


• Informaţia geografică este afişată pe hartă ca straturi - layers - unde fiecare strat reprezintă un tip 
particular de entităţi grafice (features) cum ar fi râuri, lacuri, drumuri sau limite administrative.  

• ArcMap împarte ecranul în două suprafeţe: cuprinsul  (TOC) şi suprafaţa de afişare. 

 

Cuprinsul (Tables of Contents - TOC) conţine toate straturile de pe hartă şi arată ce reprezintă entităţile grafice (feature) din 

aceste straturi. Pătratul de validare din fiecare layer indică când acesta este activ sau nu şi când este vizibil sau nu în cadrul 

de afişare. Ordinea straturilor din TOC este de asemenea importantă. Straturile de deasupra se vor suprapune peste 

celelalte. 

Straturile din TOC sunt organizate în data frame (sisteme de date). Data frame grupează într-un cadru separat straturi pe 

care dorim să le afişăm împreună. Când creem o hartă întotdeauna vom avea şi un data frame. Apare în partea de sus a 

TOC cu numele „Layers”, dar acestea pot fi schimbate. Pentru majoritatea aplicaţiilor nu sunt necesare mai multe cunoştinţe 

despre data frame.  



Exerciţiu 1. Lansarea Arc Map din meniul de start. 

1.Se dă clic pe butonul de start al SO Windows. 

2.Se duce mouse pe Programs. 

3.Apoi pe arcGIS. 

4.Şi în fine pe ArcMap. 

 

Exerciţiu 2. Crearea unei harti in ArcMap 
1. La pornirea Arc Map poate sa apara o fereastra de dialog care ne da posibilitatea 

sa alegem  

1. Sa deschidem o harta noua ,  

2. O harta sablon,  

3. O harta deja existenta.  

2. Alegem prima varianta si apasam  OK 

3.In cazul in care fereastra de pornire nu apare trecem la punctul urmator – 

adaugarea de straturi  

4.Se adauga stratul de  harta  

1. 

2. 

3. 



Adaugare de straturi 
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Adaugati stratul de harta JudeteRomania din directorul Student de pe partitia D: 





Exerciţiu 3. Activarea/dezactivarea unui strat de harta. 
•Dacă stratul de harta este activ (pătratul de validare este bifat) şi doriţi să-l invalidaţi în TOC se dă clic pe pătratul de validare. 

Stratul de harta va dispare de pe suprafaţa de afişare şi patratelul de validare va fi debifat. Pentru a vizualiza din nou informatia din 

stratul de harta bifati patratelul de validare a stratului de harta. 

 



Exerciţiu 4. Activarea/dezactivarea TOC. 
 

În mod normal TOC este activ pe toată durata unei sesiuni de lucru ArcMap. Există posibilitatea de a dezactiva TOC pentru a mări 

suprafaţa de afişare. 

1.Clic pe meniul Windows de pe bara de meniuri standard. 

2.Clic pe Table of Contents. 

3.Pentru a face ca TOC sa reapara dati clic pe meniul Windows de pe bara de meniuri standard 

4.Clic pe Table of Contents. 



Atunci cand lucrăm pe o hartă este uşor să schimbăm modul de vizualizare a straturilor. Dintre operaţiile uzuale amintim: 

zoom şi pan. Uneltele necesare deplasarii pe harta se gasesc in Cutia cu unelete (Toolbox)  Tools 



Mareste  

Mareste cu o scara fixa 

Pan – deplaseaza harta 

Revine la scara anterioara 

Selecteaza obiecte din cadrul straturilor  

Afiseaza informatii despre obiectul selectat 

Masoara (Lungimi, Suprafete 

Micsoreaza 

Micsoreaza cu o scara fixa 

Mareste la dimensiunea maxima 

Merge la urmatoarea scara de vizualizare 

Selecteaza obiecte din afara straturilor 

Cauta 

Hiperlink 



Exerciţiu 5. Mărirea/micşorarea (zoom) unui layer specificat. 
1.Clic dreapta pe stratul care se doreşte a fi afisat la scara maxim extent 

2.Din caseta de dialog alegeţi Zoom To Layer. 
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Exerciţiu 6. Mărirea/micşorarea (zoom) la o anumită scară specificată. 

1.Tastaţi scara dorită în bara de meniuri standard sau alegeti o valoare prestabilita. 

 



Exerciţiu 7. Vizulizarea tabelei de atribut. 

1.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se afişeze tabela de atribut. 

2.Cic pe Open Attribute Table. 

 

1 

2 



3. Aici se pot vizualiza informatiile pe care le cuprinde tabelul atribut. 

 



4. Inchiderea ferestrei tabelului atribut se face dand click pe Close 
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Exerciţiu 8. Etichetarea obiectelor. 

1.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se afişeze etichetele. 

2.Bifati Label Feature. 
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Exerciţiu 9. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

1.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se afişeze etichetele. 

2.Dati clic pe Proprieties. 

3. Se deschide fereasta Layer Proprieties de unde alegem fereastra Labels 



Modificari posibile: 

 

Carateristici legate de text 

 

1. Tipul de caractere (Arial, Times New Ronam, ….) 

2. Marimea caracterelor (8, 10, 12……..) 

3. Culoarea textului 

4. Caractereul literelor Bold (B), Italic (I), Subliniat (U) 

Exerciţiu 9 continuare. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

4. Modificati tipul de caractere in Times New Roman,  

5. Marimea caracterelor de 12 

6. Caracterul literelor Bold 



Modificari posibile: 

 

Ampasarea textului etichetei 

 

1. Modul de amplasare al scrisului (Difera in functie de tipul de 

obiect spatial puct, linie sau poligon) 

2. In cazul de fata avem de aface cu poligon iar modurile in 

care putem sa aranjam textul sunt: 

1. Tot timpul orizontal 

2. Tot timpul in linie dreapta  

3. Incearca prima data orizontal si apoi in linie dreapta 

3. Se poate deasemenea marca optiunea prin care textul va fi 

plasat doar in interioul poligonului. 

4. Reglarea situatiilor in care avem de a face cu poligoane 

formate din mai multe poligoane 

1. Elimina etichetele duplicat 

2. Amplaseaza o singura eticheta pe obiect 

3. Ampaseaza o eticheta pe fiecare parte a obiectului  

Exerciţiu 9 continuare. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

7. Dati clic pe Placement Proprieties si modificati modul de amplasare a etichetelor tot timpul in linie dreapta prin 

bifarea casutei dinaintea acestei optiuni,  

8. Marcati optiunea prin care textul va fi plasat doar in interioul poligonului 

9. Maracti casuta prin care vor fi eliminate etichetele duplicat si apoi dati clic pe OK 



Modificari posibile: 

 

Intervalul de Scara la care eticheta sa fie afisata: 

 

Dand clic pe butonul Scale range se deschide fereastra 

Scale Range 

Avem 2 optiuni: 

1. Eticheta sa fie afisata la toate scarile 

2. Sa nu fie afisata eticheta in afara intervarului de scara 

stabilit: 

a) Scara minima – cand scara hartii este mai mica de 

valoarea stabilita eticheta nu va fi afisata 

b) Scara maxima - cand scara hartii este mai mare 

de valoarea stabilita eticheta nu va fi afisata 

 

Exerciţiu 9 continuare. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

10. Dati clic pe butonul Scale Range,  

11. Marcati optiunea prin care textul nu va fi afisat in afara intervarului de scara stabilit: 

12. Stabiliti scara minima la 1:5000000 si scara maxima la 1: 1000000. Dati clic pe OK 

1:5000000 

1:1000000 



Modificari posibile: 

 

Stiluri de etichete prestabilite 

 

Dand clic pe butonul Label Stylesse deschide 

fereastra label Style Selector care permite selectarea 

unor tipuri de etichete prestabilite pentru diferite 

obiecte grafice tari, Capitale, strazi…….. 

 

 

 

 

 

Exerciţiu 9 continuare. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

13. Pentru exercitiu nu trebuie sa setam un stil prestabilit motiv pentru care o sa deschidem iar mai apoi o 

inchidem fereastra Label Styles fara a selecta nimic 

14. Dati clic pe OK in fereastra Layer Properties 



Exerciţiu 9 continuare. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

15. Finalul acestui exercitiu va face ca harta noastra sa arate astfel:  

16. Putem observa modul de amplasare a etichetelor si faptul ca daca scara de afisare este mai mica de 

1:3.500.000 judetul Bistrita Nasaud nu este etichetat datorita faptului ca  s-a optat pentru marcarea optiunii prin 

care textul va fi plasat doar in interioul poligonului 



Exerciţiu 9 continuare. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

17. Alegand o scara diferita ex:1:800000 

18. Alegand o scara diferita ex:1:5100000 

Ambele scari sunt in afara intervalului 

de scara ales la punctul 12 adica intre 

1:1000000 si 1:5000000 motiv pentru 

care etichetele nu apar 

 



Exerciţiu 10. Schimbarea caracteristicilor atributului de etichetare. 

    Pentru stratul de harta judete faceti urmatoarele aranjari: 

a. Afisati stratul de harta Judete la scara  1:3.500.000 

b. Etichetele judetelor sa aibe urmatoarele caractere: 

a. Culoare : Negru 

b. Tipul de caractere: Arial 

c. Marimea caracterelor : 10 

d. Caracterul literelor : Normal 

e. Modul de amplasare al etichetei : Tot timpul orizontal, Permite etichetarea si in afara poligonului, Elimina etichetele 

duplicat 

f. Interval de scara pentru etichetare: scara minima 1:5500000, scara maxima: 1:1000000 



Harta trebuie sa arate astfel: 
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Exerciţiu 11. Schimbarea atributului de etichetare. 

1.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se afişeze etichetele. 

2.Dati clic pe Proprieties. 

3. Se deschide fereasta Layer Proprieties de unde alegem fereastra Labels 



4. Din bara de  meniul Label Field in loc de NUME se poate alege noul atribut pentru afisare ex: POP_TOT 

5. Dam clic pe OK 



6. Rezultatul esete inlocuirea denumirii judetului cu valoarea ce reprezinta Populatia Totala (POP_TOT) 



Exerciţiu 12. Schimbarea atributului de etichetare cu o valoare ce rezulta dintr-un calcul. 

1.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se afişeze etichetele. 

2.Dati clic pe Proprieties. 

3. Se deschide fereasta Layer Proprieties de unde alegem fereastra Labels 

4. Se da clic pe butonul Expresion si se deschide fereastra Label Expresion 



5. In fereastra  Label Expression in Expression se 

compune relatia [atribut 1] / [atribut 2]  

6. de exemplu pentru calculul densitatii populatiei pe judet 

relatia ar fi populatia judetului (POP_TOT) impartita la 

suprafata judetului (SIP_TOT) adica: 

 

[POP_TOT] / [SUP_TOT] 

 

Relatia poate fi scrisa sau compusa dand de fiecare data 

cand se doreste a se introduce un nou atribut in ecuatie 

dublu clic pe atributul dorit din zona Fields. In cazul de fata 

acest lucru s-ar traduce prin: 

Dublu clic pe POP_TOT se adauga de la tasatatura / apoi 

dublu clic pe SUP_TOT 

 

Atentie  !! De fiecare data cand incepem sa scriem o ecuatie trebuie sa ne asiguram ca in 
Expression nu avem nici un atribut de care nu avem nevoie. Pentru inceput e bine ca sa 
stergem tot si sa ne obisnuim sa compunem ecuatiile de la zero adica sa stergem tot ce 
avem in Expression 



7. Rezultatul esete inlocuirea Populatiei Totale (POP_TOT) cu valoarea calculata a densitatii populatiei 



8. Daca se doreste ca valorile sa fie afisate cu un anumit numar de zecimale este necaesar sa se apeleze la functii VBScript, JScript 

sau Python bifand optiunea Advanced. Pentru exemplu de fata putem completa expresia In fereastra  Label Expression in 

Expression cu :  Function FindLabel ( [POP_TOT], [SUP_TOT] ) 

   val=   [POP_TOT] / [SUP_TOT]  

   FindLabel = FormatNumber(val,2) 

   End Function 



9. Dupa apasarea butonului OK in fereastra   Label Expression  si apoi OK in fereastra  Layers Properties rezultatul va fi 

urmatorul: 



Exerciţiu 13. Etichetarea obiectelor spatiale cu doua sau mai multe atribute. 

1.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se afişeze etichetele. 

2.Dati clic pe Proprieties. 

3. Se deschide fereasta Layer Proprieties de unde alegem fereastra Labels 

4.Ne asiguram ca in zona Expression nu avem nici o ecuatie. In caz ca exista o vom sterge 



5. In Expression se completeaza cu [NUME]&[POP_TOT] (modul de completare a se vedea exercitiu 12 pasul 6) 

6. Dupa apasarea butonului OK in fereastra   Label Expression  si apoi OK in fereastra  Layers Properties rezultatul va fi cel din 

imagine: 

7.Observam ca eticheta contine denumirea judetului lipita de numarul ce reprezinta populatia judetului ex: Bihor660116 



8. Pentru a introduce un spatiu intre numele judetului si valoarea populatiei expresia trebuie sa fie 

[NUME]&” ”&[POP_TOT] 

Modificati expresia din Expression cu cea de mai sus urmand pasii 1 pana la 5 din cadrul acestui exercitiu 

9. Dupa apasarea butonului OK in fereastra   Label Expression  si apoi OK in fereastra  Layers Properties rezultatul va fi cel din 

imaginel: 

10. Observam ca eticheta contine denumirea judetului un caracter spatiu apoi numarul ce reprezinta populatia judetului ex: 

  Bihor 660116 



11. Pentru a scrie cele doua atribute pe doua randuri diferite (unul sub altul) se apeleaza din nou la funcii VBScript, Jscript or Python. 

Daca folosimVBScript expresia trebuie sa fie: 

[NUME]&vbnewline&[POP_TOT] 

Modificati expresia din Expression cu cea de mai sus urmand pasii 1 pana la 5 din cadrul acestui exercitiu 

12. Dupa apasarea butonului OK in fereastra   Label Expression  si apoi OK in fereastra  Layers Properties rezultatul va fi cel din 

imaginel: 

13.Observam ca eticheta contine denumirea judetului iar pe randul urmator numarul ce reprezinta populatia judetului ex:    

    Bihor  

  660116 



Exercitiu Final. Etichetarea obiectelor spatiale.  

 

1. Creati un proiect ArcMap nou 

2. Adaugati straturile de harta:JudeteRomania, OraseRomania, DrumuriRomania 

3. Etichetati stratul de harta JudeteRomania cu atributul NUME astfel: tip de caractere Arial, marimea 

caracterului 12, culoare Negru, Bold. Amplasarea etichetelor sa fie tot timpul orizontala, sa permita 

amplasarea etichetelor si in afara poligonului, sa fie eliminate etichetele duble. Intervalul de scara la care 

etichetele sa fie vizibile sa fie urmatorul: scara minima 1:5000000    , scara maxima.  1:500000 

4. Etichetati stratul de harta OraseRomania cu atributul nume astfel: tip de caractere Times New Roman, 

marimea caracterului 10, culoare Rosu, Normal. Amplasarea etichetelor  (a se vedea pagina urmatoare 

Pozitionarea etichetei pentru un obiect spatial de tip punct ) sa fie tot timpul orizontala, sa fie eliminate 

etichetele duble.Intervalul de scara la care etichetele sa fie vizibile sa fie urmatorul: scara minima 1:3000000    

, scara maxima.  1:100000. 

5. Etichetati stratul de harta DrumuriRomania cu atributele COD si NR_D pe un singur rand si despartite de un 

spatiu astfel: tip de caractere Tahoma, marimea caracterului 8, culoare verde, Normal. Amplasarea etichetelor 

etichetelor  (a se vedea cea de a doua pagina urmatoare Pozitionarea etichetei pentru un obiect spatial de tip 

linie ) sa fie: orientarea curbata, pozitia pe linie, sa fie eliminate etichetele duble.Intervalul de scara la care 

etichetele sa fie vizibile sa fie urmatorul: scara minima 1: 900000   , scara maxima.  1:50000 

Afisati harta la urmatoarele scari 1:90000   , 1:350000   , 1: 700000  , 1: 2000000, 1:4500000 

Observati care sunt etichetele afisate pentru fiecare scara. Comparati scara hartii cu intervalele de vizibilitate 

ale fiecarui strat si intelegeti problematica scarii in reprezentarea etichetelor. 

  

  

 



Pozitionarea etichetei pentru un obiect spatial de tip punct 

Pozitionarea etichetei 

orizontal in jurul punctului 

Prefreinta de amplasare 

Pozitionarea etichetei 

deasupra punctului 

Pozitionarea etichetei cu un 

unghi specific 

Unghiurile din paretea 

de sus vor avea 

prioritate 

Pozitionarea etichetei cu un unghi 

specific. Valoarea unghiului este 

retinut in tabelul atribut 

Se selecteaza atributul 

care contine informatii cu 

referire la unghiul de 

amplasare a etichetei 

Reguli de amplasare in cazul 

duplicarii 



Pozitionarea etichetei pentru un obiect spatial de tip linie 

Orientarea 

Orizontal 

Paralel 

Curbat 

Perpendicular 

Pozitia fata de linie 

Deasupra 

Pe linie 

Dedesubt 

Sistemul de Orientare fata de: 

Pagina, Nord 

Distanta fata de pozitie 

Reguli de amplasare in cazul 

duplicarii 

Locatia in lungul liniei 

La inceput, La sfarsit, Cea mai 

buna in lungul liniei ( se are in 

vedere directia de digitizare) 


