
  

LP 0  2

OPENOFFICE

1. Prezentare generală

OpenOffice reprezintă o suită de aplicaţii de birou disponibile liber şi gratuit, care pot fi utilizate de
oricine în limita respectării termenilor de licenţă.

Din cadrul suitei Open Office fac parte următoarele aplicaţii:
• Writer (procesor de texte) – oferă posibilitatea de a crea, edita, formata, salva şi deschide documente de

tip text. Documentele create pot include pe lângă texte şi tabele, grafică, diagrame etc. Fişierele Writer
sunt salvate în mod prestabilit cu extensia .odt, dar mai pot fi salvate şi în alte formate specifice, cum
sunt cele: Microsoft Word şi PDF.

• Calc (calcul tabelar) – este o aplicaţie de calcul tgabelar ce oferă posibilitatea de a introduce date, de a le
analiza  şi  de  a  face  calcule  cu  acestea;  sunt  incluse  numeroase  funcţii  pentru  operaţii  matematice,
statistice, financiare, baze de date etc. Aplicaţia permite importul tabelelor din  Microsoft Excel.

• Impress  (prezentare  multimedia)  –  permite  crearea  de  prezentări  multimedia  pe  bază  de  slide-uri
(diapozitive) care pot include alături de texte şi tabele, grafică, diagrame şi animaţie. Această aplicaţie
permite importul de prezentări din Microsoft PowerPoint.

• Base (baze de date) – oferă lucrul cu baze de date printr-o interfaţă simplă. În această aplicaţie pot fi
create şi editate tabele, rapoarte, interogări, formulare etc.

• Math  (editorul  matematic)  –  permite  scrierea  de  formule  şi  ecuaţii  folosind  caractere  şi  simboluri
speciale care nu se află de obicei în font-urile obişnuite.

• Draw (desen) – permite crearea de grafică vectorială ce poate fi utilizată apoi în oricare dintre aplicaţiile
OpenOffice.

2. Aplicaţia OpenOffice Writer

OpenOffice Writer este un editor de texte complex şi eficient care oferă instrumentele necesare pentru
a produce documente de diferite tipuri de la scrisori şi referate la buletine informative, cărţi şi pagini Web.
Documentele se creează în fereastra Writer şi pot fi imprimate, transmise prin e-mail şi fax sau vizualizate pe
Internet ca pagini Web.

Înainte de vă apuca să folosiţi acest editor pentru scopul propus va trebui să vă gândiţi la conţinut, la
formatul de pagină, număr de pagini şi de exemplare, ce fel de grafică folosiţi, cum aranjaţi textul şi grafica în
pagină, ce tipuri de fonturi vreţi să folosiţi şi de ce dimensiuni (pentru titluri, capitole, subcapitole şi pentru
corpul principal al textului) etc. De asemenea pentru fiecare dintre aceste elemente stabiliţi impresia pe care
doriţi să o producă: formal, informal, prietenos, elegant, clasic, trendy, conservator, divers etc.

Pentru transpunerfea design-ului publicaţiei în format electronic cu ajutorul unei aplicaţii de procesare
de texte este indicat să stabiliţi de la început mărimea, orientarea şi marginile paginii documentului. Dacă



documentul va avea mai mult de o pagină atunci numerotaţi automat paginile fie în zona de antet fie în cea de
subsol. Pentru aceasta veţi crea un antet sau un subsol alegând meniul Insert → Header sau Footer.

Formatul  general  al  unui proiect  elaborat  la  oricare  dintre  disciplinele  parcurse în timpul facultăţii,
inclusiv pentru lucrarea de licenţă, trebuie să respecte următoarele reguli de conţinut şi de tehnoredactare:

Părţi componente: 
• copertă (titlul referatului, autorul, anul, specializarea, disciplina);
• cuprins;
• introducere  (importanţa ştiinţifică a studierii subiectului, motivaţia alegerii temei, scopul principal şi

obiectivele lucrării, poziţie şi localizare geografică a spaţiului studiat/analizat); 
• capitol teoretic (noţiuni, clasificări, formularea ipotezei – în funcţie de specificul temei);
• concluzii şi propuneri;
• bibliografie (minim 5 titluri bibliografice) şi webografie.

 Reguli de tehnoredactare: 
• margini de 2.5 cu excepţia left (3 cm);
• Times New Roman de 12, spaţiere la 1.5, justify;
• un rând liber înainte şi după fiecare figură, foto sau tabel;
• poziţionarea figurilor şi a fotografiilor în text se face centrat (în cazul unei singure imagini) sau alăturat

(în cazul a două imagini); descrierea lor se face sub imagine, centrat, cu Times New Roman de 11, la 1
rând; sursa sau autorul se menţionează între paranteze cu italic şi anul;

Fig. 1. Abcde... (Popescu, 1997, cu modificări)

Foto. 1. Abcde... (Popescu, 2010)

• la tabele descrierea se face deasupra, centrat, cu Times New Roman de 11, la 1 rând, aliniere Align Left;



Tabelul 1. Abcde...

Nr.
crt.

Municipiul reşedinţă
de judeţ

Poulaţia în 2011 Populaţia în 2002

1 Cluj-Napoca 309136 318027

2 Timişoara 303708 317651

3 Uaşi 263410 321580

4 Constanţa 254693 310526

5 Craiova 243765 302622

6 Galaţi 231204 298584

7 Braşov 227961 283901

8 Ploieşti 197542 232452

9 Oradea 183123 206527

10 Brăila 168389 216929

(sursa: Institutul Român de Statistică)

• toate imaginile sunt cu trimitere din text;
• trimiterea din text se face astfel: (fig. 1) sau (vezi fig. 1), (foto 1) sau (vezi foto 1), (tabelul 1) sau (vezi

tabelul 1); precizarea „vezi” se face atunci când figura sau tabelul se află pe altă pagină decât cea din
care s-a făcut trimiterea;

• citările se fac direct în text, după modelul: (Popescu, 1997);
• citarea sursei, cu precizarea paginii, se face doar atunci când se preia un fragment de text integral dintr-o

sursă (iar textul preluat îl pui între ghilimele în lucrarea ta). Exemplu: (Popescu, 1997, p. 52);
• numerotarea paginilor este obligatorie;
• bibliografia se ordonează alfabetic, după primul autor (pentru cărţi şi articole), urmată de webografie,

alfabetic, cu data accesării, ca în exemplul de mai jos: 
Popescu, M., (2002) - Modificări globale ale mediului, Ed. Corint, Bucureşti, 225 p. 
Popescu, M., (2002) - Modificări globale ale mediului, Geographica, 3: 3-9. 
www.insse.ro – accesat în 27.04.2010.

Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Writer
Aplicaţia  OpenOffice  Writer  poate  fi  lansată  în  execuţie  (deschisă)  ca  orice  aplicaţie  instalată  sub

sistemul de operare Windows.
Aceasta se poate deschide în felul următor: 

• Start → All Programs →  OpenOffice → OpenOffice Writer;
• dublu click pe scurtătura aplicaţiei dacă aceasta există;
• dublu click pe un fişier (.odt) creat cu Writer-ul.

După  lansarea  aplicaţiei  pe  ecran  va  apărea  fereastra  aplicaţiei.  Deoarece  OpenOffice  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 OpenOffice Writer, va apărea automat o lucrare nouă (document) cu
numele Untitled1 sau New OpenDocument Text (fig. 1).



Fig. 1. Interfaţa aplicaţiei  OpenOffice Writer

Documentul deschis are implicit o pagină, paginile următoare apar automat atunci când se umple cu
informaţie prima pagină. Oricând se poate crea o nouă pagină folosind combinaţia de taste Ctrl+Enter.

Pentru orientarea în pagină, deasupra şi în stânga zonei de lucru, aplicaţia Writer afişează rigle gradate
(Ruler), care se afişează sau se elimină din meniul View → Ruler.

Pentru a închide aplicaţia Writer alegeţi din meniul File → Exit sau apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+Q.
Toate documentele deschise se vor închide la un moment dat şi pentru fiecare în parte veţi fi întrebaţi dacă
salvaţi modificările făcute. Răspundeţi cu clic pe butonul Save pentru salvare sau prin clic pe butonul Discard

pentru a renunţa la salvarea modificărilor.
Folosirea funcţiilor Ajutor (Help)
În aplicaţia Writer pentru a vă informa rapid în legătură cu utilizarea aplicaţiei,  puteţi folosi funcţia

Help (ajutor), apăsând tasta F1 care deschide fereastra de ajutor. 
De asemenea puteţi folosi comenzile din meniul Help (OpenOffice Help sau What's This) sau butonul cu

semnul întrebării din bara de instrumente standard.

Deschiderea unuia sau mai multor documente
Din  aplicaţia  Writer  un  document  existent  se  deschide  alegând  File  →  Open sau  dând  clic  pe

pictograma Open din bara de instrumente standard, sau dând clic pe numele fişierului dacă acesta apare în
lista Recent Documents din meniul File. Un document Writer se mai poate deschide din aplicaţia Computer

dacă daţi dublu clic pe pictograma fişierului.



Crearea unui document nou (folosind şablonul prestabilit)
Un document nou se crează prin alegerea File → New → Text document sau clic pe pictograma New

din bara de instrumente standard.
Salvarea unui document într-o locaţie pe disc
Salvarea iniţială se realizează astfel: se alege din meniul  File  → Save. În fereastra care va apărea, în

caseta Save as type (tip fişier) alegeţi OpenDocument Text (⃰.odt). Prin această alegere vor rezulta şişiere cu
extensia .odt. Întroduceţi în caseta File name numele noului fişier, selectaţi discul şi dosarul (folder-ul) în care
acesta să fie salvat şi daţi clic pe butonul Save.

Pe parcursul lucrului în Writer este indicat să faceţi salvări intermediare File → Save sau clic pe butonul
Save din bara de instrumente standard sau combinaţia de taste Ctrl+S.

Închiderea unui document 
Fereastra documentului activ se închide astfel:
File  → Close sau  Window → Close Window sau Ctrl+W sau clic pe butonul x  Close document dacă

acesta apare în bara de meniu (apare numai dacă este deschis un singur document). Dacă sunt deschise mai
multe documente atunci prin clic pe x Close din bara de titlu se închide fereastra documentului activ lăsând
aplicaţia Writer deschisă.

Dacă  documentul  nu  a  fost  salvat  de  la  ultima  modificare  atunci  va  apărea  o  casetă  de  dialog
asemănătoare celei din imaginea următoare (fig. 2) şi veţi fi întrebaţi dacă salvaţi modificările sau nu:

Fig. 2. Caseta de dialog ce apare la închiderea documentului

• Save = documentul va fi salvat şi apoi închis;
• Discard = documentul va fi închis şi toate moldificările efectuate după ultima salvare se vor pierde;
• Cancel = documentul nu se va închide şi rămâneţi în document.

Introducerea textului în documente
Într-un document oarecare introducerea textului 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) şi poate fi reajustat conform preferinţelor utilizând opţiunile din bara de formatare a textului.
La crearea unui nou paragraf este necesară apăsarea tastei Enter. În Writer paragraful reprezintă textul

introdus între două apăsări ale tastei Enter, iar această aplicaţie tratează fiecare paragraf ca o entitate separată,
având informaţii proprii de formatare.

Inserarea caracterelor speciale sau a simbolurilor
Pentru introducerea caracterelor speciale sau a simbolurilor într-un document va trebui să parcurgeţi

următorii paşi:
• plasaţi cursorul de inserare în locul unde doriţi să inseraţi caracterul;
• alegeţi Insert → Special Character;
• din lista Font selectaţi fontul dorit, iar în zona caracterelor faceţi clic pe caracterul dorit;
• caseta de dialog se închide efectuând clic pe butonul OK.



Selectarea informaţiilor
Înainte de a muta,  copia,  formata sau de a efectua alte  operaţii  cu un text  acesta  trebuie mai  întâi

selectat.  Writer  permite  selectarea  textului  care  se  află  în  secvenţă  (consecutiv)  cât  şi  a  blocurilor
(secvenţelor) de text care nu sunt consecutive.

În bara de stare se găseşte un buton care gestionează modul curent de selecţie prestabilit: 
• STD (Standard mode), asemănător cu selecţia din alte aplicaţii Windows, 
• ADD (Additional selection mode), care permite adăugarea de noi selecţii, selecţiei curente 
• EXT (Extension mode), care permite extinderea selecţiei curente, dacă se efectuează clic în text sau se

apasă o tastă săgeată selecţia curentă se extinde. 
Comutarea între cele trei moduri de selecţie se face prin pictograma corespunzătoare modului de selecţie

din bara de stare (Status Bar).
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 (anulare), care poate fi accesată din bara de instrumente standard → meniul Edit.
Comanda  Redo (refacere)  inversează  acţiunea  comenzii  Undo,  adică  anulează  ultima  anulare  sau

ultimele anulări. Se foloseşte atunci când nu aţi intenţionat să anulaţi o acţiune şi are ca efect revenirea la
situaţia dinainte de a comanda opţiunea Undo.

Copierea, mutarea sau ştergerea unui text
O facilitate a sistemelor  de operare de tip Windows este memoria  Clipboard,  care permite stocarea

temporară de text şi grafică.
Avantajele memoriei Clipboard:

• se pot muta sau copia texte sau imagini în cadrul aceluiaşi document;
• se pot efectua operaţii de copiere respectiv mutare şi între documente Writer diferite;
• se pot muta sau copia texte sau imagini între diferite aplicaţii din Windows;
• informaţia rămâne în Clipboard şi după ce o lipiţi (inseraţi) undeva, ceea ce permite să inseraţi de mai

multe ori aceiaşi informaţie prin operaţii repetate de lipire (paste).
Copierea textului în acelaşi document se poate face în felul următor:

• se selectează textul dorit;
• se alege Edit → Copy (copiere) sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+C;
• se plasează cursorul de inserare la destinaţie (clic cu mouse-ul);
• se alege Edit → Paste (lipire) sau se apasă Ctrl+V.

Mutarea textului în acelaşi document se poate face astfel:
• se selectează textul dorit;
• se alege Edit → Cut (decupare) sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+X;
• se poziţionează cursorul mouse-ului la destinaţie şi se face clic;
• se alege Edit → Paste (lipire) sau se apasă Ctrl+V.

Ştergerea unui text poate fi şters folosind tastele Backspace sau Delete. Ştergerea se relizează astfel:
• Backspace = ştergerea unui caracter din stânga cursorului;
• Ctrl+Backspace = ştergerea unui cuvânt la stânga;
• Ctrl+Shift+Backspace = ştergerea textului până la începutul propoziţiei;
• Delete = ştergerea unui caracter la dreapta;
• Ctrl+Delete = ştergerea unui cuvânt la dreapta;



• Ctrl+Shift+Delete = ştergerea textului până la sfârşitul porpoziţiei.
Formatarea caracterelor
Textul introdus într-un document poate fi formatat, adică aspectul lui poate fi schimbat după preferinţele

utilizatorului. 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, pentru că dacă acesta nu este selectat, atunci
formatările stabilite se vor aplica textului care se va introduce ulterior începând cu poziţia curentă a cursorului
text (punctului de inserţie).

Formatările se realizează utilizând meniul Format sau din bara de instrumente Formatting.
• meniul Format → Character deschide caseta Character care prezintă mai multe etichete sau taburi (fig.

3). Dacă se alege eticheta Font atunci se pot selecta atribute pentru fonturi şi se pot urmări schimbările
în zona de exemplificare din partea inferioară a casetei de dialog. Aplicarea modificărilor alese se face
dând clic pe butonul OK, iar butonul Cancel permite părăsirea casetei fără a aplica schimbările operate;

Fig. 3. Caseta de dialog Character

• bara de instrumente Formatting conţine butoane şi liste derulante care permit slectarea unui font, a unei
dimensiuni a fontului, a unor efecte (scris aldin, cursiv sau subliniat), dar şi a culorii fontului (fig. 4).
Pe bară se găsesc şi butoane care permit alinierea textului: Align Left (aliniere la stânga), Centered (la
centru),  Align  Right (aliniere  la  dreapta)  şi  Justify  (stânga-dreapta).  Dacă  bara  de  instrumente
Formatting nu este afişată se alege View → Toolbars → Formatting.

Fig. 4. Bara de instrumente Formatting

Schimbarea tipului de font aplicat textului:



• se selectează textul care se doreşte a fi modificat;
• în bara de instrumente Formatting se face clic pe numele fontului din lista Font.

Schimbarea dimensiunii (mărimii) fontului aplicat textului:
• se selectează textul care se doreşte a fi modificat;
• în bara de instrumente Formatting se selectează dimensiunea din lista Font Size (dimesniune font) sau

se tastează o valoare în casetă şi apoi se apasă tasta Enter.
Se mai poate folosi şi caseta de dialog  Character  pentru a realiza aceste operaţii.  Pentru aceasta se

parcurge calea: Format → Character → Font. Din lista Font se selectează fontul dorit (dacă fontul nu apare în
lista derulantă, se folosesc barele de derulare pentru a-l afişa), iar în zona  Size folosind lista cu variante se
selectează mărimea de font dorită, sau se tastează mărimea în caseta superioară.

Formatarea de tip: Aldin (Bold), Cursiv (Italic) şi Subliniere (Underline)
Bara de instrumente  Formatting  conţine  butoane şi  liste  derulante  care permit  scrierea  cu caractere

aldine, cursive sau subliniate.
Formatarea de tip Bold (aldină sau îngroşată) se aplică astfel:

• selectaţi textul pe care doriţi să-l modificaţi;
• în bara Formatting faceţi clic pe butonul Bold.

Formatarea de tip Italic (cursivă) se aplică astfel:
• selectaţi textul pe care doriţi să-l modificaţi;
• în bara Formatting faceţi clic pe butonul Italic.

Formatarea de tip Underline (subliniere) se aplică astfel:
• selectaţi textul pe care doriţi să-l modificaţi;
• în bara Formatting faceţi clic pe butonul Underline.

Se mai  poate folosi şi caseta de dialog Character pentru a realiza aceste operaţii.  Pentru aceasta se
parcurge calea:  Format → Character → Font.  Din zona  Typeface se alege varianta dorită  pentru scriere.
Varianta Regular reprezintă textul scris normal fără Bold sau Italic.

Dacă se doreşte o altfel de subliniere atunci se alege Format → Character → Font Effects. Din listele
Underlining şi Color se pot alege diverse stiluri şi culori de subliniere. Pentru a sublinia numai cuvintele nu şi
spaţiul dintre cuvinte se bifează opţiunea Individual words.

Exemple:
Acest text este scris cu fontul Calibri, mărimea de 12, stilul Regular şi Aldin, subliniat.

Acest text este scris cu fontul Times  New Roman, mărimea de 12, stilul Regular, fără subliniere.

Din fila Font Effects a casetei Character se pot selecta diverse alte formatări care să fie aplicate textului
(text tăiat cu o linie, culoare text, transformarea literelor în majuscule-minuscule, scriere în relief, umbră etc.).

Din fila  Position  se poate modifica spaţiul dintre caractere. Se pot dispersa sau condensa caracterele
unui text selectat, dacă în lista Spacing se alege Expanded (extinsă) sau Condesed (condesată), iar în caseta by:
se introduce distanţa cu care se doreşte să se extindă sau să se micşoreze spaţierea dintre caractere.

Dacă se doreşte ca textul să apară rotit se alege o variantă din zona Rotation/scaling (rotire/scalare), iar
pentru scalarea textului se introduce o valoare procentuală în caseta Scale width.

Trecerea unui text în format exponent (Superscript) sau indice (Subscript)
Pentru a scrie un text în format exponent sau indice se procedează astfel:



• se selectează textul dorit;
• se alege Format → Character → Position;

• din zona Position se selectează Superscript (exponent) sau Subscript (indice) (fig. 5 şi 6). 
Exemple:

x + 3x2 + 2x3 = 0

Fig. 5. Alegerea opţiunii Superscript (exponent)

Ai + Bj = 3

Fig. 6. Alegerea opţiunii Subscript (indice)

Modificarea textului în majuscule, minuscule etc.
Dacă un anumit text l-aţi introdus cu majuscule şi ar fi trebuit scris cu minuscule (sau invers) acesta nu

se şterge pentru a-l introduce din nou cu litere mici deoarece există posibilitatea transformării caracterelor în
mod automat, mult mai simplu.

Transformarea textului se realizează parcurgând următorii paşi:
• se selectează textul care se doreşte a fi modificat;
• se alege Format → Change Case;

• din meniul care va apărea se selectează varianta dorită. Dacă doriţi ca prima literă din fiecare cuvânt
selectat să fie majusculă (Title) sau toate literele să fie majuscule dar fostele minuscule să fie scrise cu
un font mai mic decât majusculele (Small capitals) atunci alegeţi Format → Character → Font Effects

→ Title sau Small capitals.

Exemple:
ACEST TEXT ESTE SCRIS CU MAJUSCULE (UPERCASE).
acest text este scris cu minuscule (lowercase).

Folosirea diferitelor culori în text
Schimbarea culorii textuluise face în felul următor:

• se selectează textul a cărui culoare doriţi să fie modificată;



• se execută clic pe butonul  Font color (culoare font) aflat pe bara de instrumente  Formatting. Această
operaţie are ca efect aplicarea ultimei culori folosite, iar dacă se doreşte aplicarea altei culori se execută
clic pe săgeata de lângă butonul Font color şi se alege culoarea dorită;

Inserarea automată a cuprinsului
Pentru a genera un cuprins automat pentru un text scris în Aplicaţia OpenOffice Writer trebuie să folosiţi

stiluri de text. Prin folosirea acestora, puteţi  să definiţi care cuvinte (propoziţii/fraze) vor fi titluri, subtitluri,
sub-subtitluri şi aşa mai departe. 

Ce trebuie să faceţi este să definiţi cum se vor numi aceste stiluri şi cum vor arăta: tipul de scriere sau
fontul, dimensiunea, alinierea, dacă să fie italic (cursiv) sau bold (îngroşat). 

Orice formatare care se doreşte a fi făcută asupra textului, poate fi făcută prin formatarea stilurilor. După
ce aţi creat stilurile de care aveţi  nevoie (pentru a diferenţia titlul  de subtitlu de textul normal),  veţi  aplica
stilurile la porţiunile de text corespunzătoare. 

În Open Office Writer există deja pentru orice document o serie de stiluri predefinite. Pentru a vedea
fereastra care ne oferă acces la stilurile existente deja dar şi la opţiunile de modificare a acestora sau de creare a
unor stiluri noi, trebuie să apăsaţi tasta F11, sau să accesaţi opţiunea Stiluri şi formatare din meniul Formatare.

Pe  ecran  va  apărea  o  fereastră  care  conţine  în  secţiunea  principală,  lista  cu  numele  stilurilor  deja
existente. Această listă poate fi diferită, în funcţie de document, pentru că eventualele stiluri noi vor fi adăugate
la lista de stiluri predefinite. Cele mai  interesante stiluri pentru crearea cuprinsului automat sunt:

• implicit (default): este stilul paragrafului normal de text. Conţinutul este mare, iar informaţia standard va
fi formatată în acest mod;

• Heading: unul din stilurile de titlu. Heading (diferit de header) poate fi folosit direct în forma în care este
pentru a crea dintr-un cuvânt sau propoziţie un titlu. Pentru aceasta, puteţi selecta un text şi printr-un
singur click pe numele Heading din lista de stiluri,  textul va fi transformat în titlu, iar programul va
reţine că acel text este una din intrările ce vor intra în cuprins.

• Heading 1, 2, 3… : sunt toate stiluri pentru subtitlu, sub-subtitlu şi aşa mai departe, fiecare fiind de un
rang mai mic decât precendentul.
Una  dintre  opţiunile  importante  ale  stilurilor  este  posibilitatea  formatării  lor.  Pentru  a  modifica

formatarea unui stil (ceea ce atrage după sine modificarea formatării tuturor porțiunilor de text stabilite în acel
stil) trebuie doar să faceți clic dreapta pe stilul dorit a fi modificat și să alegeți opțiunea modificare.

În  fereastra  care  apare  se  pot  stabili  toate  elementele  de  formatare  cunoscute:  tipul  de  scriere,
dimensiunea, alinierea, spațierea între linii sau paragrafe. Utilizatorul poate să își creeze și stilurile proprii: clic
dreapta pe lista  de stiluri,  și  opțiunea new va deschide o fereastră  în  care se solicită  numele noului  stil  și
elementele de formatare. În acest mod, dacă nu doriți utilizarea Heading, Heading1… 10 pentru titlurile din
document, puteți crea stiluri cu numele Titlu, Subtitlu, Subtitlu1 ș.a.m.d. 

Un element important în definirea titlurilor, este numerotarea capitolelor și subcapitolelor (1, 1.1, 1.1.1
etc.). Pentru a defini automat această numerotare trebuie să urmaţi următoarele etape:

• modificarea stilurilor dorite a fi folosite ca titluri (Heading 1.. 10) și stabilirea din secțiunea Numbering
a unui tip de numerotare (de ex. Numbering1). Este important ca toate stilurile ce se doresc a fi preluate



în  cuprins  să  fie  stabilite  cu  același  tip  de  numerotare,  pentru  a  putea  ordona  corect  capitolele  și
subcapitolele;

• pentru numerotarea efectivă și consecutivă trebuie selectată din meniul  Format opțiunea  Bullets  and
Numbering (Buline și Numerotare).
În fereastra Buline și  Numerotare, secţiunea opţiuni se poate stabili numerotarea în funcţie de nivel. În

partea stângă se selectează pe rând fiecare nivel care se dorește a fi numerotat: nivelul 1 reprezintă titlul, nivelul
2 subtittlu etc. În zona centrală a ferestrei puteţi stabili:

• la secțiunea numbering: tipul de număr (arab, roman, litere etc.);
• câmpul before (înainte) permite afișarea unui text sau simbol înainte numărului (de exemplu „cap.” de la

capitol);
• câmpul after (după) permite afișarea unui text sau simbol după număr (de exemplu punctul care separă

numărul de titlul efectiv;
• câmpul  character  style permite  diferite  tipuri  de  numerotare  sau  marcare.  Acesta  trebuie  lăsat  pe

valoarea Numbering Symbols pentru o numerotare standard;
• câmpul  show  sublevels  definește  pentru  nivelul  selectat  în  stânga  câte  niveluri  de  numerotare  îi

corespund. Astfel pentru nivelul 1 acest câmp trebuie să ia valoarea 1, pentru nivelul 2 va lua valoarea 2
pentru a afişa numerotare de forma 1.1., pentru nivelul 3 va lua valoarea 3 pentru a afișa 1.1.1. ș.a.m.d.;

• câmpul start at definește ce număr va lua şi va avea prima intrare de acel nivel (în loc de 1.1. se poate
începe de la 1.2.).

Open Office Writer oferă mai  multe  tipuri  de stiluri:  pentru paragraf,  pentru caracter,  pentru pagină,
pentru liste (numerotate sau cu buline/bullets). Stilurile Heading1 până la 10 sunt la nivel de paragraf. Utilizarea
stilurilor poate oferi avantaje importante și în alte contexte ale utilizării Open Office Writer. Pentru acestea vă
recomandăm să citiți ghidul publicat la adresa: http://ro.openoffice.org/doc/user_guide/initiere/GS-Master.pdf

După ce se stabilesc titlurile (selectare și click pe stilul dorit din listă), se poate genera cuprinsul automat
folosind din meniul Insert (Inserare), opțiunea Indexes and Tables (Indecși și Tabele).

Fereastra Indexes and Tables permite gestionarea cuprinsului.  Câmpul Title este titlul  care va apărea
înaintea cuprinsului, Tip este tipul indexului inserat (trebuie să fie lăsat pe Table of Contents) iar Evaluate up to
level stabilește care dintre Stiluri (Heading 1… 10) să fie folosit în cuprins. Dacă se dorește folosirea unor stiluri
personale pentru intrările  în lista de cuprins,  trebuie precizată corespondența între stil și nivelul  de titlu (la
modul Titlu  – stil1,  Subtitlu  – stil2,  Sub-Subtilu  – stil3).  Acest lucru poate fi  făcut  tot din fereastra Insert
Index/Tables, din secțiunea Styles (Stiluri). 

După  finalizarea  configurărilor  necesare,  se  apasă  ok  și  cuprinsul  va  fi  inserat.  Orice  modificare
ulterioară  în conțiunutul  documentului  va fi  actualizată  în cuprins prin click dreapta pe cuprins și  alegerea
opțiunii Update Index/Table. 

Inserarea automată a bibliografiei
Cu toate că puteţi crea referinţe în mod manual într-un document, crearea unei baze de date bibliografice

permite reutilizarea referinţelor în alte documente şi se face mult mai rapid.
Pentru a crea o bază de date bibliografică urmăriţi paşii de mai jos:

• selectaţi Tools → Bibliography Database;

http://ro.openoffice.org/doc/user_guide/initiere/GS-Master.pdf


• puteţi folosi partea de sus a ferestrei rezultate pentru: filtrarea anumitor înregistrări din baza de date (vezi
Filtering  records),  schimbarea  unor  detalii  ale  coloanelor  din  baza  de  date  (vezi  Changing column

details) şi selectarea unei surse de date alternative sau modificarea detaliilor câmpurilor din baza de date;
• partea de mijloc a ferestrei arată fiecare dintre înregistrările din tabelul specific şi asemănător cu cel al

unei foi de calcul;
• partea de jos a ferestrei afişează conţinuturile înregistrării selectate.

Filtrarea înregistrărilor se realizează selectând meniul Tools → Filter din bara de meniuri Bibliography

Database, iar în caseta Standard Filter selectaţi câmpurile, condiţiile şi valorile filtrului şi apoi tasta OK.
Schimbarea detaliilor coloanelor se efectuează utilizând butonul Column Arrangement din partea de sus a

ferestrei după care în caseta de dialog Column Layout for Table biblio se fac modificările dorite.
Modificarea detaliilor unui câmp cum ar fi: redenumirea acestuia, modificarea lungimii pe care o are

acesta etc. se realizează ţinând cont de următorii paşi:
• în documentul principal (nu ecranul Bibliography Database) apăsaţi tasta funcţională F4 sau faceţi clic

pe View → Data Sources pentru a deschide ferestra cu datele sursă.
• asiguraţi-vă că Bibliography Database este selectată precum şi tabelul potrivit;
• faceţi clic dreapta pe tabelul de intrare din lista situată în partea stângă şi selectaţi Edit Database File. Se

va deschide o fereastră, care este principalul meniu pentru Base, componenta bazei de date OpenOffice;
• dacă Tables (sub Database view) nu este selectat, selectaţi acum această opţiune;
• clic dreapta pe tabel biblio din secţiunea Tables şi selectaţi Edit din meniul context;
• puteţi selecta acum fiecare dintre rânduri şi modifica în Field Properties după bunul plac;
• la final vi se va care să confirmaţi dacă doriţi să salvaţi modificările efectuate.

Pentru a adăuga noi intrări în baza de date procedaţi astfel:
• puteţi  adăuga  înregistrări  direct  în  baza  de  date  folosind  porţiunea  inferioară  a  ferestrei  prezentată

anterior la crearea unei baze de date bibliografice;
• completaţi fiecare dintre câmpurile dorite şi folosiţi tasta Tab pentru a vă deplasa între câmpuri;
• este mai bine să utilizaţi un nume unic în câmpul Short name field. Acest lucru este utilizat la inserarea

unour noi intrări în cadrul documentelor;
• pentru a finaliza mutaţi intrarea la ultimul câmp şi apăsaţi încă o dată tasta Tab.

Această aplicaţie  oferă două modalităţi  de vizualizare a referinţelorîn textul  unui document:  folosind
numele autorului şi datele documentelor citate, de exemplu (Smith, 2004), înregistrat în Identifier (Short name)
ale fiecărei înregistrări bibliografice şi numerotând documentele bibliografice în ordinea în care apar citate în
text, de exemplu [1], [2], [3], ...

Pentru a adăuga referinţe din baza de date bibliografică într-un document punctaţi următoarele:
• plasaţi cursorul mouse-ului acolo unde doriţi să apară referinţa;
• din meniul principal, selectaţi  Insert → Indexes and tables → Bibliographic Entry. În caseta de dialog

afişată alegeţi din partea de sus From bibliography database;
• selectaţi referinţa din Short name. Autorul şi titlul referinţei selectate sunt afişate în mijlocul casetei de

dialog, pentru a vă ajuta să verificaţi dacă acesta este referinţa dorită;
• pentru introducerea referinţei document faceţi clic pe Insert;
• la final după introducerea tuturor referinţelor selectaţi Close.

Formatarea bibliografiei presupune:
• Insert Index/Table dialog afişate în această secţiune;



• Bibliography 1 paragraph style (vezi Defining the paragraph style for the bibliography); 

Pentru crearea bibliografiei:
• plasaţi cursorul în punctul unde doriţi să inseraţi bibliografia;
• selectaţi  Insert → Indexes and tables şi schimbaţi la Type to Bibliography;

Caseta de dialog Insert Index/Table dialog are 5 file: 
• Index/Table, în care puteţi selecta setările de bază cum ar fi: titlu la Title field etc.;
• Entries;
• Styles;
• Column;
• Background.

În final după ce generaţi în mod automat bibliografia, lista bibliografică poate arăta astfel:

Bibliografie:
Tigu, Gabriela, 2002, Turismul montan, Editura Uranus, Bucureşti, 300 p.;
Glăvan, V., 2000, Turismul în România, Editura Uranus, Bucureşti, 160 p.;
Neacşu, N., 2000, Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert, Bucureşti, 200 p.

Realizarea unei aplicaţii practice în OpenOffice Writer:
Realizaţi un referat format din 7 pagini cu subiectul Turismul în România, care să respecte condiţiile şi

regulile de tehnoredactare prezentate la lucrările practice şi care să aibă următoarea structură:
• prima pagină să conţină următoarele elemente: instituţia, facultatea, departamentul, specializarea, titlul

prezentării, profesorul coordonator, numele şi prenumele studentului, localitatea şi anul;
• pe a doua pagină să se găsească cuprinsul ca şi titlu, iar mai jos sub formă de listă părţile componente:

Introducere, Capitolul 1, Capitolul 2, Capitolul 3, Capitolul 4, Capitolul 5, Concluzii şi Bibliografia;
• următoarea pagină să cuprindă introducerea  în  care să precizaţi  următoarele:  importanţa  ştiinţifică a

studierii  subiectului,  motivaţia  alegerii  temei,  scopul  principal  şi  obiectivele  specifice  ale  lucrării,
poziţionarea geografică a spaţiului analizat (inseraţi o imagine cu poziţia geografică a României);

• a patra pagină să conţină Capitolul 1, în care să apară o frază generală despre turism şi un tabel care să
întărească prin date sau cifre cele argumentate în text;

• pe următorea pagină să apară Capitolul 2 cu titlu, un paragraf şi dedesubt un grafic concludent;
• a şasea pagină să cuprindă concluziile;
• la final să apară o pagină cu bibliografia.

Formataţi conţinutul slide-urilor conform regulilor de tehnoredactare, nu uitaţi de citări şi de trimiterea în
text a figurilor, fotografiilor şi tabelelor, iar la final salvaţi fişierul sub numele ReferatLp pe Desktop.


