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                 MICROSOFT OFFICE PUBLISHER – EDITOR DE PUBLICAȚII 

 

Ilona POPOVICI, 

Catedra de matematică și informatică 

 

The publishing market has grown with varying in the past few years, and at local level 

have begun to show new media products. Moreover, apart from the fact that different 

products are confirmed in the area of publishing, the migration in the online area got 

momentum, which means that they would follow positive changes in this market in the next 

period.Classic, online, social, or some combination of these, the publishing is looking for a 

new identity, so the Publisher is one of the most important instruments used in this field. 

 

1. Introducere 

În urmă cu câțiva zeci de ani informatica părea o „religie exotică”, practicată în nişte 

„temple misterioase“ şi îndepărtate, numite centre de calcul, în care clipeau sute de luminiţe 

şi se întâmplau o mulţime de lucruri care depăşeau puterea de înţelegere a profanilor. Apoi, 

încet-încet, relaţiile public-calculator au devenit mai pământeşti, chiar fireşti, ajungând ca 

astăzi calculatoarele să fie implicate nu numai în ştiinţă, proiectare, economie, administraţie 

sau afaceri, ci în însăşi viaţa noastră cea de toate zilele, asemenea telefonului sau 

televizorului. Ceea ce era de neconceput în urmă cu câteva decenii, privind procesarea, 

stocarea, transferul şi prelucrarea unor volume uriaşe de informaţii şi cunoştinţe, a devenit 

realitate incontestabilă, o caracteristică fundamentală a societăţii informaţionale de astăzi şi a 

societăţii cunoaşterii de mâine. 

Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţiei a schimbat profund şi modul în care se 

elaborează documentele, fie în format pentru tipărire sau nu. Informaţia circula rapid şi în 

volume de neconceput în urmă cu câteva decenii. Utilizarea suportului electronic pentru 

introducerea, stocarea, transportul şi prezentarea datelor, informaţiilor şi cunoştinţelor a 

devenit o necesitate în orice domeniu profesional. 

O largă categorie de persoane, care lucrează curent cu informaţia, trebuie să stăpânească 

modalităţile prin care informaţia stocată electronic poate fi transformată, astfel încât să se 

obţină documente în format electronic sau pentru tipărire. Aceste documente, pentru a fi de 

calitate şi pentru ca elaborarea lor să se facă în condiţii de eficienţă, trebuie să satisfacă 

anumite cerinţe privind prezentarea conţinutului, specifice domeniului de activitate în care 

sunt utilizate. 

2. Noțiuni generale 

Microsoft Office Publisher este o aplicaţie completă pentru tehnoredactare. Permite 

obţinerea unor lucrări cu aspect profesional, care să poată fi publicate oriunde: de la 

imprimanta din birou, la serviciile comerciale de imprimare şi la atelierele de copiat sau pe 

World Wide Web. 

Pe lângă claritatea scrisului, una dintre principalele căi prin care o publicaţie îşi 

promovează mesajul o reprezintă aspectul. Opţiunile de culoare, de timp şi de aspect sporesc 

sau îngreunează comunicarea. Publisher este unic între programele de tehnoredactare 

computerizată, prin modul, în care combină cerinţele unei publicaţii proiectate profesional, cu 

uşurinţă în utilizare şi cu caracteristicile complexe de tehnoredactare, având drept scop să 

asigure publicaţiei un aspect excelent în vederea imprimării sau a lucrului interactiv. 

Indiferent de modul ales pentru a începe o publicaţie, Publisher este la fel de prietenos. 

Ca parte componentă a seriei de aplicaţii de birou Microsoft Office, care sunt asemănătoare ca 

aspect şi mod de lucru, Publisher permite să se obţină într-un timp scurt rezultate care arată 

extraordinar. 
 

Când se utilizează Publisher? 
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Un procesor de cuvinte este potrivit pentru crearea şi revizuirea de documente simple, 

oficiale sau juridice. Atunci când se plănuieşte o largă distribuire a unei publicaţii tipărite sau 

interactive, capabile să atragă atenţia, este momentul orientării către Publisher. 

Publisher se va utiliza pentru editarea următoarelor documente: 

- Publicaţii specializate (buletine informative, broşuri, foi volante) ; 

- Publicaţii care să comunice un mesaj unui public larg (ziare, calendare,e-mail); 

- Publicaţii cu aspect profesional (felicitări, web sites, carți de vizită, flayers); 

- Publicaţii pentru imprimare comercială de înaltă calitate (banere, flayers, panouri 

publicitare).  
 

Domenii de utilizare 
 

Programul Publisher poate fi utilizat în următoarele domenii: 

- Întreprinderi mari − pentru a realiza rapid publicaţii interne profesionale, potrivite 

pentru imprimare sau pentru plasarea pe un site Web sau intranet; 

- Întreprinderi mici − pentru a realiza broşuri, cataloage, foi volante, buletine 

informative şi pentru oricare alt tip de publicaţie necesară desfăşurării activităţii, de la 

formulare, până la publicitate tipărită comercial; 

- Utilizatori la domiciliu − realizează invitaţii de calitate superioară, etichete, buletine 

informative de familie şi materiale pentru activităţi comunitare; 

- Organizaţii non-profit şi grupuri comunitare − pentru a face publicitate evenimentelor 

şi pentru a comunica cu membrii lor. [3, p. 216]  

De ce uneori preferăm Microsoft Publisher şi nu doar Word ? 

După majoritatea specialiștilor Word reprezintă, cel mai puternic procesor de texte de 

astăzi, permițând în afară de utilizarea de cuvinte și folosirea graficelor, diagramelor, 

formulelor de calcul, aproape orice tip de date, şi îndeosebi crearea cu ușurință a oricărui tip 

de publicație dorit. În acest context Publisher se deosebește de Word prin câteva aspecte: 

- Publisher se axează mai mult pe imagine, pe reprezentarea publicației din punct de 

vedere al design-ului;  

- De asemenea, permite așezarea în pagină a textelor, alături de grafică şi alte elemente 

de imagine,  pe care dorim să le inserăm în publicația noastră;  

- Putem să scriem în Word textul necesar publicației dorite, după care îl putem transfera 

în Publisher, acesta preluând informația ce va duce la definitivarea produsului dorit; 

- Publisher inițiază începătorii, creând mostre diverse pentru majoritatea publicațiilor, 

oferindu-le facilitatea de a nu crea un document de la zero; 

- Programul Publisher vine cu o galerie foarte extinsă de șabloane şi elemente grafice. 

[4] 
 

Tabelul 1:  Word sau Publisher? 

 

Dacă dorim să creăm 

Utilizăm 

acest 

program 

 

De ce? 

Buletine de știri bogate în 

grafică, pentru imprimare și 

poștă electronică 

 

Ms Publisher 

Control precis al poziționării textului în raport cu 

imaginile și cu alte elemente de proiectare 

Cataloage bogate în grafică Ms Publisher Publicații de tip catalog reproiectate și Expertul 

Mail and Catalog Merge. 

Comunicări de afaceri și 

materiale de marketing, care 

să fie consistente cu brandul 

 

Ms Publisher 

Seturi pentru proiectare coordonată (Master Design 

Sets) care creează un aspect și o imagine unitară 

pentru anteturile oficiale ale companiei, pentru cărți 

de vizită, broșuri și etichete. 

Felicitări  Ms Publisher Tipuri de felicitări și proiectări ce pot fi 

particularizate pentru orice fel de necesități, 
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personale sau profesionale. 

Postere sau bannere Ms Publisher Proiectare de postere și bannere, cu opțiuni facile 

pentru lățime și înălțime care să corespundă 

necesităților. 

Broșuri cu 3 sau 4 pliuri sau 

fluturași 
Ms Publisher Există multe proiecte din care se poate alege spații 

suplimentare pentru adresele clientului și formulare 

de comandă, răspuns sau abonare. 

Cărți de vizită Ms Publisher Tipuri de proiectare care corespund oricăror 

necesități pentru comunicare în afaceri și pentru 

materiale de marketing. 

Proiectarea de publicații care 

să fie imprimate în scop 

comercial 

 

Ms Publisher 

Suport pentru lucrări mari care necesită serviciile 

unei imprimante comerciale, incluzând ieșire 

CMYK PostScript compusă și setări complexe de 

imprimare pentru o mai bună separare a culorilor. 

Documente cu un cuprins și un 

index 
Word Caracteristicile de indexare și pentru cuprins, care 

permit crearea unui document profesionist publicat. 

 Documente lungi Word Caracteristici specifice lucrărilor de cercetare, 

planurilor de afaceri sau altor documente mari care 

includ numerotarea paginilor, note de subsol, note 

de final. 

Documente juridice Word Suport pentru documente juridice, cu caracteristici 

cum ar fi numerotarea liniilor, acces restricționat la 

documente valoroase și marcaje pentru text ascuns. 

Documente scurte, simple 

(memorii sau scrisori) 
 

Word 

Șabloane și experți care permit alegerea stilului și 

funcției, precum și al conținutului documentelor pe 

care le scrieți zilnic. 

Partajare de documente și 

colaborare 
 

Word 

Atelierele de documente permit colegilor să lucreze 

împreună la documente, utilizând liste de activități, 

legături la materiale și resurse, precum și stocând 

documentele corelate sau de suport într-o bibliotecă 

de documente. 

Note și comentarii scrise de 

mână 
Word Cu ajutorul caracteristicilor Tablet PC de lucru în 

cerneală, aveți posibilitatea să luați notițe scrise de 

mână sau să marcați documentele Word. 

Documente care necesită 

examinare sau editare 
Word Caracteristicile de urmărire a modificărilor, pentru 

comentarii inline, comparare parte cu parte, 

comparare și îmbinare, comparare de versiuni, 

precum și de evidențiere a textului oferă suport 

pentru examinarea documentelor și colaborare. 

 
3. Crearea unei publicații 
 

Înainte de a începe crearea unei publicaţii, este necesar ca utilizatorul să gândească 

strategia de proiectare. Se vor avea în vedere următoarele: 

- Cui se adresează publicaţia? 

- Ce mesaj doreşte să transmită? 

- Ce fel de conţinut este mai potrivit pentru transmiterea ideilor? 

Este important să se stabilească modul de publicare şi opţiunile pentru imprimare, 

deoarece deciziile în aceste privinţe afectează modul în care se elaborează publicaţia. [3, p. 

230] 
 

Stabilirea modului de creare a unei publicații noi: 
 

- Publication for print (Publicații destinate tiparului) 
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- Web site (site-uri web) 

- Send in E-mail (trimite prin posta electronică) 

- Prepare for mailing (pregătirea pentru corespondență)  

 

 
Figura 1.  Stabilirea modului de creare a unei publicații noi 

 

Crearea unei publicații destinate tiparului 
 

La deschiderea programului Publisher, panoul de sarcini New Publication se deschide 

în mod automat. Putem deschide în orice moment panoul de sarcini selectând meniul File 

/New. 

Având deschis panoul de sarcini New Publication pentru a crea o noua publicație 

destinată tiparului parcurgem urmatorii pași: 

1. Din panoul de sarcini selectăm opțiunea Publications for Print; 

2. Parcurgem lista pentru a vedea categoriile de publicații. Când am găsit 

categoria pe care o dorim, o selectăm (de ex. Business Cards); 

3. În fereastra Prewiew își face apariția un număr de proiecte diferite, pe care 

categoria respectivă le pune la dispoziție. Selectăm șablonul pe care dorim să-l folosim pentru 

publicația noastră.  

Noua publicație va fi creată și plasată în spațiul de lucru Publisher. Panoul de sarcini 

New Publication va fi înlocuit cu un panou de sarcini, care conține opțiuni specifice asociate 

cu tipul publicației pe care o vom realiza. [2, p. 446] 

 

4.  Elementele ferestrei Microsoft Office Publisher 
 

4.1.  Bare de instrumente 
 

Ca și celelalte programe Microsoft Office, Publisher conține o bara cu butoane, care 

reprezintă comenzile uzuale (Figura 2). Publisher își modifică automat barele pentru a afișa 

butoanele care se folosesc cel mai des. 

 

Exploararea barei Standard 
 

Bara de instrumente Standart permite accesul la comenzile cele mai folosite ale 

programului, aranjate de la stânga la dreapta în ordinea aproximativă a frecvenței cu care sunt 

folosite, (Tabelul 2). 
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Pentru a afla ce comandă reprezintă fiecare buton de pe bara de instrumente Standard, 

plasăm cursorul mouse-ului pe butonul respectiv și așteptăm câteva clipe până ce apare Tool 

Tip - o scurtă prezentare a butonului. 

          

                              Bara de titlu            Bara de meniu                                        Rigla 

orizontală 

 

 

 

Figura 2. Elementele ferestrei Microsoft Office  Publisher 

 

Tabelul 2: Bara de instrumente Standard a programului Microsoft Publisher 

 

Termeni Semnificaţie 

  New Crează o nouă prezentare 

 Open 
Deschide un fişier deja existent 

  Save Salvează conţinutul unei prezentări 

  Print Tipăreşte prezentarea curentă 

  Cut 
Decupează informaţia selectată şi o duce în Clipboard 

  Copy Copiază în Clipboard informaţia selectată 

  Paste Lipeşte informaţiile din Clipboard într-un diapozitiv 

specificat 

  Format Painter Copiază stilurile de formatare 

 Undo 
Anulează ultima operaţie realizată 

 Redo Reface ultima operaţie anulată 

  Bring to Front Aduce în faţă 

  Send to Back Trimite în spate 

  Custom Rotate Convenţie de rotire a unui obiect 

 Show/Hide Special 

Characters 

Afişează/ascunde caracterele speciale pentru specificarea paragrafelor 

Bara de 

instrumente  

Standard 

Bara de 

instrumente  

Formating 

Bara de 

instrumente  

Objects 

Zona de 

lucru 
Rigla 

orizontala 

Butonul Page 

Navigation 

 

Bara de stare 
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 Zoom Măreşte/micşorează suprafaţa de lucru pe ecran 

  Zoom Out Micşorează suprafaţa de lucru până la 10% 

   Zoom In Măreşte suprafaţa de lucru până la 400% 

 Microsoft Publisher 

Help 

Declanşează Programul de Asistență și Ajutor. 

 

Schimbarea aspectului publicației cu ajutorul barei de instrumente Formatting. 
 

Bara de instrumente Formatting conține butoane care înfrumusețează textul cu diferitite 

fonturi, dimensiuni sau tipuri de caractere (cum ar fi bold, italic sau underlined). În tabelul 3 

sunt explicate butoanele așa cum apar acestea pe bara Formatting. 

Bara Formatting poate fi invizibilă pâna în momentul în care executăm clic pe o casetă 

de text. Cu alte cuvinte, aspectul acesteia se modifică în funcţie de tipul de obiect selectat. 

Dacă a fost selectat un obiect grafic, bara de instrumente Formatting afişează instrumente 

pentru împachetare, rotire, tăiere şi răsucire pe o parte, după cum se poate vedea. La 

selectarea unei casete de text, bara de instrumente va afişa instrumente de formatare a 

textului: aldine, cursive, aliniere şi dimensiunea tipului de literă. 

 

Tabelul 3: Bara de instrumente Formatting a programului Microsoft Publisher 

Termeni Semnificaţie 

  Font 
Selectează fontul pentru scrierea caracterelor 

  Size Selecteaza dimensiunea pentru scrierea caracterelor 

  Bold Scrierea cu caractere aldine (îngroşate) 

   Italic Scrierea cu caractere înclinate 

  Underline Scrierea cu caractere subliniate 

  Align Left Aliniază conţinutul unei celule la stânga 

  Center Aliniază conţinutul unei celule la centru 

   Align  Right Aliniază conţinutul unei celule la dreapta 

   Jusify Aliniază conţinutul unei celule la stânga-dreapta 

 Numbering, Bullets Aplică/şterge numerele sau simbolurile din paragrafele 

marcate 

  Decrease Ident Deplasează conţinutul unui cadru de text la stânga 

  Increase Ident Deplasează conţinutul unui cadru de text la dreapta 

  Decrease Font Size Micşorează dimensiunea fontului 

  Increase Font Size 
Măreşte dimensiunea fontului 

  Fill Color Selectează culori pentru umplerea conţinutului unui cadru de text 

  Line Color Selectează culori pentru chenarul unui cadru de text 

  Font Color Selectează culori pentru fontul caracterelor 

  Line/Border Style Selectează stiluri de linii/chenare 

 Text Frame Properties Selectează proprietăţi pentru cadrul de text 

  Rotate Left Rotirea unui cadru de text la stânga 

 Rotate Right Rotirea unui cadru de text la dreapta 

 

Pentru a folosi oricare din comenzile de pe bara Formatting, selectăm textul pe care 

dorim să-l formatăm și apoi executăm clic pe butonul dorit sau pe săgeata cu vârful în jos a 

listei de pe bara de instrumente Formatting. 

 

Bara de instrumente Object 
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Cu toate acestea, înainte de a putea folosi instrumentele de formatare, este necesară în 

prealabil localizarea obiectului. Se poate folosi bara de instrumente Object pentru a selecta 

instrumentele de tip cadru necesare pentru stabilirea structurii paginii. Prin intermediul acestei 

bare de instrumente, se vor realiza textul şi elementele de grafică prin care publicaţia 

respectivă va dobândi un aspect profesional (Tabelul 4). [1, p. 343] 
 

Tabelul 4: Bara de instrumente Object a programului Microsoft Publisher 

Termeni Semnificaţie 

  Pointer Tool 
Instrument pentru selecţie 

  Text Frame Tool Instrument pentru construirea cadrelor de text 

  Table Frame Tool Instrument pentru construirea cadrelor tabel 

  WordArt Frame Tool Instrument pentru construirea cadrelor WordArt 

   Picture Frame Tool Instrument pentru construirea cadrelor în care se preiau 

imagini dintr-o locaţie specificată 

  Clip Gallery Tool Instrument pentru construirea cadrelor în care se preiau 

imagini din Clipart 

 Line Tool, Oval Tool, 

Rectangle Tool 

Instrumente pentru trasare linii, ovale şi dreptunghiuri 

  Custom Shape 
Instrumente pentru alegerea unei forme dorite 

  Design Gallery Object Instrumente pentru alegerea diverselor forme de design 

 

5. Crearea publicațiilor cu ajutorul programului Publisher 2007 
 

5.1 Realizarea unei cărți de vizită 

Cartea de vizită reprezintă un purtător tradiţional de date de contact ale unei persoane 

sau ale unei companii. Alegerea unei cărti de vizită ar trebui tratată cu responsabilitate și 

seriozitate, din motiv că nu este suficient să înmânezi un simplu cartonaș cu datele de contact, 

ci unul care să te reprezinte, astfel fiecare detaliu din cadrul unei cărti de vizită trebuie sa fie 

gândit înainte de a fi realizat. Cele mai importante aspecte de care trebuie să ținem cont sunt: 

A. Textura hârtiei 
Cărțile de vizită pot proveni dintr-o mare varietate de materiale ca: carton, plastic, 

lemn și chiar placă de metal, ceramică, dar materialul de bază utilizat în mod tradițional este 

hârtia.  

Se recomanda ca cărțile de vizită  să fie realizate din hârtie cu greutate de 300 g, având 

un aspect de înaltă calitate, de mai multă personalitate atunci când sunt utilizate și unele 

caracteristici suplimentare. Textura suprafeței de hârtie vine cu un plus de valoare atunci când 

aceasta este placută la atingere, realizandu-se o evaluarea tactilă  a cărții de vizită – 

conducând la o prima impresie despre posesorul acesteia. 

B.  Design-ul unei cărți de visită 
Cărțile de vizită pot fi colorate sau alb-negru, alegerea culorii depinde în totalmente de 

posesor. În ziua de azi cărțile de vizită colorate mărturisesc despre soliditatea proprietarului. 

De asemenea putem utiliza în cadrul unei cărti de vizită și componente ca: logo, sigla 

companiei, produse, astfel ca aceasta să facă o legatură cât mai aproape dintre noi și cel care o 

primește. Este recomandat să folosim careva contraste între informații și elementele de design 

de pe cartea de vizită, pentru  ca informațiile importante să fie găsite la prima vizualizare. 

Un font deosebit poate uneori fi însuși parte din design, fară a mai fi impus să utilizezi 

un anumit stil, astfel încât câteva elemente fine în așezarea datelor pe cartea de vizită ajung 

să facă o diferență uriașă, în primul rând impactul vizual. Prin urmare, fontul ales trebuie să 

fie unul clar și ușor de citit. Cele mai recomandate și folosite usual, din simplul motiv că sunt 

clare și simple, sunt fonturile: Verdana, Tahoma, Avantgarde, Adobe, Calibri.  

http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
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Deși pe cartea de vizită sunt scrise doar câteva cuvinte, este foarte important ca acestea 

să fie corecte și înțelese de orice persoana. Trebuie să luăm în calcul cine va intra în 

posesia cărții de vizită, daca nu sunt vorbitori de limbă română, e recomandat ca aceasta să 

fie realizatată într-o limbă de circulație internatională, cum ar fi: engleza/franceza. 

C.  Mărimea unei cărți de vizită 
Cărțile de vizită au niște mărimi standard. Acestea pot fi atât orizontale, cât și 

verticale, cu margini în colțuri sau rotunde. Formatele cele mai des utilizate sunt: 90x50 mm, 

90x55 mm, 85x50 mm, 85x55 mm. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cartea de vizită 
 

5.2  Realizarea unei felicitări 
 

În cazul în care intenționăm să trimitem o felicitare specială unei persoane, cu ocazia 

aniversarii unui eveniment deosebit o putem face printr-o simplă  felicitare personalizată cu 

cele mai sincere urări și note speciale pentru persoana căruia i-o vom adresa.  

Cele mai importante aspecte de care trebuie să ținem cont când creem o felicitare 

personalizată, sunt:  
 

A. Dimensiunea felicitării 
Standardul internațional ISO 216 menționează că cea mai utilizată dimensiune pentru o 

felicitare este cea A6 (105 × 148 mm), însă în dorința de a crea o felicitare cât mai 

personalizată putem utiliza dimensiuni ca: 105×210 mm, 135×165 mm. 
 

B. Textura hârtiei 
Felicitarile, ca și alte printuri personalizate pot fi tipărite atât pe cartoane mate sau 

lucioase, cât și pe cartoane cu diverse texturi speciale. De asemenea, există felicitări care pot 

fi confecționate din mai multe tipuri de hârtie. Componenta principală în transmiterea 

mesajului dorit prin intermediul unei felicitări este însuși textul acesteia, textura fiind cea care 

adaugă valoare. 
 

C. Mesajul felicitării 
Compunerea mesajului pentru o felicitare inițială pare simplă, urmând apoi să 

dezvăluim, că nu e chiar atât de usor, căci în doar câteva rânduri trebuie să ne exprimăm 

sentimentele și urările ce dorim să le transmitem. Recomandat este ca atunci când scrim 

o felicitare să ne gândim la persoana care o primește și să reflectăm asupra efectului ce o să 

aibă această felicitare asupra persoanei date. 
 

D. Tipul felicitării 
Fie că este felicitare pentru ziua de naștere, fie o altă zi specială – o felicitare 

personalizată trebuie să denote seriozitate și eleganță. Pentru a putea îngloba aceste aspecte 

există mai multe modalități de a creea o felicitare. Dintre categoriile de felicitări prezente 

sunt incluse: Felicitari normale (închise sau deschise) și felictari de tip Postcard. 

http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p1/Carti-de-vizita/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p20/Felicitari-personalizate/product_info.html
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E. Ambalarea unei felicitări 
Fiind un gest personal în zile speciale și de sărbători, putem adăuga puțină valoare prin 

ambalarea acesteia într-un plic simplu sau chiar personalizat cu acelaș mesaj. Sunt 

recomandate plicurile asortate ca dimensiuni și nuanțe. [8] 
 

 
Figura 4. Paginile din exteriorul  felicitării 

 

 
Figura 5.  Paginile din interiorul felicitării 
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5.3  Realizarea unui pliant 
 

Un pliant conţine o scurtă prezentare a unui eveniment, produs sau serviciu. Odată cu 

crearea unui pliant publicitar, acesta devine unul de succes  dacă reușim să captăm atenția 

unui cititor pentru toate informațiile scrise. Acesta poate reprezenta un instrument de 

promovare, care poate fi păstrat de potențialul client mult timp, garantând o rată ridicată de 

feed-back privind informațiile furnizate. Pentru a realiza un pliant publicitar de succes, ce 

atrage atenția prin design și culoare, se ține cont de urmatoarele aspecte: 
 

A. Design-ul unui pliant 
 

Design-ul reprezintă o parte importanta a unui pliant. Prin urmare, atunci când este 

creat, este necesar pentru a evidenția textul, imaginile, culorile, astfel încât pliantul final să 

atragă atenția de la primul contact vizual. 

Fiecare dintre potențialii clienți intrat în posesia unui pliant, va cataloga dintr-o 

privire pliantul nostru ca fiind demn de citit, sau nu, și va proceda în consecință. Din acest 

motiv impactul pliantului trebuie să fie unul puternic și rapid, deoarece nu beneficiem de o a 

doua șansă. 
 

B. Culorile unui pliant 
 

În etapa de creare a unui pliant publicitar, fie că utilizăm o imagine, fie ca utilizăm o 

culoare oarecare ca background, trebuie să fim atenți ca aceasta să atragă publicul, să fie în 

ritm cu evenimentul și sigur să nu fie una deranjantă sau confuză. 

Culorile calde sau combinații ale acestora sunt recomandate și ca culori utilizate în 

etapa de creare a unui pliant publicitar. Însă putem să folosim și culorile reci pentru 

puternica lor simbolistică, ori culorile anotimpului de față, sarbătorile care se apropie și lista 

poate continua. 

De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că cromatica culorilor cât și mesajul 

transmis cu ajutorul acestora trebuie în primul rând să placă celui căruia i se adresează și nu 

neapărat celui care concepe partea grafică în etapa de creare a pliantului publicitar. 
 

C. Forma unui pliant 
 

Pliantul, ca și celelalte materiale publicitare, are menirea să promoveze compania sau 

produsele noastre, de aceea trebuie să îl creăm cu profesionalism, în posibilitatea de a fi 

personalizat chiar și după forma care o prezintă. Prin urmare, îl putem realiza sub urmatoarele 

forme: 

1. Pliant bi-fold (1 pliu și 2 paneluri) – cu un aspect mai formal, pliantele 

publicitare bi-fold pot fi folosite și cu rolul de mape în care se inserează foi, sau ca broșuri 

prin adăugarea de pagini în interior. 

2. Pliant gate-fold (2 pliuri și 3 paneluri) – un format de pliant publicitar mai 

rar întâlnit, cu impact ridicat tocmai prin noutatea formei de prezentare. 

3. Pliant tri-fold (2 pliuri și 3 paneluri egale) – realizate de obicei dintr-o coală de 

A4, rolul pliantelor publicitare tri-fold este de multe ori acela de a înlocui flyerele, cu un 

design mai elegant și posibilitatea de a conține o cantitate mai mare de informații.[9] 
 

                                 

Figura 6. Tipuri de împăturire a pliantului 

http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
http://www.kopia.ro/ro/p36/Pliante-publicitare/product_info.html
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Figura 7. Paginile exterioare ale pliantului 

 

 

Figura 8. Paginile interioare ale  pliantului 

 

6. Concluzie 

În prezent, informatica își găsește aplicații în toate domeniile vieții. Prezența ei este 

puternic amplificată de impactul pe care îl are Internetul. Rețeaua la nivel mondial a 
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revoluționat comunicarea dintre companii, logistică, mass media, dar și viața privată a fiecărui 

individ. 

Calculatoarele  pot administra, proteja, transmite și prelucra o mare cantitate de date 

într-un timp scurt. Pentru efectuarea unor astfel de operații este necesară o interacțiune 

complexă între sistemele de hardware și de software, care reprezintă domeniile fundamentale 

de cercetare în Informatică. 

Marele avantaj al sistemelor computaționale constă în capacitatea lor de a prelucra în 

mod schematic cantități enorme de informații la o viteză foarte mare. 

Considerat de mulți cea mai mare invenție a secolului al XX-lea, calculatorul 

influențează într-un mod sau altul viețile noastre. Inventatorul lui, informaticianul Bill Gates a 

devenit cel mai bogat om de pe planetă. Calculatorul se folosește aproape în toate domeniile 

de activitate, de la medicină, la comunicarea între oamenii care se află în cele mai îndepărtate 

colțuri ale pământului. 

De asemenea, fabricarea mașinilor a devenit computerizată, acest lucru ducând la 

disponibilizarea multor oameni. Noua generație se pare că folosește cel mai mult calculatorul: 

fie pentru jocuri, fie pentru a găsi prieteni sau pentru a naviga pe Internet. Aceste lucruri fiind 

spuse putem să nominalizăm calculatorul ca cea mai mare invenție a tuturor timpurilor. 

Software-ul Microsoft Office Publisher  este conceput pentru utilizatorii care doresc să 

producă propriile materiale de marketing și publicații de afaceri de înaltă calitate, fără a 

recurge la ajutorul design-erilor profesioniști. Cu setările flexibile integrate în panoul de 

activitate, autorii proiectelor pot rapid și ușor să aplice parametri de proiectare pentru crearea 

de buletine informative, anunțuri, broșuri, site-uri web și alte materiale. Microsoft Office 

Publisher este dotat cu caracteristici care vizează maximizarea creativității și ideilor 

utilizatorului. O examinare  a șabloanelor, a alegerii fontului și schemelor de culori, 

verificarea erorilor design-ului și a publicării, schimbarea simplă a conținutului, facilitează 

procesul de creare a machetelor, chiar dacă ne lipsesc abilitățile de design grafic. 

Offіce Publіsher, te ajută pentru a crea sau configura o gamă largă de materiale de 

marketing, precum și schimbul cu ele. Caracteristicile și îmbunătățirile programului oferă un 

ghid ce cuprinde procedura pentru crearea materialelor de marketing și diseminarea acestora 

în presa scrisă, on-line și e-mail, care te ajută în crearea unei identități corporative, 

gestionarea listelor de clienți, și în evidența progreselor înregistrate de companiile de 

marketing. 

În Offіce Publіsher se lucrează rapid folosind biblioteca ce cuprinde sute de șabloane 

de design personalizabile și publicații goale, inclusiv buletine informative, broșuri, pliante, 

cărți poștale, site-uri web, formatul mesajelor și multe altele. 

Datorită stocării de text, elemente de design și grafică, utilizate frecvent pentru noile 

aplicații salvate pentru a fi utilizate ulterior în alte publicații, realizează economii 

semnificative de timp și efort. 

Lărgirea posibilităților și îmbinarea unor elemente permite de a produce materiale 

actualizate frecvent, cum ar fi caietul de sarcini, cataloage și liste de prețuri, care combină text 

și imagini dintr-o bază de date. Totodată sunt disponibile setările publicațiilor, folosind o 

colecție de machete intuitive, aspecte, efecte de printare și instrumente pentru a lucra cu 

design-ul. 

În această prezentare am văzut principalele instrumente pe care le avem în Publisher 

pentru a crea și personaliza o publicație. 

Indiferent de modul ales pentru a începe o publicaţie, Publisher este o soluție perfectă. 

Ca parte componentă din seria de aplicaţii de birou Microsoft Office care sunt asemănătoare 

ca aspect şi mod de lucru, Publisher permite să se obţină într-un timp scurt rezultate care 

arată extraordinar. 
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