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1. La sfârșit de an școlar… 

 

În euforia sfârșitului de an sunt multe probleme de rezolvat! Una dintre ele ar fi procurarea 

diplomelor care vor fi oferite elevilor spre a răsplăti eforturile pe care le-au depus pe parcursul anului 

școlar. Dacă facem rost de formulare pentru cei 30 de elevi din clasă, apare problema timpului 

necesar completării numelor și a mediilor de absolvire. 

Vă propunem reducerea timpului afectat acestor operații utilizând facilitățile puse la dispoziție de 

Word 2007 în combinație cu Excel 2007. 

2.  Coperte în Word 

 

Vom crea un șablon de diplomă pornind de la noua opțiune Coperte pe care o vom personaliza rapid 

prin opțiunea Îmbinare corespondență din Word 2007. 

Am plecat de la un document nou în care am utilizat Inserare Coperte ca în imaginea următoare: 

 



Pe această copertă vom completa Titlul Diploma, vom scrie textul propriuzis, apoi vom aplica operații 

de formatare prin clic dreapta pe fiecare element ca în imaginea următoare: 

 

Apoi deschiderea unor ferestre de dialog precum aceasta: 

 



După câteva operații de formatare am ajuns la șablonul care poate fi accesat aici. 

 

Spațiile în care se găsesc puncte-puncte vor fi înlocuite cu câmpuri din tabelul cu situația de sfârșit de 

an a elevilor clasei. Acesta este creat într-un registru de calcul tabelar pe care îl puteți accesa aici. 

 

 

 



3. Îmbinarea corespondenței 

 

Vom utiliza îmbinarea corespondenței pentru a tipări câte o diplomă personalizată pentru fiecare 

elev.  Fiecare dintre șabloane conține același tip de informații dar poate fi personalizată cu numele 

fiecărui elev. Informațiile unice provin din intrări într-o sursă de date care este tabelul xlsx.  

Procesul de îmbinare a corespondenței constă din următorii pași generali: 

1. Setarea documentului principal. Documentul principal conține textul și elementele grafice, care 

sunt aceleași pentru fiecare versiune a documentului îmbinat.  

2. Conectarea documentului la o sursă de date. O sursă de date este un fișier care conține 

informațiile de îmbinat într-un document. De exemplu, numele și mediile elevilor.  

3. Ajustarea listei destinatarilor sau a elementelor. Microsoft Office Word generează o copie a 

documentului principal pentru fiecare element sau înregistrare în fișierul de date. Dacă fișierul 

de date este o listă de corespondență, probabil aceste elemente sunt destinatari. Pentru a 

genera copii doar pentru anumite elemente din fișierul de date, se pot alege elementele 

(înregistrările) care se includ.  

4. Adăugarea substituenților, denumiți câmpuri de îmbinare de corespondență, la document. Când 

se efectuează îmbinarea de corespondență, câmpurile îmbinării de corespondență sunt 

completate cu informații din fișierul de date.  

5. Examinarea și completarea îmbinării. Se poate examina fiecare copie a documentului înainte de 

a imprima întregul set. 

Pentru a efectua o îmbinare de corespondență se utilizează comenzile din fila Corespondențe. Deci: 

1. Deschideți document cu șablonul diplomei și lăsați-l deschis. Dacă îl închideți, comenzile din 

pasul următor nu vor fi disponibile. 

2. În fila Corespondență, în grupul Pornire Îmbinare corespondență, faceți clic pe Pornire 

Îmbinare corespondență.  
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3. Faceți clic pe tipul de document pe care doriți să îl creați. 

 

Urmează conectarea  la un anumit fișier de date ca în imaginea următoare și indicarea adresei 

fișierului elevi.xlsx. 

 

Acum vom introduce câmpurile pentru îmbinare în locurile marcate cu puncte-puncte, pe care le 

selectăm inițial. Vom alege opțiunea Inserare câmp pentru îmbinare, ca în imaginea următoare: 

 



 

Dacă se inserează un câmp de îmbinare de corespondență în documentul principal, numele câmpului 

este înconjurat de ghilimele unghiulare (« »). Aceste ghilimele unghiulare nu vor apărea în 

documentele îmbinate. Ajută la deosebirea câmpurilor de text obișnuit, în documentul principal. 

 



La îmbinare, informațiile din primul rând al fișierului de date înlocuiesc câmpurile din documentul 

principal pentru a crea primul document îmbinat. Informațiile din al doilea rând al fișierului de date 

înlocuiesc câmpurile pentru a crea al doilea document îmbinat, și așa mai departe. 

După introducerea tuturor câmpurilor dorite, ca în imagine vom accesa opțiunea Examinare 

rezultate, unde puteți trece prin fiecare document îmbinat utilizând butoanele Înregistrarea 

următoare și Înregistrarea anterioară din grupul Examinare rezultate. Dacă doriți să examinați un 

anumit document faceți clic pe Găsire destinatari. 

 

Ultimul pas presupune execuția îmbinării. Pentru a le trimite la imprimantă,  

1. În fila Corespondență, în grupul Terminare, faceți clic pe Terminare şi îmbinare, apoi pe 

Imprimare documente.  

 

2. Alegeți dacă se imprimă tot setul de documente, doar copia care este vizibilă în mod curent sau 

un subset al setului, pe care îl specificați după numărul înregistrării, ca în figura următoare. 



 

Și cam asta ar fi tot….Dacă vreți să utilizați șablonul propus de diplomă și registrul de foi de calcul 

pentru evidența elevilor – cu modificările de rigoare,  vă dorim succes! 

 


