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Scopul modulului 4 

Calculul tabelar solicită din partea cursantului înţelegerea noţiunilor de bază 
privind folosirea foilor de calcul tabelar şi demonstrarea abilităţii de a folosi o 
aplicaţie de calcul tabelar pe un computer personal.  

Cursantul va trebui să înţeleagă şi să îndeplinească operaţii de bază asociate 
cu dezvoltarea, formatarea şi folosirea foilor de calcul.  

Cursantul  va trebui să fie capabil să realizeze operaţii matematice şi logice 
standard cu ajutorul formulelor de bază şi funcţiilor.  

Cursantul  va trebui să demonstreze competenţa în crearea şi formatarea 
graficelor şi diagramelor. 
 Aplicaţia de calculul tabelar oferită de Microsoft în cadrul suitei de 
programe Microsoft Office, denumită Excel este un procesor de tabele 
(SpreadSheet) care organizează şi procesează date numerice ordonate matricial în 
linii şi coloane.  
 MS Excel oferă utilizatorului următoarele facilităţi: 

∗ Realizarea  de calcule utilizând formule şi funcţii, simple sau 
complexe. 

∗ Gestionarea unui spaţiu de lucru imens (65.536 rânduri x 256 
coloane), oferit de foi de calcul cu utilizări bidimensionale şi 
tridimensionale. Utilizatorul îşi poate organiza lucrul – generând 
aplicaţii complexe care să înglobeze informaţii suficiente din punct de 
vedere cantitativ. 

∗ Formatarea spaţiului de lucru (celule, linii, coloane, foi de calcul), 
procesarea acestuia (copiere, mutare, ştergere), vizualizarea 
(partajarea în ferestre, previzualizarea înaintea tipăririi) şi partajarea 
acestuia. 

∗ Portabilitatea informaţiilor conţinute în foile de calcul şi implicit în 
celule, ceea ce conduce la schimbul de date între aplicaţii de acelaşi 
tip, sau de tipuri diferite. 

∗ Reprezentarea grafică a datelor numerice conţinute în foile de calcul, 
ţinând cont de faptul că diagramele sunt mai relevante şi mai uşor de 
interpretat decât prezentarea tabelară a datelor. 

∗ Exploatarea şi interogarea bazelor de date ( rapoarte tip registru sau 
liste). Astfel, se pot construi aplicaţii ce înglobează calcul tabelar 
complex care pot furniza date pertinente utilizatorilor prin localizări şi 
extrageri de informaţii ce răspund unor criterii bine definite. În 
exploatarea bazelor de date.  
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 MS Excel oferă următoarele facilităţi: 
∗ interogarea bazelor de date prin localizări şi extrageri; 
∗ construirea unor câmpuri de criterii în care sunt fixate restricţiile 

impuse modelului de cerere de interogare, la care trebuie să 
reacţioneze baza de date (criterii simple, multiple, calculate) ; 

∗ sortarea bazelor de date pentru a oferi utilizatorului o mai uşoară 
interpretarea datelor din bază sau a datelor ce tocmai au fost extrase; 

∗ posibilitatea validării datelor din baza de date, în scopul verificării 
informaţiilor ce sunt introduse în modele construite de utilizator. 

 
4.1 Utilizarea aplicaţiei 
4.1.1 Primii paşi cu foile de calcul 

Microsoft Excel 

 
 

1) Panoul de comandă se află situat în partea superioară a ferestrei Excel, 
deasupra zonei de lucru. El este compus din: bara de titlu, bara de meniu, 
mai multe bare de instrumente şi bara de formule. 

 
 

− Bara de titlu conţine în partea stângă numele aplicaţiei (Microsoft Excel) şi 
numele fişierului generic Excel (Book1). În extremitatea stângă se află „butonul 
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sistem“   iar în partea dreaptă butoanele de manipulare a ferestrei Excel: 
minimizare , maximizare , restaurare  şi de închidere . 

 
− Bara de meniu permite selectarea unor comenzi Excel din liste derulante 
corespunzătoare opţiunilor meniului. În extremitatea stângă apare „butonul sistem 
de control al registrului de calcul (fişierului)“ , iar în partea dreaptă sunt 
poziţionate cele trei butoane de manipulare a ferestrei fişierului activ. 

 
− Barele de instrumente Standard şi Formatting sunt afişate implicit. Ele conţin 
butoane de comandă, care permit utilizatorului realizarea rapidă a unor operaţii.  
Butoanele de comandă sunt autodocumentate. Când se plasează pointerul de mouse 
pe un buton, apare numele acestuia afişat într-o casetă de text. Atunci când se 
acţionează clic cu mouse-ul pe un buton, se realizează operaţia corespunzătoare.  
Bara de instrumente Standard 

 
Bara de instrumente Formatting 

 
− Bara de formule permite introducerea şi editarea datelor şi formulelor. Bara de 
formule conţine următoarele elemente: adresa celulei curente   în 
care se introduc sau se editează datele la un moment dat, butonul de anulare 

(Cancel) , butonul de confirmare (Enter) , butonul de editare formule (Edit 

Formula)    şi zona de editare a datelor sau formulelor (zona de culoare albă). 

 
Zona de lucru reprezintă suprafaţa deţinută de o foaie de calcul încadrată pe de o 
parte de echerul ce delimitează rândurile şi coloanele, iar pe de altă parte de barele 
de defilare (orizontală şi verticală) în foaia de calcul. Coloanele sunt identificate 
prin litere, de la A la IV (max. 256 coloane), iar rândurile sunt identificate prin 
numere de la 1 la 65536.  
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În partea de jos a zonei de lucru se află zona de afişare a foilor de calcul, care 
precizează numele (etichetele) foilor de calcul implicite sau create de utilizator 
(Sheet1, Sheet2, Sheet3 etc.). 

 
Noţiunea de bază cu care operează Excel este foaia de calcul (WorkSheet).  
Foaia de calcul este practic o matrice şi poate fi asimilată cu un tabel format din 

256 coloane şi 65536 de rânduri.  
La intersecţia unei rând cu o coloană se află celula.  
Celula Excel este principala unitate de memorare a datelor. 
Celula curentă este celula activă în care se află poziţionat pointerul de mouse 

la un moment dat. Ea este afişată pe ecran ca un dreptunghi cu marginile îngroşate. 
O celulă poate fi referită printr-o adresă de celulă (referinţă de celulă). Referinţa 
de  celulă este o combinaţie dintre o literă (reprezentând coloana) şi un număr 
(reprezentând rândul). De exemplu  adresa de celulă  B2 (coloana B şi rândul 2). 

 

 
 

Un fişier creat în Excel poartă numele de registru de calcul (WorkBook) şi este 
salvat cu extensia .XLS.  

Fişierul Excel poate conţine până la 256 foi de calcul, identificate prin nume 
(etichete). Numărul implicit de  foi de calcul afişat la deschiderea unui registru  de 
calcul este 3. Acest număr poate fi setat de utilizator.  

Bara de stare se află situată la limita inferioară a ferestrei Excel. Ea conţine  
indicatori de stare care precizează modul curent de lucru şi starea în care se află 
aplicaţia Excel la un moment dat. Cele mai frecvente valori ale indicatorilor de 
stare sunt:  

Ready Excel aşteaptă o intrare într-o celulă sau o comandă. 
Edit − Conţinutul unei celule este corectat. 
Preview – Se execută o operaţie de previzualizare înaintea imprimării. 
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Num – A fost acţionată tasta Num Lock. 
Caps – A fost acţionată tasta Caps Lock. 
Error – Excel semnalează o eroare. 

4.1.1.1 Deschiderea (închiderea) unei aplicaţii de calcul tabelar 
Deschiderea unei aplicaţii de calcul tabelar Excel folosind Windows Start 

menu  
∗ Clic pe icon-ul Start afişat în  Start menu, mutăm  pointerul mouse-lui 

pe iconul Programs, în sub-menu selectăm Microsoft Excel; 
∗ Clic pe butonul din dreapta mouse (pe desktop): New, Microsoft Excel 

Worksheet. 
Închiderea unei aplicaţii de calcul tabelar Excel  

∗ File   Exit; 
∗ Alt+F4; 
∗ Apăsarea pe pictograma existenta în colţul din dreapta-sus a ferestrei 

programului Excel.   
4.1.1.2 Deschiderea unui registru de calcul/mai multor registre de calcul 
Deschiderea unui registru de calcul 

∗ Din File menu, apăsăm Open sau clic pe iconul Open din bara de scule 
Standard, dacă este necesar să se schimbe directorul se utilizează  iconul 
Up One Level sau se apasă săgeata în jos din câmpul Look in; 

∗ Se localizeză fişierul în directorul unde este salvat şi se execută dublu 
clic pe el. 

Deschiderea mai multor registre de calcul într-un bloc continuu: 
 •  Clic pe iconiţa Open care va deschide căsuţa de  dialog Open. Clic pe primul 

fişier pe care dorim să-l selectăm. Apăsăm tasta  Shift la selectarea primului 
fişier şi ridicăm degetul după ce am apăsat pe ultimul fişier care dorim să-l 
marcăm. Când am eliberat tasta Shift întregul bloc va fi colorat în albastru.  

 

Deschiderea mai multor registre de calcul dar nu într-un bloc continu 
•  Clic pe iconiţa Open care va deschide căsuţa de  dialog Open. Clic pe primul 

fişier pe care dorim să-l selectăm. Apăsăm tasta  Ctrl la selectarea primului 
fişier şi cu tasta Ctrl apăsată vom marca toate fişierele care dorim să le 
selectăm. Când am eliberat tasta Ctrl toate fişierele selectate vor fi colorate în 
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albastru. 

 

 
4.1.1.3 Crearea unui nou registru de calcul 

− Clic pe iconul New aflat în Bara de instrumente Standard sau apasă 
tastele Ctrl+N. 

 
4.1.1.4 Salvarea unui registru de calcul într-un anumit loc 

− Pentru a salva workbook-ul, clic pe icon-ul Save şi ne uităm în Save As 
dialog box: 

− În spaţiul din dialog box numit File Name, se  introduce numele, pe care-
l dorim, al fişierului. 

− Apoi clic pe butonul Save şi se salvează fişierul.  
 

 

 
4.1.1.5 Salvarea unui registru de calcul existent, sub altă denumire 

− Clic pe meniul File, selectăm Save As; 
− Introducem noul nume în File name text box; 
− Clic pe butonul Save.  

 
4.1.1.6 Salvarea unui registru de calcul sub alt tip: text, HTML, şablon 
(template), altă versiune, extensii speciale 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 213

 
− Clic pe meniul File, selectăm Save As; 
− Clic pe săgeata din dreapta a  Save as type: box, şi selectaţi formatul 

dorit: txt, WKS, Excel 4, etc.  
− Introducem noul nume în File name text box; 
− Clic pe butonul Save şi se salvează în formatul dorit. 

 

 

 
Salvare în fişier de format  Excel anterior 
 

− Clic pe meniul File, selectăm Save As; 
− Clic pe săgeata din dreapta a  Save as type: box, şi selectaţi formatul 

Microsoft Excel 5.0/95.  
− Introducem noul nume în File name text box; 
− Clic pe butonul Save şi se salvează în formatul dorit. 

 
 

 

 
Salvare în fişier de format  Text 
 

− Clic pe meniul File, selectăm Save As; 
− Clic pe săgeata din dreapta a  Save as type: box, şi selectaţi formatul 

Text (Tab delimitated).  
− Introducem noul nume în File name text box; 
− Clic pe butonul Save şi se salvează în formatul dorit. 

 

 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 214

Salvare în fişier de format  Template (şablon) 
− Clic pe meniul File, selectăm Save As; 
− Clic pe săgeata din dreapta a  Save as type: box, şi selectaţi formatul 

Template.  
− Introducem noul nume în File name text box; 
− Clic pe butonul Save şi se salvează în formatul dorit. 

 

 
 
4.1.1.7 Schimbarea între două registre de calcul 
Schimbarea între două registre de calcul ale aceleasi tabele de calcul 
•  Clic în bara de stare pe foaia pe care dorim să o deschidem, care se află în 

partea de jos a paginii de lucru.  

 
Schimbarea între două tabele de calcul, deschise, utilizând bara  Windows 
Status  
•  Clic în bara Windows Status (aflată în partea de jos a monitorului afişat) pe 

tabelul de calcul  care este în bară, exemplul mai jos ilustrat.  

 
Schimbarea între două tabele de calcul, deschise, utilizând meniul căzător 
Window  
•  În Excel, clic în meniul căzător Window, se vor vedea tabelele listate, în 
poza de mai jos Book1 şi Book2.  
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4.1.1.8 Folosirea funcţiei Help 
 

 

Folosirea funcţiilor “Help” 
Se face cu ajutorul tastei 
F1. 
În caseta Search for: se 
introduc datele pe care le 
dorim în elucidarea 
problemelor apărute. 

 
4.1.1.9 Închiderea unei aplicaţii de calcul tabelar 

Clic pe iconiţa Close Window prezentată în colţul din dreapta sus, sub iconiţa 
Close.  

 

 
4.1.2 Ajustarea setărilor de bază 

Pentru schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul se activează meniul 
Tools şi se alege comanda Options.  

Pe  ecran se deschide fereastra de dialog Options şi se execută clic pe butonul 
View. Se pot modifica opţiuni implicite ale aplicaţiei Excel, ca de exemplu:  
afişarea barei de formule, a barei de stare, afişarea liniilor de grid  etc.  

Opţiunile implicite sunt precedate de o casetă de validare care conţine o bifă.  
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Printr-un simplu clic de mouse pe caseta de validare corespunzătoare unei 
opţiuni, aceasta se anulează sau se activează. De exemplu, pentru anularea afişării 
în ecran a barei de formule, se acţionează clic pe caseta de validare care precede 
opţiunea Formula Bar. 

 

 
 

 
 
4.1.2.1 Folosirea instrumentelor de panoramare (zoom) 

Pentru schimbarea dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran se activează 
meniul View şi se alege comanda Zoom, sau se execută clic pe butonul Zoom 
prezent în bara de instrumente Standard. În ecran se deschide caseta de comandă 
Zoom din care se va alege dimensiunea dorită.  
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4.1.2.2 Afişarea/ascunderea barelor de instrumente 
Pentru a avea acces la alte comenzi sau pentru a mări spaţiul de lucru, barele de 
instrumente pot fi afişate sau ascunse.  Paşii care trebuiesc efectuaţi pentru 
afişarea/ascunderea barelor de instrumente sunt:  
 

 
 

1. Se aplică comanda View – Toolbars - Customize.  
2. Pe ecran este afişată caseta de dialog Customize care este alcătuită din trei 

secţiuni: Toolbars, Commands şi Options. Aceste secţiuni sunt activate la 
apăsarea butoanelor corespunzătoare din partea superioară a ferestrei. Se 
selectează butonul Toolbars.  
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3. În lista Toolbars sunt afişate numele tuturor barelor de instrumente din 
Excel. Vor fi afişate numai barele de instrumente care sunt marcate. 
Marcarea/demarcarea se face aplicând un clic în dreptul casetei din dreptul 
numelui barei.  

4. Se aplică un clic pe butonul Close.  
 

 
 
Adăugarea/ascunderea butoanelor dintr-o bară de instrumente  

Componenţa unei bare de instrumente se poate modifica. Există situaţii în 
care la o bară de instrumente trebuie adăugat un buton nou sau trebuie şters un 
buton. Aceste modificări se pot face în secţiunea Commands a casetei Customize. 
Această secţiune conţine: - lista Categories. În această listă apar toate titlurile de 
meniuri verticale. - lista Commands. La selectarea unui meniu din lista 
Categories, în lista Commands apar toate comenzile care pot fi aplicate din 
meniul respectiv.  
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Pentru a adăuga un buton nou pe o bară de instrumente:  
1. Se aplică comanda View, Toolbars, Customize;  
2. Se activează secţiunea Commands, prin selectarea butonului Commands; 
3. Se selectează din lista Categories comanda asociată butonului; 
4. Ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat, se trage mouse-ul în poziţia în 

care trebuie inserat butonul. În poziţia în care butonul poate fi adăugat, 
cursorul mouse-ului îşi modifică forma – apare un cursor în forma literei I;  

5. Se eliberează butonul mouse-ului;  
6. Se selectează butonul Close.  

Pentru a şterge un buton de pe o bară de instrumente:  
1. Se aplică comanda View, Toolbars, Customize;  
2. Se activează secţiunea Commands, prin selectarea butonului Commands;  
3. Se aplică un clic pe butonul care trebuie şters dintr-o bară de instrumente;  
4. Ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat, se trage de mouse în interiorul 

casetei Customize (în orice poziţie !);  
5. Se eliberează butonul mouse-ului;  
6. Se selectează butonul Close.  

 
Pentru a reveni la structura standard a unei bare de instrumente, în secţiunea 

Toolbars a casetei de dialog Customize se selectează bara de instrumente 
respectivă, se verifică dacă este marcată şi se aplică comanda Reset.  

Este bine ca pentru început să fie afişate doar două bare de instrumente: 
Standard şi Formating.  
Opţiuni suplimentare de afişare a butoanelor  

Forma butoanelor din barele de instrumente poate fi stabilită în secţiunea 
Options a ferestrei Customize. 

 
 
 
 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 220

Această secţiune conţine:  
• opţiunea Large Icons. Dacă opţiunea este marcată, butoanele vor fi mari, 

dacă nu este marcată butoanele vor fi mici.  
• opţiunea Show Screen Tips on toolbars. Screen Tips reprezintă suprafaţa 

mică, de culoare galbenă, în care este afişat numele butonului deasupra 
căruia este poziţionat cursorul mouse-ului. Dacă opţiunea este marcată, 
numele butonului va fi afişat, dacă nu este marcată numele butonului nu va 
fi afişat. Recomandăm ca această opţiune să fie marcată.  

• opţiunea List font names in their font expune tipurile de fonturi din bara de 
instrumente Formating în mod condensat sau extins. 

• lista Menu animations: 
Din această listă se selectează modul de deschidere a meniurilor. Opţiunile 

sunt:  
∗ System default – modul normal de deschidere. Nu se aplică nici un efect;  
∗ Random – meniurile se deschid aleator (o parte oarecare mai întâi);  
∗ Unfold – modul de deschidere seamănă cu o despăturire;  
∗ Slide    – deshiderea dă senzaţia de alunecare; 
∗ Fade – Crează zone transparente în imagini.  

 
4.1.2.3 Îngheţarea coloanelor şi/sau rândurilor 
Îngheţarea ferestrelor 

Din meniul Window selectăm Freeze Panes.  
Dezgheţarea ferestrelor 

Din meniul Window selectăm Unfreeze Panes.  
 
4.1.2.4 Modificarea opţiunilor predefinite ale aplicaţiei: numele utilizatorului, 
directorul implicit care se va deschide sau în care se vor salva registrele de 
calcul. 
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∗ Clic în meniul Tools şi selectează comanda Options, care va deschide o 
casetă de. Clic pe tabulatorul General.  

∗ Selectează user name: Introdu numele tău în secţiunea din caseta de dialog 
User Name.   

∗ Setarea directorului implicit de salvarea sau dechidere a documentelor: 
intrudu calea către directorul unde se vor salva documentele implicit în 
secţiunea casetei de dialog Default file location. Odată aplicat directorul 
implicit el va fi deschis când deschidem sau salvăm documentele în Excel  

 
4.2 Celulele  
4.2.1 Inserarea datelor 
4.2.1.1 Introducerea numerelor, datelor, textului intr-o celulă 

Pe măsură ce datele sunt introduse de la tastatură, ele apar în celula activă, 
dar şi într-o zonă de deasupra foii de calcul, numită bară de formule.  

Dacă bara de formule nu este afişată, din meniul View se selectează 
comanda Formula Bar.  
 

 
În bara de formule apare o bară clipitoare care indică locul unde va apărea 

următorul caracter tastat.  
Introducerea datelor se termină fie apăsând tasta <Enter>, fie activând o altă 

celulă (cu mouse-ul, cu săgeţi, cu <Tab> etc.). Dacă introducerea nu se termină 
corect următoarele comenzi nu vor mai putea fi aplicate.  
Introducerea textelor  

Datele de tip text includ caractere alfabetice, numere şi simboluri. Pentru a 
introduce text într-o celulă se selectează celula, se scrie textul şi apoi se validează 
prin apăsarea tastei <Enter>. Într-o celulă se pot introduce cel mult 255 caractere. 
Textul introdus este aliniat în celulă la stânga.  

Dacă un număr trebuie introdus ca text (de exemplu un cod poştal) înaintea 
datelor trebuie introdus un apostrof.  

Dacă textul este prea lung şi nu încape în celula activă, partea în exces va fi 
afişată în celula adiacentă dreaptă, dacă aceasta este liberă; dacă nu este liberă, va 
fi afişat doar textul care încape în celula activă. Pentru a putea afişa textul în 
întregime trebuie mărită dimensiunea coloanei active.  

Pentru a modifica dimensiunea unei coloane se poziţionează cursorul 
mouse-ului pe marginea din dreapta a etichetei coloanei. Forma cursorului se va 
modifica ( || ). Se trage de acest cursor  şi se eliberează butonul mouse-ului când 
se ajunge la dimensiunea dorită.  

O altă metodă este aplicarea unui dublu clic când apare acest cursor; în acest 
mod coloana va avea dimensiunea textului de lungime maximă din coloană. 
 Introducerea numerelor  
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Numerele sunt valori care conţin caracterele 1 2 3 5 6 7 8 9 0 - + /. E e.  
Pentru a introduce un număr, se selectează celula dorită, se scrie numărul şi 

se apasă <Enter>. Dacă într-o celulă se introduce un număr prea lung, Excel 
încearcă să-l afişeze în format exponenţial (1.53 E+08 ˆ 1.53 * 10

8
). Dacă numărul 

nu poate fi afişat nici în format exponenţial atunci în celulă apare #######. În acest 
caz pentru a putea vizualiza numărul se va mări dimensiunea coloanei folosind 
metoda prezentată la introducerea textelor.  

În Excel există mai multe formate numerice. Câteva din acestea sunt 
prezentate în tabelul de mai jos:  

Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul  
Format Afişare 

General 12345.6
Number  12345.60 
Currency  $1,234.78 
Comma  12,345.6 
Percent  123.454 % 
Scientific (Exponential) 1.23E+04 
Fraction  12 3/4 
Time/False  True/False 

Pentru introducerea unei fracţii, trebuie scris numărul întreg, urmat de un 
spaţiu şi fracţia respectivă. Dacă trebuie introdusă numai partea fracţionară, se 
scrie zero, spaţiu şi fracţia. Astfel, Excel poate interpreta datele introduse ca fiind 
în forma dată.  

Într-o celulă numerele sunt aliniate la dreapta.  
Introducerea datelor şi orelor  

Valorile de tip oră pot fi introduse în următoarele formate:  
Ora  Format  

15:31  h:mm 
15:31:45  h:mm:ss 
8:31 PM  h:mm AM/PM 
3.31:45 PM h:mm:ss AM/PM 

La introducerea datelor trebuie să fim atenţi ce sistem de introducere a 
datelor este folosit pe calculatorul pe care îl folosim. În continuare vom folosi 
sistemul american de introducere a datelor, marea majoritate a calculatoarelor fiind 
setate pe sistemul respectiv. Valorile introduse corect vor apare în bara de formule 
în formatul lună/zi/an, indiferent de stilul de formatare a celulei.  

Alte formate de introducere a datelor sunt:  
Date  Format 

7/8/98 m/d/yy 
8-Jul-98   d-mmm-yy  
8 -Jul  d-mmm  (va fi folosit anul din data sistemului de calcul)  
Jul-98   mmm-yy  
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7/8/98 09 09:45  m/d/yy h:mm  
Excel înregistrează datele şi orele sub formă de numere. Fiecărei date şi ore 

îi este ataşat un număr. Aceste numere se numesc numere seriale. Numai formatul 
de afişare este de tip dată sau oră. Folosind această codificare, o dată reprezintă 
numărul de zile care despart data de 1.01.1900 de data specificată; ora reprezintă o 
fracţiune zecimală din 24 de ore.  

Numerele seriale au proprietatea că permit calcularea zilelor scurse între 
două date specificate sau a duratelor dintre două momente de timp. Numerele 
seriale ataşate datelor sunt numere întregi, cele ataşate orelor sunt numere 
subunitare.  

Exemple:  
Introducerea  şi editarea datelor  

Data Număr serial Ora  Număr serial  
1-01-1900 1 0:0:0 0
2-01-1900  2  12:00:00  0.5 
1-08-1998  36008  23:59:59  0.99 
 

Implicit datele şi orele se aliniază în celule la dreapta. Dacă o dată nu este 
introdusă corect ea este transformată în text şi informaţia din celulă va fi aliniată la 
stânga. Acest mod reprezintă o metodă foarte simplă de a verifica dacă datele sau 
orele au fost introduse corect.  

În unele cazuri, deşi a fost utilizat un format corect pentru valori de tip dată 
sau oră, rezultatul afişat apare sub formă de număr. Acest lucru se întâmplă când 
celula respectivă a fost formatată anterior cu un format altul decât General. În 
acest caz celulei respective trebuie să i se aplice formatul dată sau oră 
corespunzător (vezi lecţia 3).  
 Efectuarea modificărilor  

1. Dacă datele dintr-o celulă au fost introduse greşit acestea se pot corecta în 
modul următor:  

 Se activează celula care conţine datele care trebuie modificate.  
 Se apasă tasta <F2> sau se aplică un clic în linia de formule în dreptul 

locului unde trebuie făcute modificări.  
2. Se fac operaţiile de ştergere şi inserare necesare. Pentru a muta punctul de 

inserţie se folosesc tastele săgeţi. Pentru ştergere se pot folosi tastele 
<Backspace> - pentru a şterge un caracter la stânga - şi <Delete> - pentru a 
şterge un caracter la dreapta.  

3. Se apasă tasta <Enter>.  
Selectarea, copierea şi mutarea celulelor  

Când o celulă este activă, cursorul mouse-ului poate lua trei forme:  
Acestă formă de cursor apare dacă cursorul mouse-ului este poziţionat în 

interiorul celulei. Cu acest cursor se realizează operaţia de selecţie a 
celulelor.  
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 Acestă formă de cursor apare dacă cursorul mouse-ului este poziţionat 
pe conturul celulei. Cu acest cursor se realizează operaţia de mutare a 
celulelor.  

 Acestă formă de cursor apare dacă cursorul mouse-ului este poziţionat în 
colţul din dreapta-jos celulei. Cu acest cursor se realizează operaţia de 
copiere a celulelor.  

 
4.2.2 Selectarea celulelor 
Selectarea celulelor  

Celulele pot fi selectate în două moduri: cu tastatura şi cu mouse-ul.  
Selectarea celulelor cu  tastatura  
Pentru a selecta un domeniu de celule cu ajutorul tastaturii, se vor efectua 
următorii paşi:  

∗ Se activează celula din colţul din stânga-sus al domeniului.  
∗ Celulele se selectează folosind combinaţiile de taste: <Shift>+ , 

<Shift>+ , <Shift>+ , <Shift>+  
∗ Celulele selectate apar în video-invers. Excepţie face prima celulă selectată. 

Selectarea celulelor cu mouse-ul  
∗ Pentru a selecta un domeniu de celule alăturate, se vor efectua următorii 

paşi:  
∗ Se aplică un clic pe celula din colţul din stânga-sus al domeniului.  
∗ Ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat, se trage de mouse spre colţul din 

dreapta-jos al domeniului. Celulele selectate apar în video-invers. Excepţie 
face prima celulă selectată.  

∗ Se eliberează butonul mouse-ului.  
Copierea datelor  

Prin copiere, datele originale rămân la locul lor, copia lor fiind plasată în 
locul indicat de utilizator. Pentru a realiza operaţia de copiere, se vor efectua 
următorii paşi:  

∗ Se selectează celula sau domeniul de celule care trebuie copiate.  
∗ Se aplică comanda Edit, Copy.  
∗ Se selectează prima celulă din zona unde se va plasa copia.  
∗ Se aplică comanda Edit, Paste.  
Pentru a copia date în celule alăturate, se poate utiliza şi o altă metodă, mai 

rapidă:  
∗ Se selectează celula care trebuie copiată.  
∗ Se poziţionează cursorul mouse-ului în colţul din dreapta-jos al celulei.  
∗ Când cursorul mouse-ului ia forma unei cruci subţiri, se apasă butonul stâng 

al mouseului şi se trage de mouse peste celulele în care se vor copia datele.  
Mutarea datelor  

Prin mutare datele sunt luate din poziţia iniţială şi sunt plasate în 
noua locaţie. Pentru a realiza operaţia de mutare, se vor efectua următorii 
paşi:  

∗ Se selectează celula sau domeniul de celule care trebuie mutate.  
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∗ Se aplică comanda Edit, Cut.  
∗ Se selectează prima celulă din zona unde se va plasa copia.  
∗ Se aplică comanda Edit, Paste.  

O altă metodă, mai rapidă, este următoarea:  
∗ Se selectează celula care trebuie mutată.  
∗ Se poziţionează cursorul mouse-ului pe conturul celulei.  
∗ Când cursorul mouse-ului ia forma unei săgeţi, se apasă butonul stâng al 

mouse-ului şi se trage de mouse în noua poziţie a datelor.  
 
4.2.2.1 Selectarea unor celule sau a unui grup de celule adiacente sau 
neadiacente, a întreg registrului de calcul 

Pentru a selecta celule care sunt alăturate se ţine apăsată tasta Shift în timp ce 
se aplică un clic de mouse pe celulele.  

Pentru a selecta celule care nu sunt alăturate se ţine apăsată tasta Ctrl în timp ce 
se aplică un clic de mouse pe celulele individuale.  
 

4.2.2.2 Selectarea unui rând sau a unui grup de rânduri adiacente sau 
neadiacente 

 Pentru a selecta un rând întreg sau o coloană de celule se aplică un clic pe 
eticheta de rând sau de coloană. 

Pentru a selecta rânduri sau coloane care sunt alăturate se ţine apăsată tasta 
Shift în timp ce se aplică un clic de mouse pe celulele.  
 
4.2.2.3 Selectarea unei coloane sau mai multor coloane adiacente sau 
neadiacente 

Pentru a selecta rânduri sau coloane care nu sunt alăturate se ţine apăsată tasta 
Ctrl în timp ce se aplică un clic de mouse pe celulele individuale.  
 
4.2.3 Rânduri şi coloane  
4.2.3.1 Introducerea rândurilor, coloanelor într-o foaie de calcul 

Pentru  introducerea de rânduri şi coloane în foaia de calcul, se alege una dintre 
variantele următoare: 

− introducerea de rânduri şi coloane folosind comenzi ale meniului Insert. 
Se selectează o celulă deasupra căreia se doreşte inserarea unui rând nou, sau la 

stânga căreia se doreşte inserarea unei coloane noi.  
Se activează meniul Insert şi se alege comanda Rows pentru inserarea unei 

linii, sau se alege comanda Columns pentru inserarea unei coloane. 
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− introducerea de rânduri şi coloane folosind mouse-ul. 
Se selectează rândul deasupra căreia se doreşte introducerea unui rând nou, sau 

coloana la stânga căreia se doreşte inserarea unei coloane noi. Se execută clic pe 
butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda Insert. Se 
afişează caseta de dialog Insert şi se alege opţiunea Entre row, pentru 
introducerea linii,  sau opţiunea Entre column, pentru introducerea coloane. 
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4.2.3.2 Ştergerea rândurilor şi coloanelor într-o foaie de calcul 
Se selectează rândul care trebuie şters, sau coloana care trebuie ştersă. Se 

execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda 
Delete. Se afişează caseta de dialog Insert şi se alege opţiunea Entre row, pentru 
ştergerea linii,  sau opţiunea Entre column, pentru ştergerea coloanei. 

  

 
4.2.3.3 Modificarea dimensiunii rândurilor, coloanelor 

Ajustările de acest tip permit vizualizarea mai multor informaţii în cadrul 
aceleaşi pagini. Modalităţi de modificare a dimensiunii: 

∗ Se selectează coloana a cărei dimensiune va fi modificată. Se trage marginea 
coloanei în direcţia solicitată, atunci când cursorul mouse-lui se transformă 
într-o săgeată orizontală cu două capete. Selectarea se face în zona antetelor 
de coloane.  

∗ Se selectează coloanele a căror lăţime se va modifica, iar apoi se alege 
comanda Row sau Column din meniul Format.  
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Înălţimea (Lăţimea) se modifică cu opţiunea Height (Width) din meniul care 
apare.  

∗ Opţiunea Standard Width permite ca lăţimea coloanelor care au fost 
selectate să fie cea implicită. 

∗ Opţiunea AutoFit Selection se alege pentru ca dimensiunea coloanei să aibă 
ca referinţă celula cu cel mai mare conţinut din selecţia realizată. 

∗ Se deplasează cursorul mouse-lui sub antetul liniei selectate în vederea 
modificării dimensiunii. Cursorul se va transforma într-o săgeată verticală 
prevăzută cu săgeţi la ambele capete. Se trage de marginea mouse-lui în 
direcţia dorită (sus sau jos) până când linia ajunge la dimensiunea necesară. 

∗ Ascunderea coloanelor/liniilor  se realizează prin  selectarea coloanei/liniei 
ce urmează a fi ascunsă, selectarea comenzii Format, Row (Column), 
Hide. Coloana/linia va dispare din foaia de calcul, dar coloanele/liniile 
rămase nu se renumerotează, iar între cele două coloane/linii vecine apare o 
linie îngroşată.  Pentru a face din nou o coloană/linie vizibilă se mută 
prompterul mouse-lui între cele două coloane/linii care sunt vecine zonei 

ascunse unde acesta se va transforma din  în , atunci tragem în 
lateral de mouse până apare coloana/linia ascunsă. 

 
4.2.4 Editarea datelor 
 4.2.4.1 Modificarea sau înlocuirea conţinutului unei celule 

Modificarea conţinutului unei celule  
Clic în celula care conţine datele ce trebuiesc înlocuite. În exemplul de mai 

jos clic în celula B3 care conţine textul Ionescu.  

 
Pentru a face schimbarea din Ionescu în Irimescu se selectează celula dorită 

cu datele Ionescu; există două căi de rezolvare:  
Metoda unu: Clic în bara de editare care se află în partea de sus a 

ecranului şi unde se află datele din celula selectată şi astfel se poate face 
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modificarea.  

 
Metoda a doua: Dublu clic în celula care conţine datele care trebuiesc 

modificate  şi în felul acesta putem face direct în celulă modificarea dorită.  
 
Înlocuirea conţinutului unei celule  
 Clic în celula unde se doreşte a fi făcută modificarea. Scrieţi noile date care 

vor înlocui automat datele conţinute în celulă.  
 
4.2.4.2 Utilizarea comenzilor Undo şi Redo 

Funcţia Undo realizează anularea ultimei operaţii efectuate. Pentru activarea 
acestei funcţii se alege comanda Undo din meniul Edit, sau se execută clic pe 

butonul corespunzător  din bara de instrumente Standard. Funcţia Undo mai 
poate fi activată şi prin apăsarea simultană  a tastelor Ctrl+Z. 

Funcţia Redo realizează refacerea ultimei operaţii anulate. Pentru activarea 
acestei funcţii se alege comanda Redo din meniul Edit, sau se execută clic pe 

butonul corespunzător  din bara de instrumente Standard. Funcţia Redo mai 
poate fi activată şi prin apăsarea simultană  a tastelor Ctrl+Y. 
 
4.2.5 Copiere, mutare, ştergere  

a) Copierea conţinutului unor celule în cadrul foii curente, în altă foaie sau în alt 
registru de calcul. 

Copierea şi mutarea conţinutului unor celule este posibilă datorită existenţei 
Clipboard-ului. Clipboardul este o memorie temporară folosită la păstrarea pe 
termen scurt a textului sau imaginilor. 

Operaţia de copiere se poate realiza în mai multe moduri: 
− Copierea conţinutului unor celule folosind comenzile Copy şi Paste. 
Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 

copiat. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Copy. Celulele vor fi înconjurate 
de un dreptunghi punctat care pulsează. 
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Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al 

domeniului în care se face copierea. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul se 
va face activarea ei executând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de 
etichete, şi apoi se face poziţionarea. Dacă copierea se face în alt registru de calcul,  
se va face deschiderea acestuia, şi apoi poziţionarea. Se activează apoi meniul Edit 
şi comanda Paste. 

 

 
 

 
Comanda Paste Special oferă posibilitatea de a stabili cum anume va fi inserat 

conţinutul Clipboard-ului. Se poate alege una dintre opţiunile: All (totul), 
Formulas (formule), Values (valori), Formats (formate), Comments 
(comentarii). 

− Copierea conţinutului unor celule folosind butoanele Copy şi Paste din bara 
de instrumente Standard. 

Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 
copiat. Se execută clic pe butonul Copy  . Celulele vor fi înconjurate de un 
dreptunghi punctat care pulsează. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula 
din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. Dacă copierea se face 
în altă foaie de calcul, se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta 
corespunzătoare din zona de etichete (ex. Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. 
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Dacă copierea se face în alt registru de calcul se va face deschiderea acestuia, şi 
apoi poziţionarea. Se execută clic pe butonul Paste  . 

− Copierea conţinutului unor celule folosind combinaţii de taste. 
Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 

copiat. Se acţionează simultan combinaţia de taste Ctrl+C. Celulele vor fi 
înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Se face poziţionarea (se 
execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. 
Dacă copierea se face în altă foaie de calcul, se va face activarea ei acţionând clic 
pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi Sheet2) şi apoi se face 
poziţionarea. Dacă copierea se face în alt registru de calcul, se va face deschiderea 
acestuia şi apoi poziţionarea Se apasă apoi  simultan combinaţia de taste Ctrl+V. 

b) Mutarea conţinutului unor celule în cadrul foii curente, în altă foaie sau în alt 
registru de calcul. 

Operaţia de mutare se poate realiza în mai multe moduri: 
− Mutarea  conţinutului unor celule folosind comenzile Cut şi Paste. 
 Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 

mutat. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Cut. Celulele vor fi înconjurate 
de un dreptunghi punctat care pulsează. 

 
 

 
 

     
 
Se face poziţionarea (clic cu butonul stânga mouse) pe celula din colţul stânga 

sus al domeniului în care se face mutarea. Dacă mutarea se face în altă foaie de 
calcul, se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona 
de etichete (vezi Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. Dacă mutarea se face în alt 
registru de calcul, se va face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea. Se activează 
opţiunea Edit şi apoi comanda Paste. 
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− Mutarea conţinutului unor celule folosind butoanele Cut şi Paste  din bara de 
instrumente Standard. 

 Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 
mutat. Se execută clic pe butonul Cut  . Celulele vor fi înconjurate de un 
dreptunghi punctat care pulsează. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula 
din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea. Dacă mutarea se face în 
altă foaie de calcul, se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta 
corespunzătoare din zona de etichete (vezi Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. 
Dacă mutarea se face în alt registru de calcul, se face deschiderea acestuia şi apoi 
poziţionarea. Se execută clic pe butonul Paste  . 

− Mutarea conţinutului unor celule folosind  combinaţii de taste. 
Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 

mutat. Se acţionează simultan combinaţia de taste Ctrl+X. Celulele vor fi 
înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Se face poziţionarea (se 
execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea. 
Dacă mutarea se face în altă foaie de calcul, se va face activarea ei acţionând clic 
pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi Sheet2), şi apoi se face 
poziţionarea. Dacă mutarea se face în alt registru de calcul, se face deschiderea 
acestuia şi apoi poziţionarea. Se apasă simultan combinaţia de taste Ctrl+V. 
 
4.2.5.1 Copierea conţinutului unei celule, sau grup de celule în acelaşi registru 
de calcul sau în registre de calcul diferite. 
Copierea conţinutului unei celule, sau grup de celule în aceeaşi foaie de calcul  

∗ Selectează celula (sau grupul de celule) pe care doreşti să o copiezi;  
∗ Apasă Ctrl+C pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Copirea unor rânduri sau coloane  în aceeaşi foaie de calcul 

∗ Selectează rândul (sau coloana) pe care doreşti să-l copiezi;  
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∗ Apasă Ctrl+C pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate. 

 
Copierea conţinutului unei celule în foi de calcul diferite  

∗ Selectează celula (sau grupul de celule) pe care doreşti să o copiezi;  
∗ Apasă Ctrl+C pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie (din noul registru) unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Copirea unor rânduri sau coloane  în foi de calcul diferite 

∗ Selectează rândul (sau coloana) pe care doreşti să-l copiezi;  
∗ Apasă Ctrl+C pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie (din noul registru) unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Copierea conţinutului unei celule, sau grup de celule dintr-o foaie de calcul 
a unui registru de calcul într-o foaie de calcul dintr-un registru de calcul 
diferit 

∗ Selectează celula (sau grupul de celule) pe care doreşti să o copiezi;  
∗ Apasă Ctrl+C pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Schimbă (deschide sau crează) al doilea registru de calcul; 
∗ Clic pe tabulatorul foii de calcul din noul registru unde vrem să copiem 

datele; 
∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Copierea unor rânduri sau coloane  dintr-o foaie de calcul a unui registru 
de calcul într-o foaie de calcul dintr-un registru de calcul diferit 

∗ Selectează rândul (sau coloana) pe care doreşti să-l copiezi;  
∗ Apasă Ctrl+C pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Schimbă (deschide sau crează) al doilea registru de calcul; 
∗ Clic pe tabulatorul foii de calcul din noul registru unde vrem să copiem 

datele; 
∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
4.2.5.2 Completarea automată a seriilor de date 

Cea mai simplă metodă de introducere a unor date care se repetă sau formează o 
serie aritmetică constă în utilizarea funcţiei Auto Fill.  Această funcţie poate fi 
executată foarte uşor cu ajutorul mouse-ului sau prin comenzi de umplere din 
meniul Edit. 

− Funcţia Auto Fill realizată cu ajutorul mouse-ului. 
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Se alege una dintre variantele următoare: 
∗ Pentru a repeta o valoare se introduce textul sau numărul în prima celulă 

şi  se execută clic pe marcajul de umplere.  
Marcajul de umplere se găseşte în colţul dreapta jos al celulei selectate şi 
are forma unui semn plus (+). Cu această formă a pointerului de mouse, 
se trage („drag and drop“) peste toate celulele în care se doreşte copierea.  
În felul acesta se obţine o listă cu noi valori. 

 
 

∗ Pentru a crea un şir simplu de numere se introduce  numărul de „start“ în 
prima celulă şi se execută clic pe marcajul de umplere. Se ţine apăsată 
tasta Ctrl în timp ce se trage  marcajul de umplere. Se generează o listă 
care începe cu numărul iniţial şi în care celelalte numere sunt 
incrementate cu valoarea 1. 
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∗ Pentru a crea o listă de luni sau zile se introduce prima valoare din listă 
(poate fi şi în forma prescurtată, vezi ian) şi se trage marcajul de umplere. 

 

 
 

∗ Pentru a extinde o listă de date calendaristice se introduce data 
calendaristică, în orice format, în celula dorită şi se trage marcajul de 
umplere. 

 

 
Folosirea comenzilor de umplere. 
Pentru a realiza operaţii simple de copiere se poate  folosi o colecţie de comenzi 

de umplere ale meniului Edit. Aceste comenzi permit copierea conţinutului unei 
celule într-un grup de celule adiacente selectate.  

Pentru realizarea acestei operaţii se plasează pointerul de mouse pe celula al 
cărei conţinut va fi copiat, apoi se trage cu mouse-ul peste celulele care vor fi 
umplute.  

Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill.  
Din submeniul afişat, se alege direcţia de umplere. 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 236

 
  

Crearea unei serii de date. 
Dacă se doreşte crearea unei serii personalizate se plasează pointerul de mouse 

pe celula care conţine valoarea de start şi se trage cu mouse-ul peste celulele care 
vor fi umplute.  

Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill.  
Din submeniul afişat, se comandă Fill Series.  
Pe ecran va fi afişată caseta de dialog corespunzătoare, care permite 

transmiterea tipului de valori şi a tipului de dată.  
Se pot transmite pasul (Step value) şi valoarea  de oprire (Stop value) a 

generării seriei. În exemplul de mai jos, s-a creat o serie lineară cu pasul valoarea 
1. 
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4.2.5.3 Mutarea conţinutului unei celule în acelaşi registru de calcul sau în 
registre de calcul diferite  
Mutarea conţinutului unei celule, sau grup de celule în aceeaşi foaie de calcul  

∗ Selectează celula (sau grupul de celule) pe care doreşti să o muţi;  
∗ Apasă Ctrl+X pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte mutarea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Mutarea unor rânduri sau coloane  în aceaşi foaie de calcul 

∗ Selectează rândul (sau coloana) pe care doreşti să-l muţi;  
∗ Apasă Ctrl+X pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte mutarea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate. 

 
Mutarea conţinutului unei celule în foi de calcul diferite  

∗ Selectează celula (sau grupul de celule) pe care doreşti să o muţi;  
∗ Apasă Ctrl+X pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie (din noul registru) unde se doreşte mutarea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Mutarea unor rânduri sau coloane  în foi de calcul diferite 

∗ Selectează rândul (sau coloana) pe care doreşti să-l muţi;  
∗ Apasă Ctrl+X pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Clic în noua locaţie (din noul registru) unde se doreşte mutarea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Mutarea conţinutului unei celule, sau grup de celule dintr-o foaie de calcul a 
unui registru de calcul într-o foaie de calcul dintr-un registru de calcul diferit 

∗ Selectează celula (sau grupul de celule) pe care doreşti să o muţi;  
∗ Apasă Ctrl+X pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Schimbă (deschide sau crează) al doilea registru de calcul; 
∗ Clic pe tabulatorul foii de calcul din noul registru unde vrem să mutăm 

datele; 
∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
Mutarea unor rânduri sau coloane  dintr-o foaie de calcul a unui registru de 
calcul într-o foaie de calcul dintr-un registru de calcul diferit 

∗ Selectează rândul (sau coloana) pe care doreşti să-l muţi;  
∗ Apasă Ctrl+X pentru a copia datele selectate în Windows Clipboard; 
∗ Schimbă (deschide sau crează) al doilea registru de calcul; 
∗ Clic pe tabulatorul foii de calcul din noul registru unde vrem să mutăm 

datele; 
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∗ Clic în noua locaţie unde se doreşte copierea datelor;  
∗ Apasă Ctrl+V pentru a lipi datele selectate.  

 
4.2.5.4 Ştergerea conţinutului unei celule 
Ştergerea conţinutului celulelor pentru o selecţie de celule dată. 

Operaţia de ştergere se poate realiza în mai multe moduri: 
− Ştergerea conţinutului celulelor folosind comanda  Clear:  
Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 

şters. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Clear. Din submeniul afişat se 
alege opţiunea de ştergere dorită (All, Formats, Contents, Comments). În 
exemplul prezentat, s-a ales opţiunea All, care şterge atât conţinutul cât şi 
formatele. 

 
− Ştergerea conţinutului celulelor utilizând tasta Delete:  
Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 

şters. Se acţionează tasta Delete. Se va şterge doar conţinutul celulelor. 
− Ştergerea conţinutului celulelor utilizând comanda Delete:  
Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi 

şters. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Delete. Se afişează caseta de 
dialog corespunzătoare şi se alege modalitatea de ştergere dorită. Comanda Delete 
şterge atât conţinutul cât şi formatele celulelor respective. 
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4.2.6 Căutare şi înlocuire 
4.2.6.1 Utilizarea funcţiei Căutare pentru a găsi un anumit conţinut 
∗ Folosirea comenzii Find (căutare) pentru un anume conţinut al unei celule 

Căutarea rapidă a datelor în foaia de calcul se realizează cu ajutorul comenzii 
Find. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit şi apoi comanda  
Find. În ecran se deschide fereastra Find. În câmpul Find what se va introduce 
valoarea care trebuie căutată. Se execută clic pe butonul Find Next. În mod 
implicit căutarea are loc în linie sau coloană, în întreaga foaie de calcul.  

De fiecare dată, când a fost găsită valoarea respectivă, se întrerupe căutarea iar 
valoarea apare selectată. Se reia procesul de căutare acţionând din nou butonul 
Find Next.  

 

 
 
4.2.6.2 Utilizarea funcţiei Înlocuire pentru a schimba un anumit conţinut 
∗ Folosirea comenzii Replace (înlocuire) pentru un anume conţinut al unei celule: 

Înlocuirea rapidă a unor date cu alte date se realizează cu ajutorul comenzii 
Replace. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit şi apoi 
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comanda Replace. Se deschide fereastra Replace. În câmpul Find what se va 
introduce valoarea care trebuie căutată şi înlocuită, iar în câmpul Replace with se 
va introduce valoarea de înlocuire şi se va executa clic pe butonul Replace. După 
înlocuire se poate continua procesul de căutare şi înlocuire executând clic pe 
butonul Find Next. Dacă se doreşte înlocuirea peste tot, se acţionează butonul 
Replace All. 

 

 
 
4.2.7 Sortarea datelor  
4.2.7.1 Sortarea datelor crescător, descrescător, în ordine alfabetică sau invers 
alfabetică 
∗ Sortarea datelor după o singură coloană. 

Excel memorează datele în ordinea introducerii lor. În anumite situaţii se 
cere ordonarea  crescătoare sau descrescătoare a acestora, pe baza valorilor 
dintr-una sau mai multe coloane. 

Pentru sortarea rapidă a unui tabel pe baza unei singure coloane, se execută 
clic pe capătul coloanei sau pe o celulă din coloana respectivă. În bara de 
instrumente Standard se execută clic pe  butonul Sort Ascending    pentru 
sortare crescătoare, sau  clic pe butonul Sort Descending pentru sortare 
descrescătoare .  În tabelul următor se va sorta crescător după coloana Secţia: 
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∗ Sortarea datelor după mai multe coloane: 

Pentru sortarea unui tabel pe baza a două sau trei coloane, se execută clic pe 
o celulă din tabelul ce va fi sortat.  

Din meniul Data se alege comanda Sort. Excel va selecta întregul tabel şi va 
afişa caseta de dialog Sort. Se selectează din caseta cu listă derulantă Sort by 
câmpul principal pentru operaţia de sortare.  

Se alege apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă. Se execută clic 
pe prima casetă cu listă derulantă Then by şi se alege a doua coloană pentru 
sortare.  

Se precizează apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă. Se 
execută clic pe a doua casetă cu listă derulantă Then by şi se alege a treia 
coloană pentru sortare. Se precizează apoi ordinea de sortare ascendentă sau 
descendentă.  

Se execută clic pe butonul OK pentru a efectua sortarea.  
Tabelul este sortat crescător după coloanele Nume, Prenume şi Funcţia: 
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4.3 Foile de calcul 
4.3.1 Lucrul cu foile de calcul 
4.3.1.1 Inserarea unei noi foi de calcul 
∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul unde vrem să inserăm noua 

foaie de calcul. În acest caz s-a selectat foaia 2.  
∗ Când se afişează meniul popup, selectăm comada Insert.  
∗ După afişare apasă butonul OK.  
 

 

 

Efectul este ilustrat în inaginea de mai jos.  
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4.3.1.2 Redenumirea unei foi de calcul 
∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul unde vrem să redenumim 

foaia de calcul.  
∗ Când se afişează meniul popup, selectăm comada Rename.  
∗ Putem să înlocuim numele iniţial a foii de calcul, zona se colorează.  
∗ În exemplul nostru, numele nou al foii de calcul fiind Achiziţi.  

 

 

 
 

 

4.3.1.3 Ştergerea unei foi de calcul 
∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul unde vrem să ştergem foaia 

de calcul.  
∗ Când se afişează meniul popup, selectăm comada Delete.  

 

 

Dacă foaia de calcul conţine date, va apare o căsuţă de dialog care va 
avertiza asupra acestui lucru. Selectează Delete pentru a continua.  

 
 
4.3.1.4 Copierea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul sau în registre 
de calcul diferite 
Copierea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul 
Metoda 1 

∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul de unde vrem să copiem 
foaia de calcul. În acest caz s-a selectat foaia 2 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 244

∗ Când se afişează meniul popup, selectăm comada Move or Copy.  
∗ Va apare caseta de dialog Move or Copy.  
∗ Selectăm (ca în exemplu) move to end.  
∗ Clic pe Create a copy. 
∗ Apasă butonul OK.  

 

  

 
 
Metoda 2 

∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul de unde vrem să copiem 
foaia de calcul.  

∗ Apăsă tasta Ctrl.  
∗ Trage foaia de calcul în noua poziţie.  
∗ Eliberăm butonul mouselui.  
∗ Va apare o nouă copie a foii de calcul.  

Copierea unei foi de calcul în registre de calcul diferite  
∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul de unde vrem să copiem 

foaia de calcul. În acest caz s-a selectat foaia 2 
∗ Când se afişează meniul popup, selectăm comada Move or Copy.  
∗ Va apare caseta de dialog Move or Copy.  
∗ Selectăm Book2.  
∗ Clic pe Create a copy. 
∗ Apasă butonul OK.  
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4.3.1.5 Mutarea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul sau în registre 
de calcul diferite 
Mutarea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul: 

∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul de unde vrem să mutăm 
foaia de calcul. În acest caz s-a selectat foaia 2 

∗ Când se afişează meniul popup, selectăm comada Move or Copy.  
∗ Va apare caseta de dialog Move or Copy.  
∗ Selectăm (ca în exemplu) move to end.  
∗ Apasă butonul OK.  

 

  

 
 
Mutarea unei foi de calcul în registre de calcul diferite:  

∗ Clic dreapta în zona de afişare a foilor de calcul de unde vrem să mutăm 
foaia de calcul. În acest caz s-a selectat foaia 2. 

∗ Când se afişează meniul popup, selectăm comada Move or Copy.  
∗ Va apare caseta de dialog Move or Copy.  
∗ Selectăm Book2.  
∗ Apasă butonul OK.  

 

 
4.4 Formule şi funcţii 
4.4.1 Formule matematice 
4.4.1.1 Generarea formulelor utilizând referinţe către alte celule şi operatori 
matematici (adunare, scădere, înmulţire, împărţire)  
Operatii 
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Operator 
 

Operaţie 
 

Tip formulă 
 

 

+  adunare =A1+A2 Redă suma valorilor  din celulele 
A1, A2; 

–  scădere =A1-A2 Redă diferenţa valorilor  din 
celulele A1, A2; 

* înmulţire =A2*3 Îmulţeşte cu 3 valoarea din celula 
A2; 

/  împărţire =A2/5 Împarte cu 5 valoarea din celula 
A2; 

^ ridicare la putere =A1^3 Redă rezultatul ridicării la puterea 
3  a valorii din celula A1; 

% procente  =B4*5% Redă procentul de 5% din 
valoarea celulei B4; 

 combinaţie =(A1+A2+A3)/3 Redă media valorilor  din celulele 
A1-A3. 

 
4.4.1.2 Cunoaşterea erorilor standard asociate funcţiilor 

Erori 
#NULL! Eroarea apare atunci când specificaţi o zonă formată din două serii ce 

nu se intersectează; 
#DIV/0! Eroarea apare atunci când se face împărţirea cu 0; 
#VALUE! Eroarea apare atunci când se folosesc operatori sau date 

necorespunzătoare. Exemplu aplicarea unei formule aritmetice dintre 
o celulă cu conţinut numeric şi o celulă cu conţinut text; 

#REF! Eroarea apare atunci când într-o formulă se foloseşte o celulă care nu 
există sau se foloseşte o celulă dintr-o foaie de calcul care nu există; 

#NAME! Eroarea apare atunci când Ms Excel nu recunoşte o variabilă declarată 
cu ajutorul comenzii Define (Insert  Name  Define); 

#NUM! Eroarea apare atunci când într-o formulă există numere care nu se 
încadrează în domeniul corespunzător; 

#N/A! Eroarea apare atunci când valoarea dintr-o celulă nu este disponibilă 
în momentul când se execută o formulă de calcul; 

####   Coloana nu este suficient de largă pentru a afişa numărul. 
 
4.4.2 Referinţele celulelor 
4.4.2.1 Înţelegerea şi utilizarea referinţelor celulelor 

O referinţă existentă într-o foaie de calcul identifică o celulă sau un grup de 
celule  şi îi specifică programului Excel unde să caute valorile sau datele pe care să 
le utilizeze în formule.  

Cu ajutorul referinţelor se pot utiliza date existente în diferite părţi ale foii 
de calcul sau se poate utiliza rezultatul unei formule într-o altă formulă. 

De asemenea, cu ajutorul referinţelor se pot accesa date existente într-o altă 
foaie de calcul, registru de calcul, sau se pot utiliza date existente în alte aplicaţii. 
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Referinţele la celulele din alte registre de calcul se numesc referinţe 
externe. Referinţele la datele existente în alte aplicaţii se numesc referinţe 
îndepărtate. 

În Excel există mai multe tipuri de referinţe folosite în declararea 
formulelor: 

Referinţa de tipul A1 - această referinţă este utilizată implicit de Excel şi 
cu ajutorul ei se pot face referiri la toate cele 256 de coloane şi la rândurile de la 1 
la 65536 dintr-o foaie de calcul. Pentru a adăuga o referinţă la o celulă se introduce 
litera corespunzătoare coloanei şi cifra corespunzătoare rândului. De exemplu, 
adresa D50 se referă la celula aflată la intersecţia coloanei D cu rândul 50. Pentru a 
se face referire la un grup de celule se introduce prima celulă corespunzătoare 
grupului de celule, urmată de ":" şi apoi ultima celulă din grupul ce urmează să fie 
selectat. 

Pentru a face referire la celula din coloana A rândul 10 se va scrie A10. 
Pentru a se face o referire la un grup de celule din coloana A şi rândurile 10 

până la 20: A10:A20. 
Pentru a se face referire la grupul de celule de pe rândul 15 şi coloanele B 

până la E: B15:E15. 
Pentru a face referire la toate celulele existente în rândul 5, vom scrie: 5:5 
Pentru a face referire la toate celulele existente în rândurile 5 până la 10: 

5:10. 
Pentru a face referire la toate celulele existente în coloana H: H:H. 
Referinţa de tipul R1C1  - se poate utiliza tipul de referinţă în care atât 

rândurile cât şi coloanele sunt numărate. În acest tip de referinţă Excel indică 
poziţia liniei R urmată de un număr de rând şi a coloanei C urmată de un număr de 
coloană. 

De exemplu, pentru a realiza o referinţă la o celulă aflată cu 2 rânduri mai 
sus pe aceeaşi coloană: R[-2]C. 

Pentru a realiza o referinţă la o celulă aflată cu două rânduri mai jos şi cu 2 
coloane mai la dreapta: R[2]C[2]. 

O referinţă absolută către celula de pe rândul al doilea şi coloana a doua: 
R2C2. 

Pentru a crea o referinţă relativă către întreg rândul de sub celula curentă: 
R[1]. 

Pentru a crea o referinţă absolută către rândul curent: R 
Referinţa relativă Aceată referinţă se numeşte relativă deoarece dacă la un 

moment dat este nevoie ca în celula B1 să existe datele existente în celula A1 se 
poate crea în celula B1 o referinţă către celula A1 prin introducerea în celula B1 a 
semnului egal şi apoi selectarea celulei A1 şi apăsarea tastei Enter. 
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Atunci când se copiază formula, Excel modifică formula automat în sensul 
că, dacă se efectuează copierea formulei pe coloană, se va modifica automat 
numărul rândului iar dacă se realizează copierea celulei pe un rând se va modifica 
denumirea alfabetică a coloanei corespunzătoare 

Referinţă absolută - se referă întotdeauna la aceeaşi celulă. Pentru a realiza 
acest lucru va trebui pus semnul $ în faţa coloanei care va rămâne. Pentru a se 
referi întotdeauna la celula A1 se va scrie $A$1. 

Referinţa mixtă - în cadrul acesteia se păstrează constantă doar o parte din 
întreaga adresă a celulei. De exemplu, pentru a păstra constantă coloana A, dar 
rândurile nu, se va scrie $A1 şi dacă se va copia formula în altă celulă coloana A 
va rămâne constantă, modificându-se numai numărul corespunzător rândurilor. 
Semnul $ pus în faţa literei din cadrul adresei unei celule păstrează constantă 
coloana, pus în faţa numărului păstrează constant rândul. 

Referinţa cu ajutorul numelor sau etichetelor - pentru a nu se face 
referire la o celulă prin intermediul adresei sale se poate realiza referirea celulei 
respective cu ajutorul numelui său 

 
 

∗ Pentru aceasta va fi apelată funcţia Define din meniul Insert Name.  
∗ Această funcţie deschide fereastra Define Name în care se pot alege diferite 

opţiuni referitoare la noua referinţă care este creată 
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∗ Numele dorit î-l scriem în Names in workbook; 
∗ În celula Refers to: se apasă butornul şi apoi cu ajutorul mouse-ului se 

selectează celula dorită; 
După crearea unei referiţe prin nume, de fiecare dată la selectarea celulei 

respective a apare în locul adresei numele referinţei alese. 
 
4.4.3 Lucrul cu funcţii  
4.4.3.1 Crearea formulelor folosind sumă, medie, minim, maxim, numărare 

Folosirea funcţiei SUM. 
Pentru a efectua într-o foaie de calcul mai multe operaţii de prelucrare cu 

numere şi text, Excel permite folosirea funcţiilor.  
Funcţiile sunt formule gata elaborate, care execută o serie de operaţii cu o gamă 

de valori specificate şi generează o singură valoare.  
Excel conţine o colecţie de peste 200 de funcţii, grupate pe categorii (vezi 

matematice, statistice, financiare etc.).  
Fiecare funcţie este introdusă în foaia de calcul folosind o anumită sintaxă, 

adică o anumită structură, pentru ca Excel să poată calcula corect rezultatul.  
O funcţie conţine următoarele trei elemente: 
Semnul egal (=)  specificând o formulă. 
Numele funcţiei care poate fi introdus în întregime sau abreviat, cu litere mari, 

mici, sau combinate (de exemplu SUM, Average, MAX etc.). 
Lista de argumente specificată între paranteze rotunde ( ), iar argumentele sunt 

separate prin virgula (,). Argumentele unei funcţii pot fi: valori, referinţe de celule, 
referinţe de domenii, nume de domenii sau chiar alte funcţii. Numărul maxim de 
argumente într-o funcţie este 30. 

Funcţia SUM, este cea mai utilizată funcţie din colecţia Excel. Ea calculează 
total pentru un grup de celule. Deoarece este folosită foarte des, pe bara de 
instrumente Standard apare butonul AutoSum    . 

Pentru a calcula totalul unei linii sau coloane de numere folosind funcţia SUM,  
se execută clic cu mouse-ul pe celula în care se va introduce funcţia SUM (de 
regulă se selectează  celula din dreapta sau de sub ultimul număr din linia, 
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respectiv coloana de sumat. Se execută clic pe butonul AutoSum     . Excel 
introduce funcţia SUM pe bara de formule şi va selecta în mod automat un grup de 
celule alăturare ca argumente pentru funcţie. Se va apăsa tasta Enter sau butonul 
Enter de pe bara de formule. 

 

 
 
Folosirea funcţiei AVERAGE (media aritmetică) 
 
Pentru introducerea funcţiilor in foaia de calcul, Excel oferă comanda specială 

Function din meniul Insert. Această comandă deschide caseta Paste Function din 
care se vor alege categoria şi funcţia dorită.  

Dacă s-a ales funcţia dorită, se deschide caseta pentru introducerea 
argumentelor funcţiei alese.  

Pentru exemplificare vom folosi funcţia statistică AVERAGE care calculează 
valoarea medie a unor numere (coloana „MEDIA OBTINUTĂ“).  

Pentru aceasta se selectează celula în care se va afişa rezultatul funcţiei.  
Se activează meniul Insert şi se alege comanda Function. Din fereastra Paste 

Function se aleg categoria şi funcţia (vezi categoria Statistical şi funcţia 
AVERAGE ) şi se execută clic pe butonul OK. 

 

 
 
Se va afişa caseta de dialog prezentată mai sus în care se transmit argumentele 

(în exemplul din figura următoare s-a ales ca argument adresa domeniului 
B5:E5) şi se execută apoi clic butonul OK. 
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Funcţii matematice 
Funcţiile matematice constituie infrastructura oricărei foi de calcul. 

ABS(număr) furnizează valoarea absolută (pozitivă) a unui 
număr 

CEILING(număr, semnificaţie) produce rotunjirea unui număr până la nivelul de 
semnificaţie indicat 

COUNT(domeniu, criteriu) Numără celulele dintr-un domeniu al căror 
conţinut satisface un criteriu 

EVEN(număr) rotunjeşte un număr până la valoarea pară 
superioară; 

FACT(număr) calculează factorialul unui număr 
INT(număr) rotunjeşte un număr zecimal prin lipsă până la 

cea mai apropiată valoare întreagă 
LN(număr) calculează logaritmul natural în bază e al unui 

număr 
MDETERM(matrice) calculează determinantul unei matrice 
MINVERSE(matrice) calculează inversa unei matrice 
MOD(număr, divizor) calculează restul (modulul) unui număr împărţit 

la divizor 
ODD(număr) rotunjirea unui număr până la cel mai apropiat 

număr impar 
POWER(număr, putere) efectuează ridicarea unui număr la o putere 
PRODUCT(număr1, număr2..) efectuează înmulţirea tuturor argumentelor 

(max.30). Împărţirea se realizează prin 1/număr. 
ROUND(număr, număr_poziţii) rotunjeşte un număr până la un număr de poziţii 

precizat) ea modifică ultima cifră a rezultatului 
pentru ca acesta să aproximeze cât mai bine 
valoarea originală cu un număr sporit de cifre 

SIGN(număr) va furniza valoarea 1 dacă numărul este pozitiv, 
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0 când acesta este 0 şi –1 când este negativ 
SQRT(număr) extrage rădăcina pătrată dintr-un număr 
SUM(număr1, număr2…) efectuează adunări a maximum 30 de numere 
TRUNC(număr, num_poziţii) transformă un număr într-o valoare întreagă prin 

tăierea (trunchierea) porţiunii zecimale 
 
Funcţii statistice 

Funcţiile statistice sunt utile pentru rezolvarea problemelor care necesită 
calculul unei medii sau o numărare de elemente. 
AVERAGE (număr1, 
număr2…) 

calculează media argumentelor (max. 30) 

COUNT (valoare1, valoare2..) efectuează numărarea elementelor numere din 
argumente 

MAX(număr1, număr2..) determină cea mai mare valoare dintre 
argumente (max. 30) 

MEDIAN(număr1, număr2…) calculează valoarea medie a argumentelor 
MIN (număr1, numă2..) determină cea mai mică valoare din argumente 
 
Funcţii text 

Funcţiile text permit manipularea valorilor de tip text. 
CHAR(număr) furnizează caracterul care corespunde codului 

ASCII număr (de la 1 la 255) 
CONCATENATE(text1,text2..) reuniunea tuturor argumentelor (max.30) 
DOLLAR(valoare,zecimale) efectuează rotunjirea unei valori cu un număr de 

zecimale specificat şi apoi o converteşte în text 
cu format de valută 

EXACT(text1,tex2) compară valorile text1, text2; dacă sunt identice 
va returna valoarea logică TRUE; dacă nu va 
returna valoarea logică FALSE 

LEN(text) calculează numărul de caractere dintr-un text 
LOWER (text) majusculele dintr-un text sunt transformate în 

litere mici 
TRIM(text) şterge toate blancurile din text astfel încât între 

cuvinte să rămână un singur spaţiu 
UPPER(text) transformă în majuscule toate caracterele din text 
 
Funcţii logice 

Funcţiile logice sunt instrumente puternice care dau posibilitatea de a adăuga 
facilităţi logice şi de decizie documentelor Excel. 

 AND(logic1, logic2..) reuneşte condiţii; returnează TRUE dacă toate 
argumentele logice sunt TRUE şi FALSE dacă 
cel puţin un argument este FALSE 

NOT(logic) Inversează valoarea argumentului logic de la 
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TRUE la FALSE şi invers 
OR(logic1, logic2..) reuneşte condiţiile; returnează TRUE dacă cel 

puţin unul din argumentele logice este TRUE şi 
FALSE doar atunci când toate sunt FALSE 

 
Funcţii pentru dată calendaristică şi oră 
NOW() calculează numărul serial al datei şi orei dată de 

ceasul intern al calculatorului 
TODAY() calculează numărul serial corespunzător datei din 

sistem; este similară cu funcţia NOW() dar nu 
afişează partea corespunzătoare orei 

 
Funcţii financiare 
 Excel este prevăzut cu diferite facilităţi pentru calcule financiare. Funcţiile 
financiare lucrează mai rapid şi posibilitatea efectuării de erori de scriere este 
redusă. 
IRR(valori, estimare) returnează rata internă a randamentului 

pentru seria de beneficii nete plus amortizări 
din estimare 

PMT(dobândă,nper,vp,vv,tip) returnează suma achitată periodic pentru 
diferite tipuri şi valori viitoare (vv) ale 
investiţiei, fiind date dobânda investiţiei, 
termenul (nper) şi valoarea prezentă (vp) 

RATE(nper,plată,vp,vv,tip,estimare) calculează rata dobânzii pe o perioadă 
pentru o unitate 

 
4.4.3.2 Funcţia logică if (pentru 1 din 2 valori specifice) 
 

Există numeroase situaţii în care trebuie ales între 2 posibilităţi. Pentru 
aceasta se va putea folosi funcţia condiţională IF.  

Funcţia IF returnează valoarea TRUE dacă expresia evaluată este adevărată 
şi valoarea FALSE dacă expresia evaluată este falsă. Funcţia IF se găseşte în 
domeniul Logical. 

Sintaxa funcţiei IF este următoarea: 
=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) 
Variabila logical_test returnează valoarea 1 dacă expresia evaluată este 

adevărată şi 0 dacă expresia evaluată este falsă) poate conţine orice valoarea sau 
orice expresie ce poate fi evaluată ca fiind adevărată sau falsă.  

De exemplu, expresia A10=100 este adevărată dacă în celula A10 se află 
valoarea 100, în caz contrar fiind evaluată ca fiind falsă. 

Variabila value_if_true este valoarea returnată atunci când variabila 
anterioară este evaluată ca fiind adevărată 

Variabila value_if_false este valoarea pe care funcţia IF o returnează 
dacă conţinutul variabilei logical_test este evaluat ca fiind fals. 
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În exemplul următor, dacă în celula A10 - se află valoarea 100, atunci 
variabila logical_test este evaluată ca fiind adevărată şi atunci este calculată suma 
celulelor B5:B15.  

În caz contrar va fi afişat un spaţiu gol în celula care conţine această celulă: 
=IF(A10=100;SUM(B5:B15)) 

4.5 Formatare  
4.5.1 Numere/Dată  
4.5.1.1 Formatarea celulelor ca cifre cu un anumit număr de zecimale, 
afisarea numerelor cu/sau fără punct, virgulă, dată, simboluri monetare, ca 
procente. 

Formatarea eficientă a foii de calcul este esenţială pentru prezentarea unor date 
compatibile importante. Formatarea conţinutului unei celule nu modifică modul în 
care Excel înregistrează datele intern, ci numai modul în care apar informaţiile pe 
ecran şi la tipărire. 

Pentru a modifica formatul numeric pentru o celulă sau un grup de celule se 
selectează celula sau grupul de celule în cauză. Se selectează meniul Format şi se 
alege comanda Cells… În caseta de dialog Format Cell se execută clic pe butonul 
Number, sau clic dreapta mouse în zona de lucru şi se alege comanda Format 
Cell. 

 

 

 
 
Din caseta cu listă Category se alege categoria Number. Se specifică, dacă este 

cazul,  numărul de zecimale. În mod implicit, Excel afişează două zecimale. Dacă 
se renunţă la zecimale, numărul va fi rotunjit corespunzător (de exemplu numărul 
7,65 devine 7.7) Rotunjirea numerelor nu afectează însă eventualele formule 
generate în foaia de calcul, deoarece Excel va folosi numerele introduse iniţial. În 
cazul numerelor cu multe cifre se utilizează simbolul virgula (,) ca şi separator de 
mii, iar pentru valorile negative se poate alege modul de afişare dorit. 
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Excel afişează valoarea aşa cum este introdusă  
 

Format numeric Exemple Descriere 
Number  10,7 

3.400,50 
(-120,39) 

Formatul prestabilit Number are două zecimale  
Numerele negative apar scrise cu roşu şi între  
paranteze, precedate de semnul minus.  

 

Currency  
(Valută)  

$3,400.50 
($3,400.50) 

Formatul prestabilit Currency are două zecimale şi  
simbolul dolarului. Numerele negative apar scrise cu  
roşu şi între paranteze.    
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Accounting  
(Contabilitate)  

$3,400.00  
$978.21  

Acest format este folosit pentru a alinia simbolul 
dolarului şi zecimalele în coloană.  
Formatul Accounting prestabilit conţine două zecimale 
şi simbolul pentru dolar.  

 

Date  
(Dată)  11/7 

Formatul Date  prestabilit cuprinde ora şi ziua separate 
de o bară oblică(/); se poate selecta însă şi un alt 
format din cele disponibile.  
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Time (Ora)  10:00 
Formatul Time prestabilit conţine ora şi minutele 
separate de două puncte; se poate opta însă şi pentru 
afişarea secundelor, sau a indicatorilor AM şi PM.  

 

Percentage  
(Procent)  99.50% 

Formatul Percentage prestabilit cuprinde două 
zecimale. Excel înmulţeşte valoarea din celulă cu 100 
şi afişează rezultatul însoţit de simbolul pentru procent 

 
 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 258

Fraction ½ Formatul Fraction permite afişarea numerelor sub 
(Fracţie) formă de fracţie.   

 
Scientific 
(Ştiinţific) 

3.40E 03 Formatul Scientific prestabilit cuprinde două 
zecimale.  
Folosiţi acest format pentru afişarea numerelor în 
format ştiinţific. 
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Text 135RV90 Folosiţi formatul text pentru a afişa atât text cât şi 
numere, în aceeaşi celulă.  
Excel va afişa exact ceea ce introduceţi 
dumneavoastră. 

 
 Special 02110  Acest format este conceput special pentru afişarea 

codurilor poştale, a numerelor de telefon şi a codurilor 
personale, astfel încît să nu fie necesară folosirea unor 
caractere speciale, cum ar fi liniuţele  
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Custom 
(Personalizat) 

00.0% Formatul Custom este folosit pentru a crea propriul 
format numeric. Se pot folosi  codurile pentru 
formatare din lista Type, care pot fi modificate.  
Simbolul # reprezintă un marcaj de rezervare pentru 
un număr, 0 reprezintă un marcaj de rezervare pentru 
zero, _ pentru adăugarea unui spaţiu.  

 
 
4.5.2 Conţinutul celulelor 
4.5.2.1 Modificarea dimensiunii fontului, tipului fontului 
Windows încorporează tehnologia TrueType prin intermediul căreia caracterele 
tipărite la imprimantă vor avea un aspect identic cu cele de pe ecran, indiferent de 
tipul de imprimantă utilizat la imprimare. Cu fonturile True Type se pot genera 
caractere de diverse tipuri, dimensiuni. In cutia de dialog Format Cell din meniul 
Format, fonturile respective apar precedate de caracterele TT. 
 Pentru a modifica textul introdus într-o celulă se poate utiliza o formatare 
rapidă alegând butoanele care se referă la formatarea textului din bara de unelte de 
formatare, după ce a fost selectată zona unde se aplică formatarea: 

 
o Din lista de fonturi se alege fontul dorit;  
o Dimensiunea este selectată din lista de dimensiuni; 
o Butoanele Aldin, Cursiv şi Subliniere sunt butoane de activare 

/dezactivare a stilului sau efectului respectiv. 
Formatarea completă şi elaborată a textulului se realizează astfel: 

∗ se selectează zona ce urmează a fi selectată; 
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∗ se selectează meniul Format şi se alege comanda Cells… În caseta de 
dialog Format Cell se execută clic pe butonul Font, sau clic dreapta 
mouse în zona de lucru şi se alege comanda Format Cell. 

 

 

 

 
∗ se selectează butonul Font; 
∗ din lista Font se alege fontul dorit; 
∗ din lista Font Style se alege stilul fontului; 
∗ din lista Size se alege dimensiunea caracterelor exprimată în puncte; 
∗ culorile se selectează din lista Color; dacă se utilizează o imprimantă alb-

negru se selectează valoarea Automatic; 
∗ din grupul Effects se poate marca orice combinaţie a opţiunilor:  

Strikethrough (tăiere cu o linie), Superscript (exponent) sau Subscript 
(indice); 

∗ în caseta Preview se poate analiza aspectul selecţiilor alese.; 
∗ se apasă butonul OK. 
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4.5.2.2 Aplicarea stilurilor ingrosat, cursiv, subliniere simplă, subliniere dublă 
∗ efectul de subliniere se selectează din lista Underline: None (fără 

subliniere), Single (simplă), Double (dublă), Single Accounting sau 
Double Accounting. 

 
 
4.5.2.3 Aplicarea diferitelor culori conţinutului celulelor, fundalului celulelor 
Aplicarea diferitelor culori conţinutului celulelor 

∗ Selectaţi celula care conţine datele cărora vrem să le schimbăm culoarea.  
∗ Utilizând iconiţa Font Color aflată în bara Formatting. Clic pe săgeata 

în jos pentru a deschide caseta de obţinere a culorilor.  
 

 

Aplicarea diferitelor culori fundalului celulelor 
 

∗ Selectaţi celula în care vrem să schimbăm culoarea fundalului; 
∗ Clic dreapta şi selectaţi comanda Format Cells, care va afişa căsuţa de 

dialog Format Cell; 
∗ Selectaţi tabulatorul Patterns; 
∗ Selectaţi culoare dorită;  
∗ Apasă butonul OK.  
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4.5.2.4 Copierea formatului unei celule, grup de celule in altă celulă sau grup 
de celule 
Copierea formatului utilizând Format Painter.  

∗ Selectaţi textul căruia îi copiem formatul.  

∗ Clic iconiţa Format Painter . Cursorul mouselui se va transforma într-o 
mică pensulă.  

∗ Selectează textul asupra căruia vrem să copiem formatarea, la eliberarea 
mouse-lui aceasta va căpăta noul format.  

 
4.5.2.5 Încadrarea textului într-o celulă 

∗ Selectează celula în care vrei să încadrezi textul; 
∗ Clic dreapta şi selectaţi comanda Format Cells, care va afişa căsuţa de 

dialog Format Cell; 
∗ Clic pe tabulatorul Alignment din căsuţa de dialog; 
∗ Din caseta de dialog Text control, selectează Wrap text;  
∗ Apasă butonul OK.  
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4.5.3 Aliniere/Borduri  
4.5.3.1 Alinierea conţinutului unei celule la centru, stânga, dreapta, sus, jos 

Centrarea şi alinierea orizontală a conţinutului celulelor dintr-un grup de celule 
selectat se poate realiza prin utilizarea butoanele de formatare prezente pe bara de 
instrumente Formatting. Aceste butoane sunt: Align Left (aliniere stânga), 
Center (aliniere centru), Align Right (aliniere dreapta) sau Justify (aliniere 
stânga-dreapta). De asemenea, se poate activa meniul Format şi să se  alegă 
comanda Cells… În ecran este afişată caseta de dialog Format Cells şi se execută 
clic pe butonul Alignment. Rubrica Horizontal deschide o listă derulantă care 
prezintă următoarele opţiuni de aliniere: General (textul este aliniat la stânga şi 
numerele la dreapta), Left (aliniere stânga), Right (aliniere dreapta), Justify 
(aliniere stânga-dreapta), Fill (conţinutul unei celule va fi afişat la maxim 8.43 
caractere).  
 
4.5.3.2  Centrarea unui titlu intr-un grup de celule  

Sunt situaţii când titlul unui tabel este scris pe mai multe celule.  
Pentru a nu înscrie titlul într-o singură celulă, deoarece acest lucru ar da un 

aspect neplăcut, Excel oferă posibilitatea combinării celulelor.  
Combinarea celulelor se realizează pe de o parte, cu ajutorul opţiunii Center 

Across Selection (aliniere centrată peste coloanele selectate), respectiv opţiunea  
Merge cells (combinare celule) din meniul Alignment,  iar pe de altă parte cu 
ajutorul butonului Merge and Center prezent în bara de instrumente Formatting.  
 
4.5.3.3 Modificarea orientării conţinutului unei celule 

Pentru ajustarea orientării textului într-o celulă sau grup de celule, se selectează 
celula sau grupul de celule în cauză. Se activează meniul Format şi apoi se alege 
comanda Cells. În caseta de dialog Format Cells se execută clic pe butonul 
Alignment. Caseta de dialog Format Cells se reconfigurează şi în rubrica 
Orientation se poate opta pentru scrierea textului pe verticală executând clic pe 
modelul prezentat, iar înclinarea textului sub un anume unghi (măsurat în grade) pe 
un semicerc de 180 de grade se poate alege din rubrica Degrees. 

   Exemplul ilustrează înclinarea textului Test sub un unghi de 15 grade 
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4.5.3.4 Adăugarea bordurilor celulelor, unui grup de celule 
Adăugarea unor efecte de margine la un grup de celule selectat se poate realiza 

prin utilizarea  butonului Borders de pe bara de instrumente Formatting, sau se 
activează meniul Format şi apoi se alege comanda Cells. În ecran este afişată 
caseta de dialog Format Cells şi se execută clic pe  butonul Border. Rubrica 
Presets permite alegerea unui tip predefinit de chenar şi anume: Outline pentru 
trasarea conturului şi Inside pentru liniile interioare. Anularea unor chenare deja 
existente se realizează cu opţiunea None. Stilul şi grosimea liniei se vor selecta din 
rubrica Style, iar culoarea chenarului se alege din rubrica Colors.   
 

 
 
4.6 Grafice  
4.6.1 Utilizarea graficelor 
4.6.1.1 Crearea diferitelor tipuri de grafice: 

 cu coloane,  
 cu bare,  
 linie,  
 diagramă 

Una dintre cele mai importante facilităţi Excel o constituie reprezentarea 
grafică, sub formă de diagrame, a datelor numerice prezente într-un domeniu al foii 
de calcul.  

Reprezentările grafice permit o mai bună vizualizare a relaţiilor, tendinţelor, 
anomaliilor ce se stabilesc între date în măsura în care acestea sunt ilustrate prin 
forme desenate (linii, bare, suprafeţe, sectoare de cerc etc.). Reprezentarea grafică 
este dinamică, adică în momentul modificării datelor se actualizează automat şi 
graficul, ajustându-se la noile valori. 

Pentru crearea unui grafic se utilizează modul ChartWizard (Asistentul 
generator de grafice). Acesta se lansează în execuţie acţionând clic pe butonul 
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ChartWizard  prezent pe bara de instrumente Standard, sau  prin activarea 
meniului Insert şi se alege comanda Chart.  

Asistentul ChartWizard, propune realizarea unei reprezentări grafice prin 
parcurgerea a 4 paşi şi anume: 

∗ Alegerea tipului de grafic dorit (ChartWizard - Step 1 of 4 – Chart 
Type).  
Tipul de grafic dorit se alege din meniul Chart Type, Chart sub-type 
prezent în fereastra Chart Wizard.  
După alegerea tipului de grafic se execută clic pe butonul Next. 

 

 
 

 
Se pot genera următoarele tipuri de grafice: 

∗ Grafice cu histograme orientate vertical, Column.; 
∗ Grafice cu histograme orientate orizontal, Bar;  
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∗ Grafice lineare Line sunt reprezentări sub formă de linii frânte sau curbe. 

 
∗ Grafice sectoriale Pie sunt diagrame de structură ce semnifică mărimile 

părţilor unui element, raportate la un întreg. 
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∗ Grafice de tip „nor de puncte“ Scatter cunoscute şi sub numele de 
diagrame XY. 

 
       

∗ Grafice în arii Area sunt reprezentate prin suprafeţe dispuse în straturi. 
Graficele în arii pot fi plane (simple) sau în relief. 
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∗ Grafice concentrice Doughnut. Fiecare cerc (inel) reprezintă o serie de 

date. 

 
∗ Grafice polare Radar − reprezintă serii de date corespunzătoare 

fenomenelor studiate pe mai multe axe dispuse radial, faţă de un punct 
central. 
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Grafice în suprafaţă Surface sunt diagrame care reprezintă optimul 

combinaţiilor între diferite serii de date. Sunt utilizate în domeniul hărţilor topo-
geografice. 

 
 

∗ Grafice tip „bule“ Bubbe sunt grafice statistice de regresie. 
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Grafice bursiere Stock sunt diagrame ce reprezintă grafic amplitudinile 

fenomenelor studiate. 

 
 

∗ Grafice cu histograme Cylinder, Cone sau Pyramid diferă doar 
prezentarea grafică; 
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∗ Introducerea seriilor de date care vor fi reprezentate grafic (Step 2 of 4 – 
Chart Source Data). Seriile de date (Data Range) se introduc prin 
selecţie, dacă se execută clic pe butonul cu săgetă mică roşie din dreapta 
casetei Data Range. Caseta de dialog va fi micşorată pentru a fi vizibilă 
caseta de text în care se vor introduce seriile de date selectate. După 
selecţie se închide caseta de text. 

 

 
 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 273

Seriile de date pot fi orientate în  linie (Serie in Rows) sau în coloană 
(Series in Column).  

Dacă seriile sunt orientate în linie, informaţia din prima linie a 
domeniului selectat va fi atribuită etichetelor de abscisă, iar informaţia 
din prima coloană a domeniului va fi atribuită legendei.  

Dacă seriile sunt orientate în coloană, informaţia din prima coloană a 
domeniului selectat va fi atribuită etichetelor de abscisă, iar informaţia 
din prima linie a domeniului va fi atribuită legendei. În exemplul din, 
seriile de date au fost orientate în linie. 

∗ Particularizarea graficului (Step 3 of 4 – Chart Options). La acest pas se 
pot introduce opţiuni referitoare la titlul graficului (Chart title), titlul 
abscisei (Category X axes ), titlul ordonatei (Value Y axes), afişarea sau 
nu a etichetelor pe axe (Axes), definirea de linii orizontale şi verticale 
(Gridines), legenda graficului (Legend), afişarea etichetelor de date pe 
diagramă (Data Labels) şi afişarea alături de diagramă a tabelului de 
date (Data Table). În exemplul prezentat în figura următoare s-a introdus 
titlul graficului. 

 

 
 

∗ Alegerea locului în care se doreşte afişarea graficului (Step 4 of 4 – 
Chart Location). Acesta este ultimul pas.  
Graficul poate fi amplasat ca obiect în foaia de lucru curentă (As object 
in), sau poate fi amplasat într-o foaie grafică specială Chart1 (As new 
sheet).  
În exemplul de faţă s-a optat pentru amplasarea graficului în foaia de 
lucru curentă. Pentru terminarea generării graficului se execută clic pe 
butonul Finish. 
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4.6.1.2 Adăugarea unui titlu, etichetă unui grafic. Înlăturarea unui titlu, 
etichetă 
Adăugarea unui titlu unui grafic, înlăturarea unui titlu 

Pentru adăugarea unui titlu pe diagramă, se execută clic dreapta cu butonul 
muse-lui pe grafic.  

Alegem comanda Chart Options – Titles, adăugăm sau ştergem din caseta de 
dialog  Chart title, titlul pe care-l dorim. 

 

 
 
 
 

 
Pentru adăugarea sau ştergerea etichetelor de date pe diagramă, se execută clic 

pe butonul Data Labels prezent în fereastra precedentă.  
Fereastra Chart Options se reconfigurează şi din lista de opţiuni Data Labels 

se alege opţiunea Value. 
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Pentru editarea unui grafic se execută clic pe acesta pentru a-l selecta.  
Graficul va fi încadrat de un chenar cu 8 puncte negre.  
Se activează meniul Chart şi apoi comanda Chart Options. În ecran se 

deschide fereastra Chart Options şi se pot activa butoanele corespunzătoare 
modificărilor dorite (vezi precizările făcute la pasul 3). 

 

 
 

4.6.1.3 Schimbarea culorii de umplere a unui grafic 
Se selectează graficul, se activează meniul Format şi se alege comanda 

Selected Chart Area.  
În ecran este afişează caseta de dialog Format Chart Area şi din paleta de 

culori afişată se alege culoarea dorită. 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 276

 
 
4.6.1.4 Schimbarea culorilor graficului 

Pentru schimbarea culorilor graficului, dublu clic pe grafic şi se va deschide 
caseta de dialog Format Data Series unde putem face modificările pe care le 
dorim. 

 
Pentru schimbarea culorilor suprafeţei inferioare, dublu clic pe suprafaţă şi 

se va deschide caseta de dialog Format Floor unde putem face modificările pe 
care le dorim. 
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Pentru schimbarea culorii pereţilor, dublu clic pe pereţi şi se va deschide 

caseta de dialog Format Walls unde putem face modificările pe care le dorim. 

 
 
4.6.1.5 Modificarea tipului graficului 

Se selectează graficul, se activează meniul Chart şi se alege comanda Chart 
Type.  

În ecran se deschide fereastra Chart Type  din care se alege tipul de grafic 
dorit.  

Se execută apoi clic pe butonul OK.  
În exemplul din figura următoare s-a ales tipul Pie. 
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4.6.1.6 Copierea, mutarea graficului în acelaşi registru de calcul sau în 
registre de calcul diferite 
Copierea graficului în acelaşi registru de calcul sau în registre de calcul diferite: 

∗ Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l 
selecta; 

∗ Ctrl+C, se mută cursorul mouse-lui în noua locaţie (în acelaşi registru de 
calcul sau alt registru de calcul); 

∗ Ctrl+V pentru a apare noul grafic. 
Mutarea graficului în acelaşi registru de calcul sau în registre de calcul diferite: 

Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. 
Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare.  
Se plasează pointerul de mouse pe suprafaţa graficului.  
Când acesta ia forma tastelor săgeţi, se trage până când graficul ajunge în 

poziţia dorită.  
Se execută apoi clic în afara graficului pentru a-l deselecta.  
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Sau 

∗ Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l 
selecta; 

∗ Ctrl+X, se mută cursorul mouselui în noua locaţie (în acelaşi registru de 
calcul sau alt registru de calcul); 

∗ Ctrl+V pentru a apare noul grafic. 
 
4.6.1.7 Redimensionarea, ştergerea graficului 
Redimensionarea graficului: 

Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. 
Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare. 

Se plasează cursorul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. 
Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri, se trage până când graficul 
ajunge la mărimea dorită. 
Ştergerea graficului: 

Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. 
Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare.  
Se acţionează tasta Cut, sau se activează meniul Edit şi se alege comanda 

Clear(ştergere All).  
Din submeniul afişat se alege opţiunea dorită: All (ştergere totală), Series 

(şterge seriile de date), Formats (şterge formate). S-a ales, pentru exemplificare, 
opţiunea de ştergere totală All. 
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4.7 Pregătirea rezultatelor 
4.7.1 Formatarea foii de calcul 
4.7.1.1 Modificarea marginii foii de calcul: sus, jos, stânga, dreapta 

∗ Clic pe meniul File şi selectează comanda Page Setup.  
∗ Selecteză tabulatorul Margins şi faceţi modificările dorite.  
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4.7.1.2 Modificarea orientării foii de calcul: pe lung, pe lat. Schimbarea 
dimensiunilor foii: 

∗ Clic pe meniul File şi selectează comanda Page Setup.  
∗ Selecteză tabulatorul Page. 
∗  Selecteză orientarea Portrait sau Landscape, în funcţie de tipul de 

orientare dorit.  

 
4.7.1.3 Modificarea foii de calcul astfel încât întreg conţinutul acesteia să 
încapă pe o singură pagină, pe un anumit număr de pagini 

∗ Clic pe meniul File şi selectează comanda Page Setup.  
∗ Selecteză tabulatorul Page şi modifică Adjust to: pentru încadrare datelor la 

imprimare într-o singură pagină,  şi în secţiunea Fit to a casetei de dialog 
imprimarea pe o singură pagină. 
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4.7.1.4 Adăugarea, modificarea textului în Antet şi Subsol 
∗ Orice document care ocupă mai mult de o pagină ar trebui să aibă un 

antet (Header) sau un subsol (Footer) care permit identificarea 
documentului, a datei când a fost creat, a autorului etc.  

∗ Pentru introducerea unui antet sau subsol în foaia de calcul se activează 
meniul View şi se alege comanda Header and Footer, sau se activează 
meniul File, se alege comanda Page Setup şi se execută clic pe eticheta 
Header/Footer. 

∗ În ambele situaţii, pe ecran va fi afişată fereastra Page Setup în care se 
pot introduce sau modifica zonele antet şi subsol. 

 

 
 

∗ Pentru a introduce antet se acţionează clic pe butonul Custom Header, 
iar pentru subsol, clic pe butonul Custom Footer. În ambele situaţii se 
deschide o altă fereastră care permite particularizarea antetului şi 
subsolului. În partea de sus există o serie de butoane care permit: 
formatarea textului, inserarea numărului de pagină, afişarea numărului 
total de pagini, introducerea datei curente, introducerea orei, afişarea în 
antet doar a numelui fişierului  şi respectiv locaţia fişierului. În partea de 
jos a ferestrei, se află trei opţiuni: Left section, Center section şi Right 
section care permit alinierea informaţiilor înscrise în antet, respectiv 
subsol.  
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∗ La revenirea în pagină, informaţiile înscrise în Header sau  în Footer nu 

mai sunt vizibile. Ele apar  la previzualizarea sau la tipărirea 
documentului. 

 
4.7.1.5 Introducerea în antet sau subsol a câmpurilor: număr de pagini, data, 
ora, numele foii de calcul, numele registrului de calcul 
 

 Insert text 

 Insert numărul de pagină 

 Insert numărul de pagină, din câte pagini sunt scrise (Page 7 of 20) 

 Insert data curentă 

 Insert timpul la momentul scrierii 

 Insert calea unde este scris documentul 

 Insert numele tabelului de calcul 

 Insert numele foii de calcul 

 Insert poze 
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4.7.2 Pregătirea  
4.7.2.1 Importanţa reverificării calculelor şi funcţiilor înainte de distribuţie 
 Înainte de trimite la imprimantă documentul, sau a-l distribui în reţea, 
trebuie făcută o verificare atentă a tuturor datelor existente în foaia de calcul, 
pentru a preîntâmpina erorile şi urmările negative ale acestora. 
 
4.7.2.2 Examinarea unei foi de calcul inaintea imprimării 

∗ Clic  pe iconţa Print Preview din bara de instrumente  Standard.  
∗ O nouă bară de instrumente va fi afişată. Clic pe butonul Close pentru a 

reveni la foia de calcul în vedere normală.  

 
 
4.7.2.3 Imprimarea liniilor foilor de calcul 

∗ Clic pe meniul File şi selectează comanda Page Setup.  
∗ Selecteză tabulatorul Sheet. 
∗  Selecteză Gridlines, în funcţie de marcajul ales liniile ajutătoare vor fi sau 

nu imprimate.  
∗ Selectează OK 

  
 
4.7.2.4 Imprimarea unui rând pe fiecare pagină 

∗ Clic pe meniul File şi selectează comanda Page Setup.  
∗ Selecteză tabulatorul Sheet. 
∗ Marchează caseta Row and column headings (în zona casetei de dialog 

Print).  
∗ Când se termină imprimarea asigură-te că nu mai este marcată această 
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casetă.  
∗ Selectează OK 

 
4.7.3 Tipărirea  
4.7.3.1 Tipărirea anumitor celule dintr-un registru de calcul, a întregului 
registru de calcul, numărul de copii realizate, tipărirea unui grafic selectat 

Previzualizarea  foii de calcul înaintea tipăririi este o operaţie recomandată 
pentru a se observa modul de împărţire a foii în pagini.  

Prin activarea butonului Print Preview prezent pe bara de instrumente Standard, 
sau prin comanda Print Preview din meniul File, se poate vizualiza documentul 
înaintea tipăririi. Vizualiuarea foii de calcul se face pagină cu pagină. Pe ecran se 
afişează fereastra Print Preview.  
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După cum se observă, în partea de sus a ferestrei se află butoanele de comandă 

care declanşează următoarele acţiuni : 
Next  − permite vizualizarea paginii următoare; 
Previous − permite vizualizarea paginii anterioare; 
Zoom − permite vizualizarea paginii la nivelul întregului ecran; 
Print − declanşează operaţia de tipărire prin intermediul casetei de dialog Print; 
Setup − declanşează prin intermediul casetei de dialog Page Setup, posibilitatea 
setărilor de pagină, a marginilor,  antetului şi subsolului de pagină şi a foii de 
calcul; 
Margins − permite dimensionarea manuală (prin mutarea marcatorilor), a 
marginilor zonei de imprimat; 
Page Break Preview – comută în modul de vizualizare globală a foii de calcul, 
prin care se observă modul de împărţire a zonei în pagini; 
Close - trece pagina din mod previu în pagină de lucru; 
Help – ne pune la dispoziţie asistentul de ajutor. 
Dacă documentul a fost aranjat pentru tipărire, se trece la imprimarea efectivă 

alegând una dintre variantele: 
∗ Dacă se doreşte obţinerea unei singure copii a foii de calcul active cu 

parametrii de tip standard, se activează butonul Print  prezent pe bara de 
instrumente Standart. 

∗ Dacă este necesară specificarea unor opţiuni speciale de tipărire, se 
activează meniul File şi se alege comanda Print. În ecran se va afişa 
fereastra Print. 
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Opţiunile de tipărire disponibile în fereastra Print se referă la: alegerea tipului 
de imprimantă (secţiunea Printer), la stabilirea zonei de imprimat (secţiunea Print 
range sau Print what), la declararea numărului de copii (secţiunea Copies).  

Dacă se doreşte declanşarea opţiunii de imprimare într-un fişier, se activează 
opţiunea Print to File. Secţiunea Print range precizează zona de imprimat.  

Opţiunile disponibile sunt All (se tipăreşte întreaga foaie de calcul) şi Pages (se 
tipăresc paginile precizate în intervalul From… To…).  

Secţiunea Print what stabileşte în mod implicit, ca zonă de imprimare, foaia de 
calcul activă prin opţiunea Active sheet(s), dar poate restricţiona domeniul la o 
zonă selectată de utilizator prin opţiunea Selection.  

Dacă se doreşte tipărirea întregului registru de calcul, se alege opţiunea Entire 
Workbook.   

Exemplul prezentat în figura următoare prezintă fereastra Print pentru 
tipărirea într-un fişier (Print to file) doar a paginilor de la 1 la 3 din  foaia de 
calcul activă, tipărirea realizându-se în 2 exemplare. 
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 Pentru tipărirea unei secţiuni a foii de calcul se alege una dintre variantele: 

∗ Se selectează secţiunea care va fi tipărită, apoi se activează meniul File şi 
se alege comanda Print Area −Set Print Area. 

∗ Se selectează secţiunea care va fi tipărită. Se activează meniul  File şi se 
alege comanda Print. În caseta Print, din secţiunea Print what, se alege 
opţiunea Selection. Se execută clic pe butonul OK. 
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Shortcut-uri 
 
Shortcut-urile generale ale tastaturii  
 
Apasă Execută 
CTRL+C Copy (copiere). 
CTRL+X Cut (tăiere). 
CTRL+V Paste (alipire). 
CTRL+Z Undo (reîntoarcere cu o comandă). 
CTRL+Y Redo (reîntoarcere la comanda anterioară). 
CTRL+S Save (salvare). 
CTRL+F Căutare 
CTRL+H Căutare şi înlocuire 
DELETE Delete (stergere). 

SHIFT + DELETE Şterge itemul selectat definitiv fără să-l mai ducă în 
Recycle Bin. 

CTRL şi trage de item Copiază itemul selectat. 
CTRL+SHIFT şi trage de item Crează shortcut la itemul selectat. 
F2 Rename itemul selectat. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
cuvânt. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
cuvânt. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
paragraf. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
paragraf. 

CTRL+SHIFT şi oricare 
săgeată Selectează un bloc de text. 

SHIFT şi oricare săgeată 
Selectează mai multe itemuri în window sau în
desktop, sau selectează mai multe rânduri de text
dintr-un document. 

CTRL+A Selectează tot. 
F3 Caută fişiere sau directoare. 
ALT+ENTER Afişează proprietăţile itemurilor selectate. 
ALT+F4 Închide itemul activ, sau iese din programul activ. 
ALT+Enter Afişează proprietăţile obiectului selectat. 
ALT+SPACEBAR Deschide shortcut menu din fereastra activă. 

CTRL+F4 Închide  documentul activ din program atunci când 
sunt deschise mai multe documente simultan. 
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ALT+TAB Schimbă itemurile deschise. 
ALT+ESC Trecere prin itemurile deschise în ordinea lor. 
F6 Trecere prin elementele din fereastră sau desktop. 

F4 Arată lista din bara Address în My Computer sau
Windows Explorer. 

SHIFT+F10 Arată shortcut menu pentru itemul selectat. 
ALT+SPACEBAR Arată System pentru fereastra activă. 
CTRL+ESC Arată Start menu. 
ALT+ litera subliniată din 
menu name Execută meniul corespondent. 

Litera subliniată din command 
name sau open menu Raportează comanda corespunzătoare.  

F10 Activează menu bar din programul activ. 

 Deschide următorul meniu din dreapta, sau 
deschide un submeniu. 

 Dechide următorul meniu din stînga, sau închide un 
submeniu. 

F5 Refresh fereastra activă. 

BACKSPACE Arată un folder de pe nivelul superior în My 
Computer sau Windows Explorer. 

ESC Cancel curent task. 
SHIFT când inseraţi un CD în 
CD-ROM drive Previne lansarea automată a CD-lui. 

 
Caseta de dialog a shortcutu-rilor tastaturii 
 
Apasă Execută 
CTRL+TAB Mută înainte tabulatorul. 
CTRL+SHIFT+TAB Mută înapoi tabulatorul. 
TAB Mută înainte opţiunea curentă. 
SHIFT+TAB Mută înapoi opţiunea curentă. 

ALT+ litera subliniată Execută comanda corespondentă sau opţinea 
corespondentă. 

ENTER Execută comanda pentru opţiunea activă butonului.

SPACEBAR Selectează sau şterge caseta de control dacă este 
activă opţiunea din caseta de control. 

Arrow keys Selectează butonul din opţiunea activă a grupului 
sau un buton opţional. 

F1 Afişează funcţia Help. 
F4 Afişează itemurile din lista activă. 
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BACKSPACE Deschide un folder de nivel superior din folderele 
selectate în caseta de dialog din Save As sau Open.

Natural keyboard shortcut-ri 

Apasă Execută 

 Arată sau ascunde Start menu. 

+BREAK Arată caseta de dialog System Properties. 

+D Arată desktop. 

+M Minimizează toate ferestrele. 

+Shift+M Maximizează toate ferestrele. 

+E Deschide My Computer. 

+F Caută fişiere sau foldere. 

CTRL+ +F Caută computere. 

+F1 Arată Windows Help. 

+L 
Vezi dacă computerul tău este conectat la network domain, sau 
schimbă useri care nu sunt conectaţi la network domain. 

+R Deschide  caseta de dialog Run. 

+U Deschide Utility Manager. 

Shortcut-uri accesibile ale tastaturii  

Apasă Execută 
SHIFT dreapta pentru 8 secunde Schimbă FilterKeys on  off. 
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN Schimbă High Contrast on  off. 
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK Schimbă MouseKeys on  off. 
SHIFT five times Schimbă StickyKeys on  off. 
NUM LOCK for five seconds Schimbă ToggleKeys on  off. 
 
Shortcut-urile pentru editarea câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
  
Apasă Execută 

F2 
Comută între afişarea cursorului pentru editare şi selectarea 
întregului câmp. 
Câmpul trebuie să fie deselectat  (text negru pe fundal alb) şi 
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cursorul trebuie să fie vizibil pentru ca tastele din acest tabel să 
aibă efectul indicat aici. 

End 
Mută cursorul la sfârşitul câmpului într–un câmp cu un singur 
rând sau la sfârşitul rândului într–un câmp cu mai multe 
rânduri. 

Ctrl + End Mută cursorul la sfârşitul unui câmp cu mai multe rânduri. 

 
Mută cursorul la sfârşitul unui câmp până ajunge la primul 
caracter din rând. 

Ctrl +  Mută cursorul cu un cuvânt la stânga, până ajunge la primul 
cuvânt din rând. 

Home Mută cursorul la începutul rândului. 

Ctrl + Home Mută cursorul la începutul câmpului în câmpurile cu mai multe 
rânduri. 

Backspace Şterge întreaga selecţie sau caracterul din stânga cursorului. 
Delete Şterge întreaga selecţie sau caracterul din dreapta cursorului. 

Ctrl + Z sau 
Alt + Backspace 

Revocă textul introdus, o operaţie de înlocuire sau orice altă
modificare a înregistrării efectuate de ultima salvare. O 
înregistrare modificată este salvată în baza de date atunci când 
treceţi la o nouă înregistrare sau închideţi fereastra de editare. 

Esc 
Revocă modificările din cîmpul curent. Apăsaţi de două ori 
tasta Esc pentru a revoca modificările din câmpul curent şi din 
întreaga înregistrare curentă, dacă aţi modificat şi alte cîmpuri. 

 
Shortcut-urile pentru selectare textului în  câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
 
Apasă Execută 
Text intr-un câmp 
F2 Comută între afişarea  cursorului pentru editare si selectarea 

întregului câmp. Câmpul trebuie să fie selectat (text alb pe 
fundal negru) astfel încât combinaţiile de taste din acest 
tabel să opereze conform descrierii. 

Shift +  Selectează sau deselectează un caracter la dreapta. 
Ctrl + Shift +  Selecteză sau deselectează un cuvânt din drepta, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Shift +  Selectează sau deselectează un caracter din stânga. 
Ctrl + Shift +  Selectează sau deselectează un cuvânt din stânga, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Câmpul următor 
Tab sau Enter Selectează câmpul următor. 
Înregistrare 
Shift + Spacebar Selectează sau deselectează întreaga înregistrare curentă. 

 
 

Selectează înregistrarea anterioară când este selectată o 
înregistrare. 
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Selectează înregistrarea următoare când este selectată o 
înregistrare. 

Coloană 
Ctrl + Spacebar Comută selecţia în coloana curentă. 

 Selectează coloana din stânga (dacă este selectată o coloană, 
şi în stânga există o coloană). 

Câmpuri şi înregistrări 
F8 Trece în modul Extend. Pe bara de stare va fi selectat 

indicatorul “Exit”. În modul Extend, dacă apăsaţi tasta F8 va 
fi extinsă selecţia la cuvânt , apoi la câmp, apoi la 
înregistrare şi apoi la toate înregistrările. 

Shift + F8 Anulează ultima apăsare a tastei F8. 
Esc Anulează modul Extend. 
 
Shortcut-urile pentru operaţii cu Windows Clipboard 
 
Apasă Execută 
Ctrl + C sau  
Ctrl + Insert 

Copierea selecţiei în Clipboard. 

Ctrl + V sau  
Shift + Insert 

Lipeşte conţinutul memoriei Clipboard în locul în care se 
află cursorul. 

Ctrl + X sau 
Shift + Delete 

Copiază selecţia în Clipboar, apoi o şterge din tabel. Această 
operaţie se numeşte decupare. Nu se poate decupa decât 
conţinutul unei singure celule pe care o selectaţi cu cursorul. 

Ctrl + Z sau  
Alt + Backspace 

Revocă ultima operaţie Cut, Delete sau Paste. 

 
Shortcut-urile pentru casete de text şi câmpuri din tabele  
 
Apasă Execută 
Ctrl + ; (punct si virgula) Inserează data curentă. 
Ctrl + : (doua puncte) Inserează ora curentă. 
Ctrl + ’ (apostrov) sau 
Ctrl + ” ghilimele) 

Inserează valoarea din acelaşi câmp al înregistrării 
precedente. 

Ctrl + Enter Inserează un caracter pentru rând nou (retur de car 
plus rând nou) într-o casetă de text. 

Ctrl + + (plus) Adaugă o nouă înregistrare în tabel. 
Ctrl + – (minus) Şterge înregistrarea curentă din tabel. 
Shift + Enter Salvează toate modificările din înregistrarea curentă. 

        
Shortcut-urile pentru Microsoft Excel  

 
Tastă  Acţiune  

 Deplasare o celulă la stânga  
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 Deplasare o celulă la dreapta  
 Deplasare o celulă în sus  
 Deplasare o celulă în jos  

<Tab>  Deplasare o celulă la dreapta  
<Home>  Deplasare în celula din extrema stângă a unui rând  
<Ctrl>+<Home>  Deplasare în celula A1 a foii de calcul  

<Ctrl>+<End>  Deplasare în ultima celulă folosită din foaia de 
calcul(colţul din dreapta jos) 

<Page Up>  Deplasare în sus cu un ecran  
<Page Down>  Deplasare în jos cu un ecran  
<Ctrl>+<Page Up>  Deplasare la dreapta cu un ecran  
<Ctrl>+<Page Down>  Deplasare la stânga cu un ecran  
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Exerciţii 
 

1) Creaţi un director cu numele dumneavoastră; 
a. Creaţi un subdirector cu prenumele dumneavoastră; 
b. Creaţi un registru de calcul; 
c. Salvaţi registrul de calcul în subdirector cu prenumele dumneavoastră; 
d. Salvaţi registrul de calcul cu altă denumire într-un director cu numele 

dumneavoastră; 
e. Salvaţi registrul de calcul sub alt tip: text, HTML, altă versiune, 

extensii speciale. 
 

2) Utilizând funcţia “HELP” introduce-ţi într-o foaie de calcul date despre 
“mouse”. 

 
3) Afişarea barelor de instrumente Forms, Picture, Web (salvaţi registrul de 

calcul cu o altă denumire); 
 
4) Ascundeţi barele de instrumente Forms, Picture, Web (salvaţi registrul de 

calcul cu o altă denumire); 
 

 
5) Modificarea opţiunilor predefinite ale aplicaţiei: numele utilizatorului, 

directorul implicit care se va deschide sau în care se vor salva registrele de 
calcul. 
 

6) Predefiniţi conţinutul coloanele dintr-un registru de calcul în: 
a. Numere 
b. Date 
c. Text 

 
7) Modificaţi opţiunile predefinite ale Ms Excel: 

 
i. Numărul de foi de calcul dintr-un registru de calcul; 

ii. Directorul implicit care se va deschide (Default file location); 
iii. Numele utilizatorului. 

 
Rezolvare 

 Activaţi comanda General (Tools  Options  General) 
 Intruceţi numărul din Sheets in new workbook în valoarea dorită; 
 Schimbă calea implicită din Default file location; 
 Schimbă numele utilizatorului din User name. 
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8) Care sunt operatorii aritmetici şi ordinea operaţiilor 
Răspuns 
 
Operator 
 

Operaţie 
 

Tip formulă 
 

 

+  adunare =A1+A2 Redă suma valorilor  din celulele 
A1, A2; 

–  scădere =A1-A2 Redă diferenţa valorilor  din 
celulele A1, A2; 

* înmulţire =A2*3 Îmulţeşte cu 3 valoarea din celula 
A2; 

/  împărţire =A2/5 Împarte la 5 valoarea din celula 
A2; 

^ ridicare la putere =A1^3 Redă rezultatul ridicării la puterea 
3  a valorii din celula A1; 

% procente  =B4*5% Redă procentul de 5% din 
valoarea celulei B4; 

 combinaţie =(A1+A2+A3)/3 Redă media valorilor  din celulele 
A1 - A3. 

 
 Operaţiile dintre paranteze; 
 Ridicare la putere; 
 Înmulţiri şi împărţiri; 
 Adunări şi scăderi. 
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9) Sortare 
 

 A B C D E F G H I 
1  01-Dec 02-Dec 05-Dec 10-Dec 13-Dec 20-Dec 25-Dec 29-Dec 
2 Ghete 100 110 120 90 105 130 70 55
3 Cizme 70 50 67 80 90 105 70 60
4 Pantofi 85 95 105 130 100 70 80 60
5 TOTAL   
 

 
Se cere: 
Sortarea datelor descendent după criteriul 10 decembrie; 
 
Rezolvare: 

 Se accesează meniul Data  Sort 
 Sort by 10-dec, Descending 

 
10) Realizaţi un registru de calcul care să aibă cap de tabel următoarele 

date: 
 A B C D E F 
1 Produse Cantitate  Pret unitar  Total  TVA Total cu TVA 
2 Televizoare    
3 Frigidere    
4 Maşini de spălat    
5 Calculatoare    
6 Aspiratoare    
7 Aragaze    
8 Total    

 
Se cere 

 Da-ţi valori;  
 Introduce-ţi formulele necesare; 
 Calculaţi “Total + TVA” 

 
Rezolvare 
Se intruduc formulele: 
= Cantitate* Pret unitar (Total) 
= Total*19% (TVA) 
= Total + TVA  
 
 

11) Exerciţiul Dobanda cumulată 
O persoană depune o suma la o banca, pe termen de o lună, cu o rată a dobânzii de 
50%. Să se calculeze, pentru un orizont de 12 luni suma din cont la inceputul şi 
sfârşitul fiecărei luni. Să se calculeze valoarea din cont la sfârşitul perioadei, 
pentru mai multe valori ale sumei depuse.  
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Modelarea deciziilor utilizând foile de calcul 
Se va crea următoarea foaie de calcul: 
 
 A B C 
1 Suma depusă 100.000  
2 Rata dobânzii 50%  
3    
4 Luna Suma început Suma sfârşit 
5 1.  100.000
6 2.    
7 3.    
8 4.    
9 5.    
10 6.    
11 7.    
12 8.    
13 9.    
14 10.    
15 11.    
16 12.    
 
 
Rezolvare: 

Suma la începutul lunii 1 este chiar suma depusă, deci în B5 vom introduce 
formula B1. 

Suma la sfârşitul unei luni este suma de la începutul lunii la care se adaugă 
dobânda, deci formula din celula C5 va fi =B5+B5*B$2/12. 

Suma la începutul lunii 2 este suma de la sfârşitul lunii 1, deci in B6 vom 
introduce formula C5. 

Se copiază pe coloană formulele din B6 si B5. Suma de la sfârşitul perioadei 
este în celula C16. Valoarea din această celulă depinde în mod indirect de suma 
depusă din B1. 

Dacă se modifică suma depusă, automat se modifică şi valoarea din C16. De 
exemplu, pentru o sumă depusă de 3.000.000 se va obţine la sfârşitul perioadei o 
sumă de 4.896.282lei. 

 
 

12) Filtrare 
Foaia de calcul următoare conţine o listă cu facturile emise de o firmă. 
Pentru fiecare factură sunt specificate următoarele date: 

 codul facturii 
 data emiterii facturii 
 numele distribuitorului 
 numele clientului 
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 produs vândut 
 preţul unitar 
 cantitatea vândută 
 valoarea totală (preţul unitar*cantitatea vândută). 

 
 
 A B C D E F G H 
1 cod factura data distribuitor client produs preţul unitar cantitatea valoarea totală 
2 7890 5.7.02 Ionescu QWE Telemea 80.000 40 
3 7891 5.7.02 Popescu ASD Ulei 38.000 60 
4 7892 5.7.02 Georgescu ZXC Unt 30.000 70 
5 7893 5.7.02 Ionescu RTY Telemea 80.000 30 
6 7894 5.7.02 Georgescu DFG Zahar 20.000 60 
7 7895 5.7.02 Popescu HJK Ulei 38.000 40 
8 7896 5.7.02 Ionescu TYU Unt 30.000 100 
 

1. Filtraţi facturile cu acelaşi distribuitor 
2. Filtraţi facturile cu acelaşi preţ unitar 
3. Filtraţi facturile cu valoare totală > de 500.000 lei. 

 
Rezolvare 
Pentru a calcula valoarea totală se introduce în celula H2 formula =F2*G2. 
Această formulă se va copia pe coloană. 
1. Se selectează o celulă din listă. 
2. Din meniul Data se aplică comanda Filter, Autofilter.  

În dreptul fiecărei celule din capul de tabel se inserează o săgeată de 
derulare. 

Prin filtrare se poate răspunde la întrebări de genul: Să se vizualizeze toate 
comenzile livrate de Popescu. 

Pentru aceasta se aplică un clic pe săgeata de derulare din coloana 
Distribuitor şi se selectează din lista afişată Popescu. 
Dacă trebuie vizualizate toate comenzile cu valoare mai mare de 500.000 lei 

se mai face o filtrare după câmpul Total.  
Se aplică un clic pe săgeata de derulare din coloana Total şi se selectează 

opţiunea Custom.  
Din lista de operatori se selectează operatorul >, iar în caseta alăturată se 

introduce valoarea 500000. Se selectează butonul OK. 
 

13) Grafice tip plăcintă 
Foaia de calcul următoare conţine cheltuielile pe care le face o firmă pentru a-şi face reclamă. 
 A B C 
1   
2 Cheltuieli pentru reclamă 
3 Reclamă Cheltuieli % 
4 Ziare 500.000  
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5 Reviste 600.000  
6 Televiziune 12.000.000  
7 Radio 4.000.000  
8 Total  
 
 
 
Se cere: 
Calculaţi totalul; 
Să se reprezinte într-un grafic tip Pie structura acestor cheltuieli. 
 
Rezolvare: 

Cel mai potrivit tip de grafic pentru a reprezenta structura acestor cheltuieli 
este graficul Pie. 

Se calculează în coloana C cât la sută din valoarea totală reprezintă fiecare 
tip de cheltuială. În celula C4 vom introduce formula =B4/B8 
(cheltuielile/cheltuielile totale) şi copiem formula în domeniul C5:C7.  

Pentru ca numerele să fie afişate sub formă de procent, le selectăm şi le 
formatăm de tip procent. 
Pentru construirea graficului: 
1. Se selectează zona A4:B7. 
2. Se apasă pe butonul Chart Wizard. 
3. Se alege un grafic de tip Pie. Se selectează un subtip de grafic care să afişeze şi 
procentele. 
4. Avem o singură serie de date în domeniul B4:B7. Deci seria se va genera pe 
coloană şi domeniul de valori este B4:B7. 
Din celulele specificate în Category(x) axis labels se vor extrage numele 
sectoarelor. 
Deci în cazul nostru completăm cu A4:A7. 
Se obţine următorul grafic: 

Cheltuieli pentru reclama

3% 4%

70%

23%
Ziare
Reviste
Televiziune
Radio
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După construirea graficului comparăm procentele din coloana C cu 
procentele din dreptul sectoarelor. Constatăm că sunt exact aceleaşi valori. 

Deci fiecare sector reprezintă un procentaj dintr-un întreg. 
 

14) Grafice de tip linie 
Foaia de calcul următoare conţine valoarea vânzărilor efectuate în 
perioada 1994-1998 de o firmă distribuitoare de produse soft. 
 
 
 
 A B C D E F 
1 Vânzări 1994-1998     
2     
3  1994 1995 1996 1997 1998
4 Cărţi istorice 20.000 25.000 27.000 35.000 40.000
5 Cărţi beletristice 23.000 20.000 25.000 30.000. 35.000
6 Cărţi sportive 10.000 15.000 20.000 22.000 25.000
7 Total  

 
Se cere: 
Calculaţi totalul; 
Realizaţi un grafic tip linie 
 
Rezolvare 
Pentru a ilustra tedinţele de variaţie în timp se va folosi un grafic de tip linie (nu 
XY pentru că intervalele de timp sunt egale). 
 
Pentru a crea graficul: 
1. Se selectează domeniul A3:F6 
2. Se selectează butonul Chart Wizard. 
3. Se selectează un grafic de tip Line. 
4. În grafic vom avea trei serii de date, pentru vânzările de Cărţi istorice, a doua 
pentru vânzările de Cărţi beletristice, a treia pentru Cărţi sportive. 
Deci seriile se vor genera pe linie. 
Avem trei serii: 
1. Cărţi istorice - în domeniul B4:F4 
2. Cărţi beletristice - în domeniul B5:F5 
3. Cărţi sportive - în domeniul B6:F6 
Pe axa x trebuie afişaţi anii. Deci în Category(x) axis labels completăm = B3:F3. 
Se va obţine următorul grafic: 
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Vânzări 1994-1998
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15) Grafice Stacked Line 
Foaia de calcul următoare conţine numărul de maşini asamblate într-o fabrică în 
trei intrvale de timp: de la ora 8 la ora 16 şi de la ora 16 la ora 24, de luni până 
vineri. 
 
 A B C D E F 
1 Perioada Luni Marti Miercuri Joi Vineri 
2 0:00-8:00 3 2 3 2 4
3 8:00-16:00 4 3 2 3 3
4 16:00-24:00 2 2 4 2 2
5 TOTAL  

 
Se cere: 
Calculaţi totalul; 
Să se reprezinte într-un grafic numărul total de maşini asamblate la sfârşitul 
fiecărei perioade. 
 
Rezolvare: 
La sfârşitul perioadei 8-16 numărul total de maşini asamblate este egal cu suma 
dintre numărul de maşini asamblate în intervalul 0-8 cu cele asamblate în intervalul 
8-16, iar la sfârşitul zilei trebuie însumate maşinile asamblate în cele trei perioade. 
Cel mai potrivit tip de grafic este Stacked Line. La acest tip de grafic linia pentru 
o serie se generează adunând şi valorile din seriile precedente. 
Pentru a crea graficul: 
1. Se selectează domeniul A1:F4 
2. Se selectează butonul Chart Wizard. 
3. Selectăm un grafic de tip linie şi ca subtip un grafic Stacked Line. 
4. În grafic avem trei serii de date: 
0 – 8:00 în B2:F2 
8:00 – 16:00 în B3:F3 
16:00 – 24:00 în B4:F4 
Seriile sunt generate pe linie. 
Pe axa x vor fi afişate zilele săptămânii, deci în Category(x) axis labels vom 
introduce domeniul = B1:F1. 



Modulul 4 – Calcul tabelar 

Julien-Liviu Constantinescu 303

Se va obţine următorul grafic : 

Numar maşini asamblate

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

16:00-24:00
8:00-16:00
0:00-8:00

 
16) Grafice de tip xy dispersate (Scater) 

Foaia de calcul următoare conţine nivelul stocurilor pentru articolele realizate de 
o fabrică de încălţăminte pe durata unei luni. 
 
 A B C D E F G H I 

1  01-Dec 02-Dec 05-Dec 10-Dec 13-Dec 20-Dec 25-Dec 29-Dec 
2 Ghete 100 110 120 90 105 130 70 55
3 Cizme 70 50 67 80 90 105 70 60
4 Pantofi 85 95 105 130 100 70 80 60
5 TOTAL   

 
Se cere 
Calculaţi totalul; 
Să se reprezinte sub formă grafică nivelul stocurilor pentru cele trei articole. 
Deoarece datele sunt distribuite inegal trebuie aleasă o diagramă xy şi nu una de tip 
linie. 
 
Rezolvare 
Pentru a crea graficul: 
1. Se selectează domeniul A1:I4 
2. Se selectează un grafic de tip xy 
3. Seriile de date se vor genera pe linie. 
4. Vom avea 3 serii: 
Sandale B2:I2 
Adidaşi B3:I3 
Pantofi B4:I4 
Pe axa x vor fi afişate zilele, deci în Category(x)Axis Labels vom avea = B2:I1 
Se va obţine următorul grafic: 
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17) Erori 

a. Explicaţi erorile enumerate mai jos: 
1. #NULL! 
2. #DIV/0! 
3. #VALUE! 
4. #REF! 
5. #NAME! 
6. #NUM! 
7. #N/A! 
8. ########   

Rezolvare: 
#NULL! Eroarea apare atunci când specificaţi o zonă formată din două 

serii ce nu se intersectează; 
#DIV/0! Eroarea apare atunci când se face împărţirea cu 0; 
#VALUE! Eroarea apare atunci când se folosesc operatori sau date 

necorespunzătoare. Exemplu aplicarea unei formule aritmetice 
dintre o celulă cu conţinut numeric şi o celulă cu conţinut text; 

#REF! Eroarea apare atunci când într-o formulă se foloseşte o celulă care 
nu există sau se foloseşte o celulă dintr-o foaie de calcul care nu 
există; 

#NAME! Eroarea apare atunci când Ms Excel nu recunoşte o variabilă 
declarată cu ajutorul comenzii Define (Insert  Name  
Define); 

#NUM! Eroarea apare atunci când într-o formulă există numere care nu se 
încadrează în domeniul corespunzător; 

#N/A! Eroarea apare atunci când valoarea dintr-o celulă nu este 
disponibilă în momentul când se execută o formulă de calcul; 

####   Coloana nu este suficient de largă pentru a afişa numărul. 
 


