
Pregătirea pentru imprimare şi 

tipărirea hărţilor 



Înainte de începe simbolizarea datele pentru o hartă, va trebui să vă gândiţi cum 

doriţi să arate harta când aceasta va fi printată sau publicată. 

Va trebui să luaţi în considerare întrebări precum: 

•Ce dimensiune va avea harta printată (dimensiunile foii A4, A3, A0..)? 

•Ce elemente va contine harta ( titlul, direcţia Nordului, legendă….)? 

•Cum va fi indicată scara în hartă ? 

•Cum vor fi organizate elementele hărţii în pagină ? 

 O provocare pe care cartografia o ridică este aceea de a aranja în pagină 

elementele unei hărţi, astfel încât să creeăm o hartă plăcută vizual şi folositoare. 

ArcMap include rigle ajustabile, ghidaje şi caroiaje care să vă ajute la poziţionarea 
elementelor într-un mod precis în locul pe care îl doriţi. 

 In cazul in care considerati ca aveti nevoie de ajutor pentru inceput puteţi 

să folosiţi şabloanele de hărţi pe care ArcMap le deţine pentru a face rapid o 

varietate de stiluri pentru hărţi. Puteţi folosi aceste şabloane pentru a vă inspira în 

creearea hărţilor voastre sau le puteţi modifica până ajungeţi la nivelul cerinţelor 

voastre pentru harta respectivă. 



•Cadrul hartii 

•Caroiaj 

•Directia  
     Nord 

•Titlu 

•Scara de proportie 

•Legenda 

Elementele unei harti 

Continut – straturile de harta 



Şabloanele de hărţi  



Exemple de harti 



Exemple de harti 



Exemple de harti 





Cum pregatim harta pentru imprimare 

Exerciţiu   

1.Creati un proiect nou ArcMap 

2.Adaugati  stratul de harta JudeteRomania 

3.Etichetati stratul de harta JudeteRomania cu numele judetelor. 

4.Clasificati judetele in 5 clase valorice in functie de populatie utilizand clasificarea natural breaks. 



5. Treceti in modul de vizualizare a paginii pentru imprimare (Layout View) apasand butonul Layout View 

Layout View 



6. Rezultatul este aparitia paginii pe care se doreste a se imprima 



7. Pentru alegerea formatului paginii pe care urmeaza a se imprima se alege de la meniul  

File comanda Page and Print Setup… 



8. Se deschide fereastra Page and Print Setup din care se aleg. 

1.  Imprimanta 

2.  Formatul paginii 



4. Modifica 
dimensiunea 

elementelor de pe 
harta in functie de 

formatul paginii 

3. Orientarea paginii 

Previzualizare a 
hartii in pagina 



9. Rezultatul este redimensionarea paginii si respectiv reorientarea ei 

10. Trebuie subliniat faptul ca pe ecran in pagina de lucru apar trei chenare  

- Marginea paginii 

- Marginea suprafetei tiparibile 

- Elementul selectat – in cazul de fata harta. 

Marginea paginii 

Marginiea suprafetei tiparibile 

Elementul selectat – 

in cazul de fata harta 



11. Redimensionati obiectul harta prin mutarea cu ajutorul mouse-ului a marginilor acesteia astfel incat sa nu 

depaseasca marginea suprafetei tiparibile. 

12. Modul in care repartizati elementele hartii depinde de obiectivul hartii. 



Din meniul Insert pot fi 
adaugate elementele hartii: 
 
Harta 
Titlu 
Text 
Text dinamic 
Cadrul hartii 
Legenda hartii 
Directia Nord 
Scara grafica 
Scara numerica 
Imagini 
Elemente grafice 



13. Pentru inceput vom adauga un element simplu – Directia Nord.pentru aceasta din meniul Insert vom alege 

comanda North Arrow…… 

14. Din fereastra North Arrow Selector alegeti simbolul care doriti sa il folositi 

15. Apasati OK 



16. In centrul imaginii se va pozitiona noul obiect care cu ajutorul mouse-ului il veti muta in pozitia in care doriti sa 

apara pe pagina. 



17. Vom adauga elementul Legenda.Pentru aceasta din meniul Insert vom alege comanda Legend…… 

18. Din fereastra Legend Wizard  alegeti straturile de harta ace vor aparea in legenda In cazul de fata avand un 

singur strat de harta JudeteRomania el este adaugat implicit deci nu ne ramane decat sa apasam butonul 

Next 



19. Urmatoarea fereastra ne cere sa aranjam titlul Legendei. Implicit apare Legend dar noi putem modifica acest 

lucru de exemplu prin schimbarea in Legenda. 

20. Modificati apoi culoarea textului 

21. Marimea textului 

22. Fontul si, 

23. Modul de scriere (Bold, Italic, Subliniat) 

24. Apasati Next 



19. Urmatoarea fereastra ne cere sa aranjam cum va arata cadrul Legendei 

20. Alegeti tipul de margine 

21. Alegeti culoarea de fundal 

22. Culoarea de umbrire 

23. Marimea umbrei 

24. Rotunjirea colturilor 

25. Apasati Next 



26. Aveti posibilitatea sa schimbati modul in care sa fie afisate liniile si poligoanele in legenda  

27. Alegeti modalitatea de reprezentare dorita 

28. Apasati Next 



29. Aveti posibilitatea sa schimbati distantele intre randurile si coloanele ce apar in Legenda 

30. Modificati ori lasati valorile implicite 

31. Apasati Finish 



32. Legenda este adaugata in centrul paginii - cu ajutorul mouse-ului o veti muta in pozitia in care doriti sa apara 

pe pagina 



33. Rezultatul – pe pagina de imprimare este pozitionata legenda 

 



34. Vom adauga elementul Scara grafica.Pentru aceasta din meniul Insert vom alege comanda Scale Bar…… 

35. Din fereastra Scale Bar Selector se poate alege tipul de scara grafica ce se doerste a fi adaugat. In cazul de 

fata lasam tipul de scara implicit si apasam butonul Properties pentru a ajusta scara grafica. 

36. Se deschide   fereastra Scale Bar  in Scale and Units  facem urmatoarele modificari: 

 1. Division Units  – Diviziuni– alegem Kilometri 

 2. Label – Eticheta – scriem km 

 3. When resizing… - Cand se modifica scara – alegem Adjust with 

 4. Division value – Valoare diviziunii – alegem 100 km 

1 

2 

3 

4 



37. Apasam OK din fereastra Scale Bar  

38. Apasam OK din fereastra Scale Bar Selector  

39. Rezultatul – scara grafica este  adaugata in centrul paginii - cu ajutorul mouse-ului o veti muta in pozitia in 

care doriti sa apara pe pagina 

 

 

 



40. Pentru dimensionarea straturilor de harta comenzile folosite sunt cele di bara de unelte Tools. Ceea ce 

inseamna ca pentru a modifica scara hartii vom alege butonul Zoom In si vom opera cu el la fel ca si in modul 

de lucru Data View. 



41. Cu ajutorul uneltei Zoom In se descrie un dreptunghi reprezinta arealul ce se doerste a fi folosit pentru harta. 



42. Rezultatul – harta va fi afisata la scara dorita in cadrul elementului harta de pe pagina pentru imprimare. 

43. Atentie scara grafica se modifica. In cazul in care ea se suprapune unui alt obiect de pe pagina ori iese 

din cadrul pagini necesita relogcare. Faceti acest lucru cu ajutorul mouse-ului. Dati click pe scara grafica 

si apoi mutati scara astfel incat sa nu se mai suprapuna cu legenda. 



44. Pentru dimensionarea marirea sau micsorarea paginii pentru imprimare se utilizeaza bara de unelte Layout 

45. Uneltele din aceasta bara sunt: 

Marire pagina 
Micsorare pagina 
Mutare pagina 
Vizualizare pagina intreaga 
Vizualizare 1:1 – adica la marime naturala – cum va aparea pe pagina 
Marire pagina cu o sacra fixa 
Micsorare pagina cu o scara fixa 
Revenire la scara percedenta 
Vizualizare scara urmatoare 
Scara procentuala a paginii 
Schimba in mod de vizualizare Schita. Nu sunt afisate continuturi.  
Selecteaza elementul harta 
Schimba sablonul de harta 
 



46. O alta bara de unelte ce poate fi utilizeaza pentru a adauga obiecte pe harta ete bara de unelte Draw 

47. Uneltele din aceasta bara sunt: 

Adauga obiecte geometrice 
Adauga text 
Modifica formele obiectelor grafice si text 
Selecteaza fontul 
Selecteaza marimea caracterelor 
Bold 
Italic 
Subliniat 
Culoarea textului 
Culoarea de fundal a obiectului geometric selectat 
Culoarea liniei de margine a obiectului geometric selectat 
Culoarea punctului 

Selecteaza obiecte 
Roteste obiectul selectat 



44. De subliniat este faptul ca elementele de pagina sunt intr-o relatie directa cu straturile de harta astfel incat 

orice modificare adusa schemei de culori ori numarului de clase se reflecta direct in elementele de pe 

pagina pentru imprimare. 

45. In acest sens pentru a vizualiza aceste relatii dand click dreapta pe stratul de harta Judete Romania 

alegand Properties si Symbology din fereastra Properties vom opera cateva modificari  



46. Schimbam Rampa de culori precum si numarul de clase in 7 in loc de 5 

47. Apasam OK 



48. Observati schimbarile. Atat harta cat si in Legenda sunt modificate conform schimbarilor facute 



49. Salvam proiectul cu numele PaginaImprimare in directorul Student , subdirectorul NumePrenume 

50. In cazul in care se doreste a se pastra harta si sub forma de fisier imagine putem face acest lucru din 

meniul File – Export Map…. 

  



51. In fereastra Export map se alege directorul in care se doerste a fi salvata imaginea hartii (Student/ 

NumePrenume) 

52. Se alege tipul de imagine dorit (jpg., tif., pdf., eps., …..) 

53. Se alege rezolutia 

54. Se apasa butonul Save. 

55. Imaginea a fost salvata. 

  



56. Inchidem ArcMap. 

  


