiuni din selectorul de tabulatoare sunt de fapt pentru indentări. Aveți posibilitatea să 
faceți clic pe ele, apoi să faceți clic pe riglă pentru a poziționa indentările, decât să glisați marcatorii de 

indentare de-a lungul riglei. Faceți clic pe Indent prima linie , apoi faceți clic pe jumătatea de sus a 

riglei orizontale unde doriți să înceapă prima linie de paragraf. Faceți clic pe Indent agățat , apoi 
faceți clic pe jumătatea de jos a riglei orizontale, în locația în care să înceapă cea de-a doua linie de 
paragraf și liniile următoare. 
Un tabulator se poate elimina glisându-l (în sus sau în jos) în afara riglei. Când eliberați butonul mouse-
ului, tabulatorul dispare. 
Alinierea  

) (Ctrl+L) 

) Ctrl+E 

), Ctrl+R 

linierea justa ( ),Ctrl+J 
indentarea unui paragraph 
Indentarea determină distanța paragrafelor fie de marginea 
din stânga, fie de cea din dreapta. 
Distante dintre paragrafe si dintre liniile de text ale unui 
paragraph 
 
Chenar si umbrire(culoare de umplere) 
Tabul Home-Paragraph-Borduri 
 
 
 

http://office.microsoft.com/ro-ro/word-help/setarea-sau-stergerea-tabulatorilor-HA101854821.aspx#_Tab_stops_on
http://office.microsoft.com/ro-ro/word-help/setarea-sau-stergerea-tabulatorilor-HA101854821.aspx#_Tab_stops_on
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Modalitati de selectie 
SHIFT + Sageata dreapta -Selecteaza un caracter inspre dreapta 
SHIFT +Sageata stânga -Selecteaza un caracter inspre stânga 
SHIFT +Sageata sus -Selecteaza în sus o linie 
SHIFT +Sageata jos -Selecteaza în jos o linie 
SHIFT +Home -Selecteaza pâna la inceputul liniei 
SHIFT +End -Selecteaza pâna la sfârsitul liniei 
SHIFT +PageUp -Selecteaza pâna la inceputul paginii 
SHIFT +PageDown -Selecteaza pâna la sfârsitul paginii 
CTRL +SHIFT + Sageata dreapta -Selecteaza pâna la sfârsitul cuvântului 
CTRL +SHIFT +Sageata stânga -Selecteaza pâna la inceputul cuvântului 
CTRL + SHIFT +Sageata sus -Selecteaza pâna la sfârsitul paragrafului 
CTRL +SHIFT +Sageata jos- Selecteaza pâna la inceputul paragrafului 
CTRL+ SHIFT +Home- Selecteaza pâna la inceputul documentului 
CTRL +SHIFT +End -Selecteaza pâna la sfârsitul documentului 
CTRL + A -Selecteaza tot documentul 
 
Pentru stergerea rapida a textului, efectuati urmatoarele operatii: 
1.Selectati caracterul, cuvântul sau textul care urmeaza a fi sters 
2. Apasati tasta DELETE 
În urma acestei operatii, veti observa ca textul ramas s-a deplasat rapid, pentru a-i lua locul celui sters. 
Pentru stergerea rapida a unei portiuni din cadrul unui text, puteti utiliza tastele si combinatiile de taste 
corespunzatoare actiunii dorite 
 
DELETE -Sterge caracterul ce se afla în dreapta punctului de inserare 
BACKSPACE -Sterge caracterul ce se afla în stânga punctului de inserare 
CTRL + DELETE -Sterge cuvântul care se afla în dreapta punctului de inserare 
CTRL + BACKSPACE -Sterge cuvântul care se afla în stânga punctului de inserare 
 
Operatii de cautare si de înlocuire a cuvintelor 
Atunci când dorim gasirea unui cuvânt sau a unei expresii vom utiliza functia Find care poate fiapelata 
din meniul Edit, sau cu combinatia de taste CTRL+F. Rezultatul cautarii este potitionarea cursorului de 
inserare în document. Daca dorim si înlocuirea vom utiliza functia Find and Replace, din acelasi meniu, 
sau CTRL+H. Înlocuirea se poate executa pentru toate cuvintele simultan sau pe  rând, dupa ce au fost 
gasite si vizualizate. 
 
Utilizarea listelor 
O lista este o succesiune de paragrafe indentate fata de marginea stânga a textului din 
document si numerotate (listele numerotate - Numbered) sau marcate printr-un simbol înzona de 
indentare (listele cu bulete - Bulleted). Aceste doua tipuri de liste sunt liste simple. 
O lista multinivel (Outline Numbered) este o lista care contine în interiorul ei una 
sau mai multe alte liste. 
 
Tabul Home- Pragraf- liste(marcate sau numerotate) 
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APLICATIE PRACTICA 
Formatare text si paragrafe WORD 
 
1.Deschideti Word 
2. Formatati pagina astfel: dimensiune A4; margini sus,jos,dreapta -2 cm, stanga 2,5 cm 
3. Editati urmatorul text : 

Microsoft Office WORD 
 
             Un calculator pe care ruleaza aplicatia Word inlocuieste cu succes masina de scris. Avantajele 
pe care folosirea aplicatiei Microsoft Word le are in fata masinii de scris sunt nenumarate si prezinta 
un singur "dezavantaj" - acela de a fi nevoiti sa invatati sa tastati.  
              Folosirea aplicatiei Word ofera posibilitatea adaugarii sau stergerii paragrafelor, figurilor, 
tabelelor, etc. se poate verifica ortografia si gramatica si se poate modifica textul, sterge sau muta 
ordinea paragrafelor fara a lua totul de la capat ca in cazul masinilor de scris. 
4.Formatati titlul astfel: Arial Black , dimensiune 16, albastru, aldin, subliniat cu linie dubla rosie, efect 
de  umbra. 
5. Formatati textul din document astfel: Comic Sans Ms , dimensiune 14, culoare rosu, cursiv. 
6. Stabiliti aliniere centru pentru titlu si aliniere justa pentru paragrafe. 
 7. Stabiliti pentru primul paragraf  indentare prima linie 1,5 cm si spatierea dintre linii de 1,5. 
 8.Pentru paragraful al doilea indentare agatata la 2 cm si spatierea dintre linii Exactly la 13 pct. 
9.Stabiliti pentru primul paragraph Chenar linie dubla verde, grosime ¾pct ,  culoare de fundal gri . 
10. Incadrati titlul intr-un chenar cu linie serpuita dubla rosie. 
11. Salvati documentul in folderul clasei. 
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