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Tehnoredactarea computerizată este procesul de creare și editare (modificare) a 

unui document cu ajutorul unui computer având ca obiectiv final tipărirea lui.  

Tehnoredactarea reprezintă procesul prin care se aplică o serie de operaţii de prelucrare asupra 

unui document în vederea obţinerii unor calităţi grafice superioare, lizibilitate, aspect pl ăcut şi 

formă de prezentare adaptată la conţinut. 

Documentul, elementul principal al editoarelor, conţine texte şi obiecte (tabele, ecuaţii, grafice, 

imagini, figuri, text artistic, etc). Un document poate fi: un articol, o lucrare, o scrisoare, o carte. 

Formatarea unui document se face la trei niveluri: 

1. Formatarea la nivel de pagină 

2. Formatarea la nivel de paragraf 

3. Formaatarea la nivel de carater 

Se recomandă ca formatarea uni document să se facă după culegerea textului. Se aplică asupra 

unui text selectat (paragraf, cuvânt, literă).  

Formatare la nivel de pagină  
Formatarea la nivel de pagin ă presupune stabilirea:  

- dimensiunii paginii (ex.: A4, A5);  

- orientării paginii (ex.: portret, landscape);  

- distanţei faţă de marginile paginii; -  

 

Dimensiunea paginii (Size) 

In România, colile de hârtie pe care se imprimă de obicei au dimensiunea A4 (21cm 

x 29,7cm).  

În USA dimensiunea implicita este Letter (21,59cm x 27,94cm). E recomandat ca 

dimensiunea setată în Word să corespundă cu realitatea. În caz contrar, pot aparea 

mici diferențe între ceea ce se vede pe monitor și ceea ce o să fie scos la imprimantă 

în realitate. Diferența vine din faptul că pagina Letter are dimensiuni mai mici, ceea 

ce va rezulta în printare pe A4 (un pic mai mare) la margini de alte dimensiuni. 

!!! Ne efectuarea acestei configurări asupra documentului va genera probleme la 

tipărire (pe format A4). 
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Orientarea paginii (orientation) 

Orientarea paginii: 

• portret (cu latura scurtă în partea de jos)  

• landscape (cu latura lungă în partea de 

jos).  

Denumirea în limba româna pentru landscape este 

„vedere”. 

 

 

Distanţa faţă de marginile pagini (Margins) 

În Office 365 dimensiunile implicite sunt date in inchs                      

(1 inch=2,54 cm). 

 

În Microsoft Word dimensiunile se pot seta in cm  

Aceasta setare se face în: 

File> Option> Advanced> Display show measurement in units 

of [cm] 

 

 

 

 

 

PRACTIC 

1. Documentul creat la Lecția 4 va fi formatat la nivel de pagină conform următoarelor 

cerințe: 

- dimensiunii paginii: A4  

- orientării paginii : portret 

- distanţei faţă de marginile paginii; -  
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Formatare la nivel de paragraf 
 
Paragraful reprezintă o succesiune de caractere delimitate de la început și sfârsit de două 
caractere speciale ce se obțin la apăsarea taseti <Enter>. 
Formatarea la nivel de paragraf presupune stabilirea: 

1. alinierii fața de marginile paginii (ex.: stânga, dreapta, centru, stânga-dreapta); 
2. identarii fața de marginile paginii; 
3. spațierii între rândurile paragrafului; 
4. spațierii între paragrafe; 

Formatarea la nivel de paragraf se realizează: 
- cu instrumentele (funcțiile) din zona Home-Paragraph (1); 
- din caseta de dialog Paragraph (2) ce de deschide prin activarea butonului de lansare 

(3). 

 
 
Caseta Alignment (aliniere) permite stabilirea modului de aliniere a paragrafului: la stânga, 
centrat, la dreapta, stânga-dreapta. Aceste comenzi se găsesc şi pe bara de formatare. 
 
Indentarea unui paragraf reprezintă spaţiul liber lăsat la stânga sau la dreapta paragrafului, 
faţă de marginea setată a paginii. Se poate seta indentarea:  

- doar a primei linii dintr-un paragraf (First Line) – alineatul primei linii este mai mare 
decât al celorlalte 

- doar a corpului paragrafului (Hanging) – indentarea “agăţată” se întâlneşte de 
exemplu la liste marcate sau numerotate (Bullets and Numbering) când alineatul 
primei linii este mai mic decât al celorlalte 

- pentru întregul paragraf, indentare stânga / dreapta cu anumite valori  
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- Indentările se pot exprima în puncte (pt.), centimetri (cm) sau inch (prescurtări: in sau 
simbolul ” ) şi pot avea atât valori pozitive, cât şi negative. 

 
Prin intermediul casetei Spacing (spaţiere) se defineşte distanţa dintre rândurile unui paragraf, 
precum şi distanţa dintre paragrafe. Opţiunile disponibile sunt:  

- Before (înainte) – este folosit pentru stabilirea dimensiunii spaţiului liber care va fi lăsat 
înaintea unui paragraf; 

- After (după) este folosit pentru stabilirea dimensiunii spaţiului liber care va fi lăsat 
după un paragraf; 

- Line Spacing (spaţiul dintre rânduri) este folosit pentru a specifica distanţa dintre 
rândurile unui paragraf. La derularea acestei liste vor apărea următoarele opţiuni: 

- Single – spaţiul dintre rânduri este egal cu dimensiunea unui rând, la care se adaugă şi 
un mic saţiu variabil. Textul va fi scris la un rând;  

- 1,5 lines – spaţiul dintre rânduri este egal cu dimensiunea unui rând şi jumătate (textul 
este scris la un rând şi jumătate); 

- double – spaţiul dintre rânduri este aproximativ egal cu dimensiunea a două rânduri 
(textul este scris la două rânduri); 

- at least – stabileşte un spaţiu minim între rânduri; la nevoie această valoare va fi 
mărită; 

- exactly – stabileşte distanţa exactă dintre rânduri, distanţa care nu poate fi modificată 
de editor; 

- multiply – permite stabilirea mărimii spaţiului ca multiplu de dimensiunile unui rând.  
 

PRACTIC 
 
Cerinte: 
 
Tehnoredactati textul editat la Lecția 4  astfel:  

• Se selectează întreg textul (Select All)  

• Aliniere: stânga, Identare: 0 stânga și dreapta,  

• Special: none,  

• Spațiere paragraf: 6 pt Before, 0 pct After,  

• Line spacing: single.  

• Spațiere paragraf titlu și subtitlu: 12 pt After, 

aliniere titlu și subtitlu : centru 
 

 
Documentul dvs. va trebui să arate ca în figura alăturată: 
 

Formatarea la nivel de caracter 
Formatul caracterelor este determinat de următoarele caracteristici: 

1. setul de caractere (fontul) din care fac parte; un font este un set de caractere cu un design 

specific. 

2. dimensiunea corpului de literă. 

3. culoarea de scriere. 
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4. spațiul dintre caractere. 

5. modul de scriere: cu litere subliniate (Underline), îngroșate (Bold), înclinate (Italic). 

Formatarea caracterelor se poate face în mai multe moduri: folosind fereastra de dialog Font , sau prin 

intermediul butoanelor de pe bara de instrumente Formatting. 

 

Formatare rapidă folosind bara de formatare a textelor 

Bara de formatare a textelor conține printre alte elemente și butoane pentru formatarea textului și 

schimbarea culorii scrisului. De menționat este faptul că aceasta bară realizează o formatare de 

suprafață, spre deosebire de meniul Format în care formatarea unui text se realizează cu ajutorul mai 

multor instrumente. 

 

 

 

Orice formatare de caractere vă fi aplicată tuturor caracterelor selectate în momentul formatării. 

Dacă nu s-a făcut o selecție prealabilă, formatarea vă fi aplicata textului care vă fi tastat în poziția 

cursorului text, după aplicarea comenzii de formatare. 

Toate caracteristicile caracterelor pot fi stabilite prin comanda Format Font. La aplicarea acestei 

comenzi este afișată fereastra de dialog Font. 

Elementele secțiunii Font sunt: 

- caseta Preview. În aceasta caseta pot 

fi observate modificările care se fac în 

celelalte câmpuri ale ferestrei de 

dialog. 

- lista Font. Aceasta lista conține toate 

fonturile disponibile. De aici se 

selectează fontul dorit. 

- lista Font Style. Aceasta lista conține 

stilurile corpului de litera care pot fi 

aplicate caracterelor: Bold, Italic, 

Regular, Bold Italic. 

- lista Size. Din aceasta lista se 

stabilește înălțimea în puncte a 

caracterelor. 

- lista Underline. Aceasta lista conține 

mai multe stiluri de subliniere. Lista 

conține și opțiunea None, a carei 

selectare are că efect anularea unei sublinieri. 

- lista Color. Din aceasta lista se selectează culoarea de scriere a literelor. 

- zona Effect. În aceasta zona pot fi specificate o serie de efecte speciale, prin marcarea uneia 

sau mai multor opțiuni propuse de Word: 

• Strikethrough - este trasata o linie la mijlocul literelor; 

Fig 1. Fereastra de dialog Font 
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• Double Strikethrough - este trasata o linie dubla la mijlocul literelor; 

• Superscript - caracterele sunt scrise mai sus și mai mici, că un exponent; 

• Subscript – caracterele sunt scrise mai jos și mai mici, că un indice; 

• Shadow – textului îi sunt atașate umbre; 

• Outline – caracterele apar marcate doar pe contur; 

• Emboss – textul este scris în relief; 

• Engrave – text apare că și cum ar fi gravat; 

• Small caps - toate literele vor fi transformate majuscule, dar dimensiunea acestora 

este a literelor mici; 

• All caps - toate literele vor fi transformate în majuscule fară a le modifica 

dimensiunea; 

• Hidden - caracterele vor fi ascunse. Ele nu vor fi vizibile pe ecran și nu vor fi tipărite. 

PRACTIC 
 
Formatați la nivel de caracter documentul creat la Lecția nr. 4  
 
Realizaţi următoarele formatări ale caracterelor pentru textul din document:  

- pentru titlu : font Verdana, dimensiune font 14, bold-italic, culoare font  negru 

- pentru text : font Times New Roman, dimensiune font 12, regular, culoare font negru  

- pentru textul din paratezele drepte: font Times New Roman, dimensiune font 12, italic, 
culoare font albastru 

- pentru subtutluri: font Verdana, dimensiune font 14, bold-italic, culoare font  roșu 

 

 
Documentul dvs. trebuie să arate ca in figura: 
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