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INSERAREA IMAGINILOR ÎN WORD 
 

 Word oferă facilitatea de a insera imagini sau obiecte realizate cu diferite tipuri de 

aplicații. Acest lucru presupune ca întotdeauna să existe un document principal/destinație 

și unul sau mai multe documente secundare/surse, între care va exista o legătură specială. 

 Programul de editare Word acceptă următoarele formate de fișiere grafice: .GIF, 

.EPS, .PCX,. TIF, .BMP, .JPG, .WPG.  

 I. Utilizarea operațiilor cu imagini 
1. Ștergerea unei imagini se poate realiza prin parcurgerea etapelor: 

 a. se va selecta imaginea dorita; 

 b. se apasă tasta Delete. 

2. Copierea, mutarea unei imagini dintr-o poziție inițială într-o altă poziție în cadrul 

documentului dumneavoastră se realizează în același mod ca operațiile de copiere și 

mutare pentru text (selectați obiectul; selectați comanda Copy, Cut din meniul contextual-

imediat pe imagine; executați clic-dreapta în punctul nou de inserare din document; 

selectați comanda Paste din meniul contextual. 

3. Redimensionarea    obiectelor desenate se realizează astfel: 

a.) Selectați obiectul; 

b) Utilizați metoda "drag and drop": prindeți (clic stânga ținut apăsat) pătratele de 

dimensionare și glisați-le pentru a mări sau micșora dimensiunea obiectului. 

 II. Inserarea imaginilor de tip ClipArt 
 Pașii pentru a insera o imagine de tip ClipArt sunt: 

a. deschideți documentul principal; 

b. fixați punctul de inserare pentru imaginea ClipArt; 

3. selectați meniul Insert; 

4. selectați comanda Picture; 

 
5. selectați varianta ClipArt care conține o serie de butoane, o caseta de text si trei etichete; 

6. alegeți butonul GO, eventual introducând una din categoriile dorite de imagini (în caseta 

Search for); apare portofoliul de imagini disponibile; 

7. selectați Insert din bara verticala, stânga a imaginii dorite sau din meniul contextual pe 

imagine - efectul este vizibil in documentul principal în locul în care este poziționat 

cursorul. 

 III. Inserarea imaginii dintr-un fișier specific 
 Pașii pentru inserarea unor imagini diferite de cele de tip ClipArt sunt: 

a. fixarea punctului curent de inserare; 
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b. selectați meniul Insert; 

c. selectați comanda Picture; apare un submeniu; 

d. selectați varianta  - apare caseta de dialog Insert Picture pentru localizarea fișierului 

imagine; 

5. selectați fișierul dorit; 

6. alegeți butonul Insert: imaginea va fi inserata in document, iar bara cu instrumente de 

desenare va apare automat in fereastra Word. 

 IV. Crearea unui obiect desenat 

 Pentru a crea un obiect grafic utilizați instrumentele de pe bara cu instrumente 

pentru desenare - Drawing. Aceste instrumente facilitează posibilitatea de a utiliza diferite 

elemente și forme geometrice. Pentru inserarea obiectului se alege butonul specific și se 

utilizează metoda "drag and drop" în locul dorit în document. 

 V. Vizualizare tridimensionala a obiectului 

 VI. Modificarea imaginilor inserate 

 Dacă doriți să modificați parametrii imaginii adăugate în document parcurgeți 

următorii pași: 

1. Selectați imaginea - apare bara cu instrumente Insert Pictures; 

2. Utilizați butoanele oferite în cadrul acestei bare cu instrumente pentru a realiza ceea ce 

va doriți: 

a. Buton 

b. Efect 

3. Inserează o imagine nouă în poziția imaginii curente 

4. Modifică modul de prezentare a imaginii (alb și negru, nuanțe de gri, transformă 

imaginea într-un tapet(Background) al paginii de document) 

5. Mărește intensitatea culorilor 

6. Scade intensitatea culorilor 

7. Mărește luminozitatea imaginii 

8. Scade luminozitatea imaginii 

9. Decupează o porțiune din imagine 

10. Rotește imaginea spre stânga cu 90
0 

11. Oferă posibilitatea de alegere a stilului de linie pentru un eventual chenar care 

încadrează imaginea 

12. Comprimă imaginea 

13. Controlează modul de încadrare a imaginii în cadrul textului din document 

14. Accesează caseta de dialog Format Picture în care aveți ocazia să modificați diferiți 

parametrii de font. 

15. Introduce transparenta de culoare 

16. Reface parametrii inițiali a imaginii 

17. Închide bara cu instrumente Picture 

 

 VII. Formatarea obiectelor desenate 

Pentru a modifica un obiect desenat cu ajutorul instrumentelor Drawing este necesar a se 

parcurge pași: 

1. selectați obiectul; 

2. utilizați instrumentele Drawing 


