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Utilizarea aplicațiilor de tip Office în 

procesarea informației 

 

Utilizarea procesorului de prezentări Powerpoint 
 

 

2.3.1.  Crearea unei prezentări PowerPoint 2013  

PowerPoint 2013 este o componentă a Microsoft Office 2013, care vă permite să creați 

prezentări de diapozitive dinamice. Diapozitivele pot include animație, narațiune, imagini, clipuri 

video, și mult mai mult. Lansarea aplicație se face apăsând  → All Programs → Microsof Office 

2013 →PowerPoint 2013.  

 

Când deschideți PowerPoint 2013, pentru prima data, va apărea ecranul de pornire de unde se 

poate crea o nouă prezentare alegând un șablon (blank presentation sau un predefinit) sau accesați o 

prezentare recent editată.  
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Interfața PowerPoint 2013 este compusă din:  

1. Quick Access Toolbar (bara de instrumente Acces rapid)  

2. The Ribbon (panglica)  

3. Ruler (conducător)  

4. Slide Pane (panoul diapozitiv)  

5. Slide Navigation Pane (panoul de navigare a diapozitivelor)  

6. Notes (note)  

7. Comments (comentarii)  

8. Slide View Options (opțiuni de vizualizare a diapozitivelor)  

9. Zoom Control (controlul mărimii)  

10. Vertical and Horizontal Scroll Bars (bara de derulare verticală și orizontală)   

 

 

Quick Access Toolbar - vă permite să accesați comenzile comune.  

The Ribbon - conține toate comenzile de care aveți nevoie pentru a efectua sarcini comune în 

PowerPoint 2013. Ea are mai multe tab-uri, fiecare cu mai multe grupuri de comenzi.  

Ruler - este situat în partea de sus și la stânga diapozitivului și este folosit pentru alinierea textelor 

și obiectelor de pe diapozitiv.  
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Slide Pane - afișeaza diapozitivul care este selectat și poate fi editat.  

Slide Navigation Pane - vă permite să vizualizați și să lucrați cu diapozitive din prezentare. De 

asemenea, tot aici puteți adăuga, șterge, duplica și rearanja diapozitivele din prezentare.  

Notes – vă ajută pentru a adăuga note la diapozitiv curent.  

Comments - cititorii pot lasă comentarii cu privire la orice diapozitiv.  

Slide View Options – vă ajută să ajustați vizualizarea diapozitivelor.  

- Modul de vizualizare Normal este indicat în etapa de construire a unei prezentări. Acest mod 

permite să se stabilească structura prezentării .  

- Modul de vizualizare Outline View (de tip structură) permite să se lucreze doar cu texte, fără 

imagini (cu excepția diapozitivului în miniatură afișat în dreapta ferestrei).  

- Modul de vizualizare Slide Sorter oferă o vedere de ansamblu a prezentării: toate diapozitivele 

sunt pe ecran, nu se pot citi texte, dar se poate selecta un diapozitiv anume .  

- Modul de vizualizare Notes Page (pagină de observație) permite introducerea de observații și note 

cât mai complete astfel încât să se poată răspunde la orice întrebare .  

- Modul de vizualizare Reading View (prezentare) permite afișarea pe ecran numai a diapozitivelor 

și nu se pot face editări și inserări.  

Zoom Control – această opțiune vă permite să măriți sau micșora diapozitivul.  

Vertical and Horizontal Scroll Bars – această funcție vă ajută sa vizualizați care parte a 

diapozitivului doriți să o vedeți. 

Pentru a lucra eficient cu PowerPoint 2013, trebuie să știți cel mai bun mod de a începe o 

prezentare. Ecranul afișat atunci când începe programul oferă următoarele opțiuni pentru a începe o 

nouă prezentare:  

 Blank presentation – această opțiune este folosită atunci când doriți să creați o prezentare de la 

zero.  

 Design template – această opțiune conține un șablon deja predefinit. Crearea de prezentări 

atractive de la zero sunt consumatoare de timp și necesită îndemânare și cunoștințe despre 

PowerPoint. De aceea, folosind un design deja predefinit, puteți economisi timp pentru crearea unei 

prezentări. Aceste modele de șabloane oferă nu doar de design, ci, și sugestii pentru conținut care 

este adecvat pentru diferite tipuri de prezentări, cum ar fi rapoarte sau lansări de produse. După 

descărcarea șablonului, pur și simplu puteți personaliza conținutul prevăzut în șablonul pentru a 

satisface nevoile dumneavoastră  

Într-o prezentare, pe diapozitiv vom regăsi două câmpuri deja predefinite în care putem 

introduce text. 
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Aceste câmpuri pot conține titlurile diapozitivelor, bullet points, litere și cifre. Pentru a 

adăuga un diapozitiv nou în prezentarea curentă, vom parcurge următoarele acțiuni HOME →New 

Slide sau INSERT →New Slide. Aici vom regăsi mai multe variante de conținut pentru noul 

diapozitiv. 

 

 

2.3.2. Formatarea textului 
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Comenzile utilizate pentru formatarea textului sunt incluse în Font grup din tab-ul HOME. 

 

1. Font - Alegeți fontul dorit.  

2. Font Size - Modificarea dimensiunii textului.  

3. Bold – Text îngroșat.  

4. Italic – Text înclinat.  

5. Underline – Text subliniat.  

6. Strikethrough – Text tăiat.  

7. Font Color - Modificarea culorii textului.  

Pentru a adăuga efecte decorative în text, puteți utiliza WordArt (această facilitate este 

accesată din tab-ul FORMAT). 

 

 

Într-o prezentare PowerPoint, puteți lua un text care este într-o casetă și să-l transformați în 

coloane. Pentru a formata textul în coloane trebuie sa urmăm următorii pași:  

1. Selectați caseta text.  

2. Selectați HOME și din grupul Paragraph selectați Add (adaugă) sau Remove (șterge) Columns 

(coloane). 

 

2. Din lista verticală, selectași o coloană, două coloane, trei coloane sau mai multe coloane. 
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2.3.3. Lucrul cu imagini  

Imaginile pot spori farmecul vizual și eficiența prezentări. Ele pot fi inserate folosind 

comenzile din tab-ul INSERT și grupul Images. 

 

 

1. Pictures - Imaginile stocate pe unitatea locala.  

2. Online Pictures - fișiere media (imagini, clipuri video, audio etc).  

3. Screenshot - O captură de ecran.  

4. Photo Album - O colecție de imagini din fișiere locale sau disc.  

 

Pentru a insera o imagine pe un slide, trebuie parcurși următorii pași:  

 Faceți clic în slide unde doriți să inserați o imagine.  

 Pe INSERT tab, în grupul Images, faceți clic Pictures. 

 

 Apoi alegeți fotografia dorită din Insert Picture (caseta de dialog). Navigați la forder-ul care 

conține imaginea, selectați-o și dați clic pe Insert. 



Competențe digitale – suport de curs                                                                                                 prof. Cătălina Estera Vlad 
 

 

8 

 

Inserare Clip Art.  

Clip Art este o colecție de fișiere media (imagini, clipuri video, audio, și fișiere de animație. 

În cazul în care computerul are o conexiune la Internet, atunci puteți accesa de asemenea 

Office.com pentru a vizualiza fișiere media suplimentare pe care Microsoft le oferă la nici un cost.  

Căutările fișierelor din Clip Art pot fi filtrate în funcție de ceea ce dorim să căutăm (de exemplu, 

vom face o filtrare după cuvântul school).  

Pentru a insera un fișier media din colecția de Clip Art, trebuie parcurși următorii pași:  

1. Faceți clic în slide-ul unde doriți să inserați fișierul.  

2. Mergeți pe tab-ul INSERT, în grupul Images, faceți clic pe Online Pictures. 

 

1. În caseta de dialog Insert Pictures, introduceți termenul căutat în Office.com Clip Art câmp 

și apăsați Enter. 

 

2. Selectați imaginea și apăsați Insert. 

 

Capturarea și introducerea unui Screenshot.  

Pentru a captura și introduce o captură de ecran, trebuie urmați următorii pași:  

1. Mergeți pe tab-ul INSERT, în gupul Images, faceți clic pe Screenshot. 
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2. Din galeria Available Windows, selectați screenshot-ul pentru a-l insera în slide. 

Microsoft PowerPoint oferă mai multe instrumente pentru îmbunătățirea și formatarea imaginilor. 

Aceste instrumente sunt situate în tab-ul PICTURE TOOLS FORMAT. Această filă este disponibilă 

numai când este selectată o imagine de pe slide. 

 

O imagine din PowerPoint poate fi îmbunătățită prin adăugarea de efecte.  

1. Selectați imaginea, mergeți în tab-ul PICTURE TOOLS FORMAT, în grupul Picture Styles, 

selectați Picture Effects. 

 

2. Selectați opțiunile din lista verticală. 

 

Gruparea și degruparea imaginilor.  
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Gruparea imaginilor este posibil doar atunci când există mai multe imagini pe un slide. Scopul 

grupării de imagini este acela de a trata mai multe imagini ca un singur obiect.  

Pentru a grupa mai multe imagini, trebuie urmați următorii pași:  

1. Țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce selectați imaginile cu mouse-ul.  

2. Faceți clic dreapta și selectați Group →Group din meniul alăturat. 

 

Aranjarea imaginilor.  

Dacă imaginile de pe un slide sunt suprapuse, puteți controla vizibilitatea acestora prin aranjare.  

Dacă aveți două imagini suprapuse și doriți ca cea din spate să fie adusă în față trebuie să urmați 

următorii pași:  

1. Selectați imagine din spate.  

2. Faceți clic dreapta și apoi selectați Bring to Front →Bring Forward. 

Există comenzi secundare ale Bring to Front și Send to Back care vă permit să mutați o imagine pe 

diferite nivele (atât în față cât și în spate) atunci când se lucrează cu mai multe imagini pe un slide.  

Bring to Front > Bring Forward - Mută un obiect un nivel în prim-plan (dar nu în fața tuturor 

obiectelor).  

Bring to Front > Bring to Front - Mută un obiect în fața tuturor celorlalte obiecte.  

Send to Back > Send Backward - Mută un obiect un nivel în fundal (dar nu în spatele tuturor 

obiectelor).  

Send to Back > Send to Back - Mută un obiect în spatele tuturor celorlalte obiecte. 

 

2.3.4. Adăugarea formelor.  

Formele, cum ar fi linii, dreptunghiuri, săgeți bloc, obiecte (organigrame, explicații) pot îmbunătăți 

prezentările în PowerPoint.  

Pentru a adăuga forme la un slide, trebuie urmați următorii pași:  

1. Pe tab-ul INSERT, în grupul Illustrations, faceți clic pe Shapes pentru a deschide 

galeria forme. 
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1. Selectați din galerie tipul de formă pe care-l doriți să-l adăugați în slide. După 

alegerea formei, cursorul de pe ecran va apărea un semnul +. 

 

2. Faceți clic și trageți pentru a defini zona de pe slide în care doriți să inserați forma.  

3. Eliberați butonul mouse-ului pentru a adăuga forma în slide. Se observă că în jurul 

formei există un chenar care vă ajută să modificați dimensiunea ei. De asemenea, în 

partea de sus se observă un cerc sub formă de săgeată care vă permite rotirea formei. 

 

 

2.3.5. Folosirea tabelelor și graficelor.  

Pentru a insera un tabel într-un slide, trebuie urmați următorii pași:  

1. Mergeți în tab-ul INSERT, in grupul Tables, și dați clic Table. 
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2. Mutați cursorul mouse-ului peste rândurile și coloanele pătrate până când numărul de rânduri 

și coloane de care aveți nevoie sunt evidențiate, apoi faceți clic. 

 

2.3.5.1.Formatarea tabelelor.  

După ce ați introdus un tabel într-un slide, poate doriți să modificați aspectul său. PowerPoint 

oferă mai multe opțiuni pentru formatarea tabelelor. Instrumentele de care aveți nevoie pot fi găsite 

pe tab-ul TABLE TOOLS →DESIGN și tab-ul TABLE TOOLS →LAYOUT.  

Instrumentele disponibile pe tab-ul TABLE TOOLS →DESIGN afectează vizual estetica tabelului. 

 

Instrumentele de grafică tabelară sunt grupate astfel:  

Table Style Options - Aceste setări determină dacă formatare se aplică în anumite regiuni ale 

unui tabel.  

Table Styles - Aici găsiți teme care pot fi folosite ca atare sau ca un stil inițial urmând să-l 

puteți modifica folosind instrumente cum ar fi Border, Shading și Effects.  

WordArt Styles - Aici găsiți o varietate de efecte pe care le puteți aplica textului din 

prezentare.  

Draw Borders - Sunt unele pentru formatarea liniilor (granițelor) tabelului.  
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Opțiunile tab-ul TABLE TOOLS →LAYOUT poate modifica structura tabelului. 

 

Opțiunile tab-ului TABLE TOOLS →LAYOUT sunt grupate astfel:  

Tabele- Aceste instrumente vă ajută să lucrați cu structura tabelului (puteți selecta anumite 

zone din tabel – coloane și/sau rânduri).  

Rows & Columns – Vă permite să ștergeți/inserați rânduri și coloane.  

Merge – Vă permite să uniți sau rupe (despica) celule din tabel.  

Cell Size - Gestionarea înălțimea și lățimea celulelor din tabel.  

Alignment – Vă permite modificarea textului din celulă (puteți schimba direcția textului și să 

stabiliți marginile față de celulă).  

Table Size - Gestionează înălțimea și lățimea tabelului.  

Arrange - Gestionează poziția și orientarea obiectelor pe un slide. 

 

2.3.5.2.Inserarea diagramelor.  

Pentru a insera o diagramă într-un slide, trebuie urmați următorii pași:  

1, Mergeți pe tab-ul INSERT, în gupul Illustrations, faceți clic pe Chart. 

 

Din caseta de dialog Insert Chart, selectați tipul de diagramă pe care-l doriți să-l inserați și apoi dați 

clic pe OK. 
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După ce ați inserat o diagramă, un fișier Microsoft Excel se deschide cu categorii și serii 

care corespund diagramei din slide. Aceste valori pot fi editate în funcție de nevoile dumneavoastră. 

Odată ce ați terminat adăugarea și editarea valorilor, aveți posibilitatea să închideți fișierul Excel. 

 

Formatarea diagramei.  

După ce ați introdus o diagramă în slide, aveți posibilitatea să-i personalizați aspectul.  

Când o diagramă este selectată, veți observa că numeroase instrumente devin disponibile. Acestea 

pot fi găsite pe tab-ul CHART TOOLS →DESIGN și CHART TOOLS →FORMAT.  

Instrumentele disponibile pe tab-ul CHART TOOLS →DESIGN pot afecta modul în care 

datele sunt prezentate grafic. 

 

Chart Layouts - Oferă o galerie de machete grafice care pot fi aplicate pentru diagramă.  

Chart Styles - Oferă o galerie de stiluri de diagramă care pot fi aplicate pentru diagramă.  

Data - Lucrul cu datele din diagramă.  

Type - Oferă posibilitatea schimbării diagramei sau salvării diagramei ca un șablon. 

 

Instrumentele disponibile pe tab-ul CHART TOOLS →FORMAT afectează grafica diagramei. 
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Current Selection - Selectați anumite zone ale diagramei pentru formatare.  

Insert Shapes - Adăugați forme în diagramă.  

Shape Styles – Oferă posibilitatea de a alege diferite stiluri de forme (dintr-o galerie de stiluri 

de forme) care pot fi aplicate unor componente din diagramă..  

WordArt Styles - Oferă o galerie de formate de text care pot fi aplicate la textul selectat din 

diagramă sau pentru tot textul într-o anumită componentă a diagramei.  

Arrange - Gestionează poziția și orientarea obiectelor într-o diagramă.  

Size - Gestionează înălțimea și lățimea diagramei. 

 

2.3.6. Adăugarea de tranziții și animații slide-urilor.  

Pentru a adăuga animații la un slide, trebuie parcurși următorii pași:  

În tab-ul TRANSITIONS, în grupul Transition to This Slide, faceți clic pe săgeata (More) pentru a 

descoperi galeria tranziții. 

 

Există trei categorii de tranziții: 

 

 

 Subtle (subtil)  

 Exciting (incitant)  

 Dynamic Content (conținut dinamic)  

 

Selectați tranziția pe care doriți să fie adăugată la slide (diapozitiv). Tranziția se aplică la slide-

ul care este evidențiat în tab-ul Slides. După ce aplicați o tranziție la un slide, o icoană sub formă de 
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stea vă indică prezența tranziției la acel slide. Pentru a previzualiza tranziția inserată, trebuie să dați 

clic pe Preview. 

 

Fiecare slide poate avea diferite tranziții. Acest lucru se poate realiza selectând și aplicând 

fiecărui slide câte o tranziție.  

Dacă doriți să aplicați aceeași tranziție tuturor slide-urilor, trebuie să dați clic pe opțiunea Apply 

All. 

 

Pe un slide, se poate anima un obiect sau text cu un anumit efect (de intrare/ieșire). Pentru a 

aplica unul din cele 13 efecte de intrare (care sunt și cele mai folosite), faceți clic pe elementul pe 

care doriți să-l animați și apoi selectați efectul de galeria de animație. 

 

În partea dreaptă sus, aveți grupul Timing (sincronizare), care vă ajută să setați sincronizarea pentru 

animația de tranziția. 
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1. Sound - vă permite sa adăugați diferite sune.  

2. Duration - vă permite să specificați dura (lungimea) tranziției.  

3. After - vă permite să specificați (în secunde) timpul de trecere la următorul diapozitiv.  

4. On Mouse Clic - trecerea la următorul slide se face după un clic de mouse.  

5. Apply To All - puteți aplica aceleași specificații (setări) la toate slide-urile.  

 

Opțiunile de prezentare a unui slide show.  

PowerPoint dispune de mai multe opțiuni pentru a crea o prezentare a unui slide show. De exemplu, 

aveți posibilitatea să configurați o prezentare de tip nesupravegheat care să facă afișarea slide-urilor 

continuu (repetat).  

1. Selectați tab-ul Slide Show, apoi faceți clic pe Set Up Slide Show. 

 

Pentru o prezentare de tip continuu, trebuie să bifăm (selectăm) opțiunea Loop continuously until 

‘Esc’.  

 

2.3.7. Introducerea și redarea clipurilor video.  
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Uneori, cel mai bun mod pentru a te asigura că publicul înțelege mesajul prezentării este de a 

arăta un videoclip. De exemplu, în cazul în care aveți de exemplificat un fragment de activitate cu 

un videoclip, este de preferat ca acesta să fie introdus în prezentare, deoarece mesajul videoclipului 

nu poate fi descris corect prin text și imagini.  

Pentru a introduce un clip video, trebuie urmați următorii pași:  

Selectați tab-ul INSERT, mergeți în grupul Media și dați clic pe Video. 

 

După ce dați clic pe Video, o să apară un sub meniu cu două opțiuni. 

 

- Online Video - vă dă posibilitatea de a alege un clip video care se regăsește pe internet (online). 

- Video on My PC - vă dă posibilitatea de a alege un clip video de pe calculatorul personal.  

 

2.3.8. Imprimarea unei prezentări.  

Microsoft PowerPoint oferă mai multe opțiuni pentru imprimarea unei prezentări și slide.  

Pentru a accesa funcțiile de imprimare, trebuie urmați următorii pași:  

Mergeți pe tab-ul FILE și apoi dați clic pe Print. 
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În panoul Print, selectați o imprimantă și din Settings selectați dacă doriți să printați toate slide-

urile, numai cele selectate, cel curent sau anumite slide-uri. În partea dreaptă, va apărea un panou de 

previzualizare a printării. Puteți apoi selecta numărul de copii pentru a imprima. 

Imprimare selectivă.  

În PowerPoint aveți posibilitatea de a imprima numai anumite slide-uri din prezentare.  

Pentru a imprima o selecție, trebuie să urmați următorii pași:  

1. În primul rând, în fila Slides, selectați slide-urile pe care doriți să le imprimați. Pentru a selecta 

mai multe slide-uri, apăsați (și țineți apăsat) tasta Ctrl și dați clic cu mouse-ul pe diapozitivele 

dorite să fie tipărite (printate). 

2. Din meniu dați clic pe FILE și apoi selectați Print. 

3. Mergeți în Settings și selectați Print Selection 

 

Pentru a imprima prezentarea color, în tonuri de gri sau alb-negru, în secțiune Print avem opțiunea 

de a sectare culoare: Color, Grayscale și Pure Black and White. 

 
Atunci când informația pe care o prezentați este importantă pentru dumneavoastră și doriți să arătați că 

sunteți o persoană capabilă, de încredere și competentă, alocați timp planificării și pregătirii prezentării, 

astfel veți putea livra o prezentare de impact. Structura unei prezentari și alocarea timpului pentru 

pregătirea prezentării reprezintă factori cheie de succes în eficientizarea comunicării. 

Principii de bază, specifice fiecărei din cele trei etape de realizare a prezentării: 

 Etapa 1 – Conceperea prezentării: în această fază este important să vă cunoasteți auditoriul și 

să dezvoltați un mesaj, al cărui conținut să fie persuasiv și să faciliteze stimularea empatiei. Este 

recomandat să valorificați tehnici de prezentare (povestire) care să favorizeze implicarea 

auditoriului, utilizând totodată și cele mai bune canale de transmitere a mesajului, optime pentru 

prezentarea în cauză. 

 Etapa 2 – Vizualizarea: în construirea prezentării folosiți elemente grafice (slide-uri) de impact, 

prin care să simplificați și să rezumați volumul de informație pe care doriți să îl transmiteți. 

 Etapa 3 – Prezentarea propriu-zisă: livrați prezentarea în mod autentic și asigurați-vă că 

masurați impactul pe care l-ați avut asupra publicului, solicitând feedback din partea acestuia. 


