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Utilizarea aplicațiilor de tip Office în 

procesarea informației 

1.1. Utilizarea procesorului de calcul tabelar Excel 
 

2.2.1. Generalități 

Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office. Atunci când 

documentul conține preponderent text folosim Word, iar atunci când documentul conține 

preponderent tabele și calcule folosim Excel. Excel este o aplicaţie avansată de calcul tabelar, care 

are scopul să ajute utilizatorul în:  

o crearea unor tabele complexe  

o modificarea datelor din aceste tabele  

o prelucrarea datelor din tabelele respective.  

Odată pornit, Excel-ul ne va oferi pe ecran o suprafaţă tabelară virtual nelimitată (foarte mare, 

oferind utilizatorului spaţiu suficient de lucru), în care vom putea să introducem informaţia (datele 

care se pretează la organizarea tabelară, aşa cum sunt de exemplu cele statistice, financiare). 

După lansarea în execuție din Windows a programului Excel (şi alegerea opțiunii Blank 

Workbook) ceea ce apare este un ecran de genul următor: 
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Fereastra respectivă conține câteva zona importante (de sus în jos): 

 Bara de titlu a ferestrei 

 Meniul sub forma unor Tab-uri care fiecare are o bandă cu comenzi 

 Tabelul propriu zis 

 Bara de stare 

Bara de titlu a ferestrei conține elementele standard ale unei ferestre Windows (minimizare, 

restaurare, maximizare, închidere, etc). În plus mai conține în partea stânga Quick Acces Toolbar 

(cu câteva butoane folosite foarte des – Save, Undo, Redo, etc). Conținutul butoanelor de pe această 

bară poate fi configurat după dorință folosind butonul . 

Meniul este compus din niște tab-uri de meniu: File, Home, Insert, Design, etc. Fiecare din 

acestea (cu excepția lui File) conține la rândul său o banda cu comenzi (grupate pe secțiuni). 

Folosind butonul de pe bara de titlu  , modul de afișare a meniului pot fi modificat 

(autoascundere meniu, vizibile doar tab-urile, vizibile tab-urile şi benzile,).  

Tabelul propriu zis este în fapt o matrice având linii notate 1, 2, 3, ... și respectiv coloane 

notate A, B, C, ... De asemenea mai avem bare de rulare pe verticală (în dreapta) și pe orizontală 

(dreapta jos) . În stânga jos avem posibilitatea de a opera cu Sheet-uri (a adăuga, a alege cel curent, 

a naviga între sheeturi, etc). 

Bara de stare conține diverse informații de stare. Amintim cele din partea dreapta: alegerea 

modului de vizualizare (Normal, Page Layout, Page Break Preview) și alegerea Zoom-ul. Cu un 

click-dreapta de mouse pe bara de stare se poate configura conținutul acesteia. 

 

1.1.2. Meniuri (benzi) Excel 

Modul de apariție a meniului (cu benzile aferente) reprezintă o trăsătură definitorie în 

versiunile de Excel. Avem două grupe mari: 

 Excel 95, 97, 2000, 2003 fără benzi 

 Excel 2007, 2010, 2013 cu benzi 

În Excel 2003 (de exemplu) fereastra arată astfel: 
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Constatăm că, în mare, conține aceleași zone, diferența esențială fiind inexistența benzilor la 

meniu. 

 

În continure vom parcurge pe scurt câteva dintre benzile de meniu din Excel 2013.. 

Banda Home (cea mai des folosită) 

 

De pe această bandă remarcăm: 

zona Clipboard - cu acțiuni de tip Copy, Cut, Paste specifice Windows; 

zona Font – pentru alegerea fontului, mărimii fontului, culoare font si fundal, etc; 

zona Alignment – ce permite alinierea conținutului celulelor atât pe orizontală cât și pe verticală; 

zona Number – ce permite formatarea celulelor care conțin numere; 

zona Styles – care permite formatări mai deosebite 

zona Cells – care permite operații cu celule (inserări, ștergeri, etc) 

zona Editing – care permite diferite operații specifice de editare, căutare, sortare, etc; 

 

Banda Page Layout 

 

De pe această bandă remarcăm: 

zona Page Setup – care permite stabilirea modului de configurare a paginii (margini, orientare, 
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dimensiune, etc) 

zona Scale to Fit – care permit configurări legate de încadrarea automata în pagină; 

zona Sheet Options – care permite stabilirea situațiilor în care se vad liniile ajutătoare și antetele 

(liniilor şi coloanelor) 

 

Banda View 

 

De pe această bandă remarcăm: 

zona Workbook Views – stabilește modul de vizualizare: Normal (folosit în general la editare, 

introducere date), Page Layout (vizualizare pagină finală) și Page Break Preview 

(vizualizare treceri pagină) 

zona Show – stabilire mod vizualizare linii ajutătoare, antete (linii și coloane), bară formule, bare 

rulare 

zona Zoom – alegerea măririi la afișare 

zona Window – stabilire mod de aranjare când se operează cu mai multe ferestre 

 

La unele zone prezentate anterior exista în coltul din stânga-jos o săgeată la apăsarea căreia se 

deschide o fereastră care detaliază opțiunile disponibile legate de acea facilitate.  

Trebuie remarcat faptul că, în orice moment, prin realizarea unui click-dreapta de mouse apare o 

fereastră care conține cele mai uzuale opțiuni de meniu in contextul respectiv. 

 

Meniul File 

Este excepția de la aspectul de meniu cu benzi specific Office 2013. În cadrul acestui meniu se 

utilizează Backstage View („vedere în culise”), mod în care nu se mai vizualizează sheet-ul curent. 

În acest mod avem doar opțiuni care operează cu fișiere, deci în afara sheet-ului curent (toate 

celelalte opțiuni de meniu -cele cu benzi- operau în interiorul sheet-ului). 

Avem opțiuni specifice lucrului cu fișiere - fișier nou, deschidere, salvare, salvare ca, tipărire, 

export, etc. 

 

De asemenea avem două opțiuni deosebite/importante: 

Account: care permite modificarea rapidă a aspectului interfeței (White, Light Gray, Dark Gray) și 

permite log-area într-un cont Microsoft și accesarea OneDrive (spațiu de stocare online). 
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Options: care permite configurarea Excel în foarte multe aspecte. Parcurgeți pe scurt aceste 

configurări. Amintim doar Customize Ribbons prin care poate fi configurat meniul și benzile 

aferente. 

 

1.1.3. Terminologie 

Prezentam în continuare câteva noțiuni specifice Excel: 

Workbook – Agenda de calcul – O mulțime de foi de calcul (implicit conține una singura). Este de 

fapt un fișier cu extensia specifică „*.xlsx”. Aceasta agenda (fișier) este entitatea cu care operează 

Excel (se deschide, modifică, salvează). 

Worksheet – Foaie de calcul - Denumită pe scurt, consacrat, Sheet (foaie) – denumire pe care o 

vom folosi în continuare. În esență este vorba de un tabel (matrice) având rânduri şi coloane. Se 

găsește în interiorul unui Workbook (fișier Excel). 

Row – Rând – un rând în cadrul unui Sheet. Se notează cu numere 1, 2 3, ... Numărul maxim de 

rânduri într-un sheet este 1.048.576 

Column – Coloana – o coloana în cadrul unui Sheet. Se notează cu litere A, B, ..., Y, Z, AA, AB, 

..., AY, AZ, BA, BB, ..., BY, BZ, CA,... etc. Numărul maxim de coloane într-un sheet este 16384 

Cell – Celula – element de baza într-un Sheet / element în matrice. Se notează prin alipirea notației 

coloanei şi a liniei la intersecția căreia se găsește. De exemplu avem celula B3 (coloana B și rândul 

3) 

Range – Regiune – zona dreptunghiulară în interiorul unui Sheet. Se notează prin cele două celule 

(stânga sus respectiv dreapta jos) care delimitează regiunea. De exemplu B3:D5 

Selection – Selecție – Reuniunea mai multor elemente de tip Rând, Coloană, Celulă, Regiune. 

 

1.1.4. Acţiuni utilizare Excel 

Acțiunile pe care le întreprindem în utilizarea Excel sunt, în principal, următoarele: 

 Introducerea de date 

 Formatări (a datelor introduse și a paginii) 

 Utilizarea formulelor de calcul (inclusiv a funcțiilor de bibliotecă) 

 Realizarea de grafice (chart-uri) 

 Utilizarea macrourilor și programare folosind VBA 

 

1.1.4.1. Introducerea de date 

Se face în principal prin editare în interiorul unei celule. Se selectează o celulă (cu mouse-ul sau 

prin navigare cu săgeți) și se introduc date de la tastatură. După cum se observă în figura următoare 

deasupra tabelului propriu-zis există o bara ajutătoare (care va fi utila și în introducerea de formule). 
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Editarea se poate face direct în celulă sau în câmpul de editare din aceasta bară (care poate fi mărit). 

 

Trebuie amintit ca funcționalitatea de tip Copy (Ctrl+C) - Cut (Ctrl+X) - Paste (Ctr+V) tipică pentru 

aplicațiile Windows este disponibilă. În zona Clipboard din banda Home se regăsesc aceste 

facilități. Folosind opțiunea de detaliere a zonei din bandă sunt disponibile facilități avansate de 

utilizare a clipboard.  

Observație: pentru trecerea la rândul următor în cadrul unei celule trebuie folosit Alt+Enter 

(deoarece simplul Enter trece la celula următoare). 

 

2..2.4.2. Facilitați pentru completarea mai rapidă a datelor 

În momentul selectării unei celule aceasta are un chenar negru și, în dreapta jos, un pătrățel în 

colț. Dacă prin navigare cu mouse-ul atingem chenarul cursorul se schimbă ca în figura alăturată şi 

se trece în mod de mutare – prin utilizare în acest context a facilitații drag-and –drop (tragere şi 

eliberare) se muta conținutul celulei alese în alta poziție în sheet. 

Dacă prin navigare cu mouse-ul atingem coltul chenarului cursorul se schimbă ca în figura 

alăturată şi se trece în mod de extindere/retragere. Prin utilizare în acest context a facilitații drag-

and –drop (tragere și eliberare) și tragere spre exterior se extinde conținutul celulei în zona extinsă. 

Prin tragere a colțului spre interior se șterge conținutul zonei retrase (celula sau regiune). 

Dacă zona selectată inițial este o regiune şi se face tragere spre exterior Excel extinde datele 

făcând o completare „inteligentă” a zonei extinse. Dacă valorile sunt aceleași în zona care se va 

extinde se completează cu același lucru. Dacă valorile sunt într-o progresie se completează cu 

progresia aritmetică corespunzătoare. De exemplu sa considerăm situația inițială: 

 

Aplicăm o extindere spre dreapta și obținem: 
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Apoi aplicăm o extindere în jos și obținem: 

 

 

Observăm că pe rândul 2 s-a extins valoare 1 iar pe rândul 3 s-a extins progresia aritmetică ce 

începea cu valorile 1 și 3. La extinderea pe verticală s-a procedat la fel. 

Prin folosirea butonului  din zona Editing a benzii Home apare o fereastră cu diferite opțiuni 

de extindere automată a datelor existente în cadrul regiunii selectate. 

Puteți să completați rapid celulele dintr-o zonă cu o serie de numere sau date sau cu o serie 

predefinită pentru zile, zile lucrătoare, luni sau ani, utilizând instrumentul de umplere sau comanda 

Umplere. 

 Selectați prima celulă din zonă pe care doriți să o completați. 

 Tastați valorile de pornire pentru serie. 

 Tastați o valoare în celula următoare pentru a stabili un model. 

De exemplu, dacă doriți seria 1, 2, 3, 4, 5..., tastați 1 și 2 în primele două celule. Dacă 

doriți seria 2, 4, 6, 8..., tastați 2 și 4. Dacă doriți seria 2, 2, 2, 2..., puteți lăsa 

necompletată a doua celulă. 

 Selectați celula sau celulele care conțin valorile de pornire. 

 Glisați instrumentul de umplere  în zona pe care doriți să o completați. 

 Pentru a completa în ordine crescătoare, glisați în jos sau spre dreapta. Pentru a 

completa în ordine descrescătoare, glisați în sus sau spre stânga. 

 

2.2.4.3.Îmbinarea celulelor 

Îmbinarea combină două sau mai multe celule pentru a crea o celulă nouă, mai mare. Acesta 

este un mod bun pentru a crea o etichetă care ocupă mai multe coloane. De exemplu, în imaginea de 
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mai jos,  aici celulele A1, B1 și C1 au fost îmbinate pentru a crea eticheta „Vânzări lunare” pentru a 

descrie informațiile din rândurile de la 2 la 7. 

 

Pentru aceasta efectuați următaorele operații:  

a. Selectați două sau mai multe celule adiacente pe care doriți să le îmbinați. 

b. Faceți clic pe Home > Merge sau butonul   

c. Orice se află în celulele îmbinate se mute în celula din stânga sus atunci când se separă 

celulele îmbinate. 

2.2.4.4.Combinarea datelor din celule 

Pentru a uni datele din cele 2 coloane fără spațiu între ele trebuie să scriem o formulă în a treia 

coloană. De exemplu “=A1&B1”.  Apăsăm Enter și datele se vor uni în această coloană. Pentru a 

copia formula și în celulele de jos, ținem apăsat tasta Ctrl, ne ducem în colțul celulei care conține 

formula până apare un “+” negru și tragem în jos. Dacă vrem să unim coloanele, dar valorile să aibă 

și spațiu între ele, trebuie să mai adăugăm ceva la formulă. Mai exact formula noastră o să arate 

așa:”=A1&” “&B1” 
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2.2.4.5. Înghețarea panourilor 

O facilitate foarte utilă la editarea datelor (în cazul sheet-urilor mari) este aceea ca, în 

momentul navigării, un număr de linii și de coloane să rămână pe ecran (să înghețe). În general 

acestea sunt capete de tabel. Pentru a realiza această înghețare trebuie să selectam o celulă și să 

folosim opțiunea Freeze Panes din zona Window a benzii View. După aceasta coloanele anterioare 

și/sau rândurile superioare vor rămâne pe ecran în momentul navigării. În exemplul următor am 

selectat celula B3. Se observă că după înghețare rândurile 1 și 2 respectiv coloana A au rămas 

„înghețate” în momentul navigării. 

  

 

2.2.4.6.Formatarea datelor introduse 

În ceea ce privește formatarea este esențial faptul că orice modificare de format operată se 

aplică la întreaga Selecție din acel moment. 

 O celula se selectează simplu prin click de mouse; 

 O coloana se selectează prin click de mouse pe antetul (numele) coloanei. Prin tragere spre 

dreapta sau spre stânga se selectează și coloane alăturate; 

 Un rând se selectează prin click de mouse pe antetul (numele) rândului. Prin tragere în sus 

sau în jos se selectează și rânduri alăturate; 

 O regiune se selectează prin selectarea unei celule şi extinderea acesteia prin tragere înspre 

stânga-dreapta și sus-jos; 

 Prin click pe triunghiul din coltul stânga-sus al sheet-ului se poate selecta întreg sheet-ul; 
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Dacă se dorește combinarea selecției unor elemente descrise anterior trebuie ținută tasta Ctrl 

apăsată în timpul selecțiilor individuale. Se obține astfel selecția asupra căreia Excel va opera 

modificările de format pe care le aplicăm în continuare.  

Pentru formatarea datelor introduse se folosesc în principal zonele Font, Alignment, Number 

din banda Home. Cele mai des utilizate facilități (accesibile direct din banda) sunt: 

 Alegerea fontului și a mărimii fontului  

 Alegerea caracterului de bold (ingrosat), italic (inclinat) şi underline (subliniat)  

 Alegerea culorii de umplere și a culorii fontului  

 Alegerea alinierii pe orizontală (stânga, centrat, dreapta)  

 Alegerea alinierii pe verticală (sus, centrat, jos)  

 Alegerea direcției scrisului  

 

Pentru opțiunile complete legate de formatare Excel are o fereastra specializată pentru formatări 

de celule la care se poate ajunge prin detalierea celor 3 zone din banda Home descrise anterior sau 

prin opțiunea Format Cells disponibilă prin click-dreapta de mouse. 

Există 6 tab-uri folosite pentru formatare: 

 Number – configurarea modului cum se interpretează conținutul celulei (General, Număr, 

Text, etc 

 Alignment – configurarea opțiunilor de aliniere a textului în cadrul celulei 

 Font – configurarea caracteristicilor fontului cu care se va afișa conținutul celulei 

 Border – configurarea modului cum se desenează liniile de margine ale celulei 

 Fill – configurarea modului de umplere a fondului celulei 

 Protection – configurarea caracteristici de protecție (interzicere a editării unor celule) 

 

La formatarea celulelor de tip număr se pot stabili: numărul de zecimale care se afișează, utilizarea 

separatorului de mii și modul de reprezentare al numerelor negative.  Se configurează doar 

MODUL DE AFIŞARE a numărului nu şi valoarea sa. Dacă numărul de zecimale care trebuie 

afișat este mai mic decât numărul de zecimale efective ale numărului Excel rotunjește 

corespunzător. Acest fapt duce la situații de genul celei descrise în figura următoare: 
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În acest exemplu numerele din coloana B au fost formatate cu 6 zecimale iar numerele din coloana 

D (aceleași) doar cu 2 zecimale. Observăm că celula D2 are tot valoarea 0.33333 şi deci suma 

calculată în celula D5 este tot 0.99999 care rotunjită este 1.00 (modul cum se face suma se va 

discuta ulterior). Situația devine şi mai evidentă când numerele se obțin ca un raport între 1 si 3 (cu 

formulă). 

 

Din tab-ul Alignment detaliem aici doar opțiunile legate de text control. 

  

Word wrap – configurează modul de afișare când lungimea textului depășește lățimea celulei. 

Daca bifa word-wrap este pusă Excel trece cu textul la rândul următor (ruperea se face între 

cuvinte) 

Daca bifa word-wrap nu este pusă atunci textul este tăiat la marginea celulei dacă celula din dreapta 

conține ceva sau este extins peste celula următoare dacă aceasta nu conține nimic. 

Un exemplu de utilizare word wrap se găsește în figura următoare. 

 

 

Shrink to fit – reduce dimensiunea textului așa încât să încapă în celulă. Dacă ulterior celula se 

redimensionează dimensiunea textului se readaptează. 
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În mod logic opțiunile de word wrap și shrink to fit se exclud reciproc (și se invalidează reciproc pe 

interfață). 

Merge cells – alipește celulele selectate şi realizează o singură celula mare. Dacă se aplică la o 

selecție compusă din mai multe regiuni se alipește fiecare regiune în parte. În continuare editarea şi 

formatarea se face pe celula rezultată prin alipire. 

 

În ceea ce privește opțiunile de tip bifa (check-box) ele pot fi în una din cele 3 stări descrise în 

continuare (prezentăm cazul wrap text dar este asemănător și pentru alte opțiuni de acest tip): 

 - opțiunea nu este activată 

 - opțiunea este activată pe toate celulele selecției 

- opțiunea este activata parțial (pe unele celule din selecție este activată, pe 

altele nu). Evident aceste lucru este posibil doar când avem selectat mai mult de o celulă. 

 

2.2.4.7.Formatarea condiționată 

În meniul Home din Microsoft Excel se află un buton intitulat Conditional Formatting. În 

practică, scopul acestuia este de a vă colora un set de celule respectând anumite criterii. Acesta este 

în special util atunci când aveţi foarte multe valori numerice într-un tabel şi vreţi să le găsiţi mai 

uşor pe cele care vă interesează. Dacă într-un coloană există 1.000 de numere şi vreţi să le găsiţi 

rapid pe cele mai mari de 300, selectaţi respectiva coloană, faceţi click pe Conditional Formatting şi 

alegeţi Highlight Cells – > Greater Than. 

În noua fereatră introduceţi numărul 300. Pe acelaşi principiu, puteţi evidenţia valori mai mici 

decât un anumit număr, egale cu o anumită valoare, valorile care se repetă sau celulele care conţin 

un anumit grup de litere sau cuvinte. Pentru a anula formatarea condiţionată, selectaţi coloana în 

care a fost aplicată şi din meniul Condition Formatting alegeţi Clear Rules – > Clear Rules from 

Selected Cells. 
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2.2.4.8.Formatarea rândurilor și coloanelor 

Se referă în principal la stabilirea dimensiunii rândurilor/coloanelor și la stabilirea vizibilității 

acestora. Acestea configurări se pot face prin opțiunea Format din zona Cells a benzii Home sau 

prin opțiunile Column Width / Row Width şi Hide/Unhide din meniul ajutător care apare la click 

dreapta de mouse dacă selecția este un număr de rânduri sau de coloane. 

Dimensiunea unui rând/coloane se poate stabili și simplu prin tragerea cu mouse-ul a marginii 

antetului rândului/coloanei. Dacă selecția este un număr de rânduri/coloane modificarea se aplică la 

toate rândurile/coloanele selectate. 

Prin opțiunile Hide/Unhide se pot ascunde/anula ascunderea unor rânduri/coloane. Accentuăm 

faptul că doar se ascund (nu se mai văd) dar ele există în continuare și pot fi folosite în diverse 

formule existente. 

 

Formatarea marginilor celulelor 

Se face din tab-ul Border în cadrul opțiunii Format Cells. 
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Se poate decide aplicarea următoarelor linii de margine: 

 margine orizontală sus 

 margine orizontală intermediară (nu este activă dacă selecția conține un singur rând) 

 margine orizontală jos 

 margine verticală stânga 

 margine verticală intermediară (nu este activă dacă selecția conține o singură coloană) 

 margine verticală dreapta 

 diagonala principală 

 diagonala secundară 

Tipul liniei care se aplică precum și culoarea acesteia pot fi și ele alese. Aplicarea se poate face prin 

butoanele specifice fiecărui tip de margine sau direct pe zona exemplu. 

 

2.2.4.9.Formatare pagină 

Pentru formatarea paginii Excel pune la dispoziție zona Page Setup din banda Page Layout si 

fereastra de detaliere Page Setup. În cadrul acestei ferestre avem 4 tab-uri: 

Page – în care putem stabili orientarea paginii (portret sau landscape), scalarea, dimensiunea și 

calitatea tipăririi. 

Margins – în care putem stabili mărimea marginilor paginii şi poziția header-ului (antetul, partea de 

sus) și footer-ului (subsolul, partea de jos) 

Header/footer – în care se poate stabili conținutul header-ului și footer-ului. Fiecare din aceste 

câmpuri poate fi descris din 3 parți distincte (stânga, centru, dreapta). 

Sheet – în care putem stabili regiunea din sheet care se tipărește (doar acesta se tipărește!), 

rândurile/coloanele care să se repete la tipărirea paginilor ulterioare (util pentru repetarea pe fiecare 

pagina a capetelor de tabel). 
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2.2.5. Utilizarea formulelor de calcul (inclusiv a funcțiilor de bibliotecă) 

Microsoft Excel a fost creat special pentru efectuarea de calcule numerice. Pentru a indica 

programului modul de calcul trebuie scrise formule. Formulele sunt formate, de regulă, din adrese 

de celule, valori şi operatori matematici. La efectuarea calculelor sunt respectate toate regulile 

algebrice: prioritatea operaţiilor de înmulţire şi împărţire, a parantezelor etc. 

Toate formulele se introduc cu semnul = în faţă. Dacă se omite semnul =, Excel consideră că în 

celula respectivă a fost introdus un text. O formulă este o combinaţie de referinţe şi/sau constante 

ale căror valori sunt preluate de Excel şi prelucrate conform operatorilor din formulă, rezultatul 

fiind afişat în celula în care apare formula. 

 

2.2.5.1. Modificarea textului în litere mari/mici 

Spre deosebire de Microsoft Word, Microsoft Excel nu are un buton Change Case pentru a 

schimba capitalizarea. Cu toate acestea, puteți utiliza funcțiile UPPER, LOWER, sau PROPER 

pentru a schimba automat cazul textului existent la majuscule, litere mici sau cazuri adecvate. 

Funcțiile sunt doar formule încorporate care sunt concepute pentru a îndeplini sarcini specifice - în 

acest caz, conversia cazului de text. 

Funcția PROPER este utilizată pentru a transforma numele majuscule în coloana A în cazul 

corespunzător, care scote numai prima literă din fiecare nume. 

În tabelul inițial, se va insera o coloană nouă: 

   

 

În celulă vom introduce formula =PROPER(B5) (în loc de B5 veți introduce numele corespunzător 

celuilei dumneavoastră) și apoi tasta Enter.  

 

Vom avea următorul rezultat:  
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Acum, completați formula în noua coloană. Cel mai rapid mod de a face acest lucru este selectarea 

celulei C5 și apoi dublu clic pe pătratul negru mic care apare în colțul din dreapta jos al celulei.  

 

Pentru a converti textul în litere mici, tastați = LOWER (B5) în schimb. Utilizați = UPPER (B5) în 

cazurile în care trebuie să convertiți textul la majuscule, înlocuind B5 cu referința celulară 

corespunzătoare. 

 

2.2.5.2. Introducerea funcțiilor predefinite 

O funcţie este o „expresie“ matematică ce primeşte câteva argumente şi efectuează un calcul 

specific numelui funcţiei, returnând valoarea calculată. Excel oferă peste 200 de funcţii (formule 

predefinite), care permit crearea unor formule complexe pentru o mare diversitate de aplicaţii: 

ştiinţifice, inginereşti, de afaceri etc. 

Excel recunoaşte apelul unei funcţii după următoarele elemente OBLIGATORII: 

 semnul „=” 

 numele funcţiei; 

 pereche de paranteze mici; 

 argumentele funcţiei, primite de funcţie pentru prelucrare,  specificate între paranteze; 

Pentru a introduce o funcţie în Excel se parcurg următorii paşi: 

 Selectaţi celula în care doriți să introduceți formula. 

 Pentru începerea formulei cu ajutorul funcției, faceți clic pe Inserare funcție pe bara de 

formule sau pe panglica Formulas 

 Selectați funcția pe care doriți să o utilizați și introduceți argumentele.  
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Există câteva funcţii, numite funcţii agregate, care sunt apelate în mod frecvent, motiv pentru care 

ele pot fi selectate rapid din lista afişată după apăsarea butonului AutoSum: 

- SUM - calculează suma unui şir de valori numerice, care sunt selectate automat de program dacă 

sunt situate în imediata vecinătate a celulei în care s-a apelat funcţia, sau pot fi selectate cu mouse şi 

programul va completa argumentele; în ambele situaţii validarea formulei de calcul se face numai 

după apăsarea tastei Enter. 

- AVERAGE – calculează media aritmetică a unui şir de valori numerice. 

- COUNT Numbers – numără valorile numerice dintr-o zonă de celule. 

- MAX – indică valoarea maximă dintr-o zonă de celule. 

- MIN - indică valoarea minimă dintr-o zonă de celule. 

 

2.2.6. Realizarea graficelor 

Pentru a ilustra aspecte şi tendinţe care nu sunt vizibile în tabelele cu date pot fi create 

reprezentări grafice sugestive. Diagrama sau graficul devine astfel o informaţie cu valoare adăugată 

pentru datele din tabel. Excel oferă posibilitatea de a crea diferite tipuri de grafice folosind 

variantele din grupul Charts (Diagrame) situat în ribbon-ul Insert. 

 

2.2.6.1. Elemente specifice unui grafic 

Orice grafic se bazează pe un tabel, relativ la care există următoarele definiţii: 

- serie de date: un rând sau o coloană de valori corelate din foaia de calcul; 

- categorie de date: cealaltă orientare din tabel (dacă seriile de date sunt pe rânduri, categoriile 

vor fi coloanele de date şi invers). 
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Pe un grafic, toate valorile cuprinse într-o serie de date sunt reprezentate cu aceeaşi culoare şi 

au aceeaşi formă. 

Elementele care definesc un grafic sunt: 

 

Pentru graficul bidimensional: 

- value axis = axa valorilor (axa Y) 

- category axis = axa categoriilor (axa X) 

- chart title = titlul graficului 

- axis titles = titlurile axelor 

- legend = legenda graficului 

- data marker = eşantion dintr-o serie de date (o valoare) 

- data label = etichetă pentru indicarea valorii fiecărui eşantion dintr-o serie de date 

- data table = tabelul cu datele pe baza cărora s-a construit graficul 

- gridline = caroiaj (pentru a urmări mai uşor valorile) 

- plot area = zona seriilor de date 

- chart area = suprafaţa graficului. 

Pentru graficul tridimensional apar în plus: 

- wall = perete 

- floor = bază 

 

2.2.6.2. Crearea unui grafic 

Pentru a crea un grafic se parcurg etapele: 

- selectarea tabelului cu datele care se reprezintă grafic; dacă se doreşte reprezentarea 

anumitor serii de date din tabel, se selectează întâi primul rând, apoi seriile dorite; 

- din ribbon-ul Insert se alege tipul de reprezentare adecvat în funcţie de tipul datelor şi scopul 

pentru care se realizează diagrama. 

Se va obţine un grafic încorporat în foaia de calcul care conţine datele sursă a graficului, şi va 

fi salvat ca obiect în această foaie. 

Graficul va fi “legat” de tabelul asociat, fiind actualizat automat la modificarea datelor în 

tabel. 
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2.2.6.3. Tipuri de grafice şi aplicaţii specifice 

Crearea unui grafic este o operaţie automată, realizată de programul Excel după selectarea 

datelor. Cea mai importantă decizie pe care trebuie să o ia utilizatorul este alegerea corectă a tipului 

de grafic, care depinde de domeniul de activitate în care se încadrează datele, de obiectivele 

urmărite prin reprezentarea grafică şi nu în ultimul rând, de experienţa şi creativitatea utilizatorului. 

Câteva recomandări pentru alegerea tipului de grafic: 

- Diagrama tip coloane (Column) – permite comparaţii cantitative între seriile de date la 

momente de timp diferite, fără continuitate în timp. Coloanele sunt de două tipuri: paralele 

(Clustered Column) şi stratificate (Stacked Columns) în 2 sau 3 dimensiuni. 

- Diagrama tip linie (Line) – se utilizează pentru reprezentarea evoluţiei continue în timp a 

datelor; evidenţiază tendinţa de evoluţie. 

- Diagrama radială (Pie) – se utilizează pentru reprezentarea eşantioanelor de date ca procent 

dintr-un întreg; specific acestui tip de diagramă este că poate reprezenta o singură serie de date. 

- Diagrama tip bare (Bar) – este similară tipului coloane, cu orientare orizontală, permiţând o 

aproximare vizuală mai bună pentru evoluţia cantitativă (de exemplu procentul de finalizare a 

fazelor unui proiect). 

- Diagramă tip suprafaţă (Area) – se utilizează ca şi cea tip linie pentru reprezentarea evoluţiei 

continue a datelor în timp, dar cu un impact vizual mai bun. 

Zona de sub linie fiind umplută cu culoare, evidenţiză cantitativ mai bine seriile de date. 
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- Diagrama prin puncte (XY Scatter) – se utilizează pentru reprezentarea unor perechi de 

valori pe intervale inegale de timp. Poate fi utilizată pentru analiza distribuţiei valorilor unei serii în 

raport cu o valoare medie. 

- Diagrame pentru piaţa bursieră (Stock) – sunt destinate prezentării activităţilor bursiere, prin 

reprezentarea în acelaşi grafic atât a volumului de acţiuni cât şi a preţurilor acestora (de deschidere, 

minim, maxim, de închidere). 

- Diagrama tip suprafaţă 3D (Surface) - prezintă două variabile sub forma unei hărţi 

topografice, oferind o reprezentare în relief. 

- Diagrama inelară (Doughnut) – similară diagramei radiale Pie, utilizată pentru reprezentarea 

radială a mai multor serii de date. 

- Diagrama tip Bubble – similară cu cea de tip Scatter dar reprezintă seturi de câte 3 valori pe 

intervale inegale de timp. 

- Diagrama tip Radar – reprezintă valorile relativ la un punct central, fiind utilizată atunci 

când categoriile de date nu sunt direct comparabile. 

 

2.2.6.4. Schimbarea tipului de grafic 

Când graficul este selectat (prin click pe suprafaţa Chart Area), apare un tab contextual Chart 

Tools cu 3 ribbon-uri:  

 

Ribbon-ul Design permite schimbarea tipului de grafic (opţiunea Change Chart Type) dacă 

reprezentarea obţinută nu este relevantă; se poate alege una din variantele care apar în fereastra 

Change Chart Type: 
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2.2.6.5.Schimbarea aspectului (Layout) al unui grafic 

Graficul construit automat de program are un aspect standard, cu un set minim de elemente 

asociate implicit tipului de grafic ales. Adăugarea de elemente suplimentare descriptive care 

îmbogăţesc reprezentarea grafică (titlul graficului, titluri pentru axe, etichete pentru date, linii de 

grilă suplimentare, etc. ) poate fi realizată din ribbon-ul contextual Layout aflat în Chart Tools. 

De exemplu, pentru adăugarea unui titlu graficului se alege din lista obţinută la apăsarea 

butonului Chart Title opţiunea Above Chart, apoi se plasează cursorul în cadrul afişat şi se tastează 

titlul. 

 

 

2.2.6.6. Formatarea elementelor unui grafic 

Fiecare element al graficului (Chart Area, Plot Area, seriile de date) poate fi selectat şi 

formatat independent dacă se aleg opţiunile din ribbon-ul contextual Format, aflat în tab-ul Chart 

Tools. Se pot modifica linia de contur, culoarea de umplere, etc. 

 

De exemplu, în graficul anterior vom schimba culoarea seriei de date Echipamente în roşu şi 

culoarea de umplere a zonei Plot Area în galben astfel: 

- selectare seria de date Echipamente prin click pe una din coloane; 

- din lista Shape Fill a ribbon-ului contextual Format se alege culoarea roşu; întreaga serie de 

date va fi colorată în roşu; 

- analog, se selectează Plot Area şi se alege culoarea galben din lista Shape Fill. 

Observaţie: 
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Formatarea elementelor graficului mai poate fi realizată şi cu ajutorul meniului contextual 

(click dreapta), după selectarea elementului care trebuie formatat. 

De exemplu, după selectarea seriei de date Publicitate se poate alege din meniul contextual 

comanda Format Data Series şi se poate schimba culoarea seriei de date. 

 

 

2.2.7. Baze de date (liste) Excel 

Bazele de date sunt utilizate pentru stocarea, organizarea şi gestionarea volumelor mari de 

date după anumite criterii. O bază de date permite localizarea rapidă a unei informaţii, găsirea 

informaţiilor care respectă anumite criterii şi listarea de rezumate centralizatoare conform cerinţelor 

de prelucrare a datelor. Ca mod de organizare, o bază de date este formată din înregistrări care 

conţin informaţii similare. Fiecare înregistrare este formată din mai multe câmpuri. 

Caracterul tabelar al programului MS Excel permite asimilarea unui tabel compact care are 

coloanele etichetate sugestiv cu o bază de date (de fapt o listă de date), în care fiecare rând al 

tabelului este o înregistrare şi fiecare coloană este un câmp. Eticheta coloanei reprezintă numele 

câmpului. După selectarea unei celule din lista de date şi alegerea unei comenzi din ribbon-ul Data, 

Excel asimilează automat acea listă cu o bază de date şi permite sortări, filtrări sau centralizări ale 

datelor. 

 

Pot fi gestionate în Excel liste de date care: 

 sunt introduse într-o foaie de calcul respectând anumite reguli, sau 

 sunt importate din Access, dintr-o pagină web, dintr-un fişier text sau din altă sursă 

de date. 
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Sortarea este operaţia prin care datele din listă sunt ordonate crescător sau descrescător după 

conţinutul anumitor câmpuri. Pentru a sorta o listă, este suficient să plasăm celula activă în 

interiorul listei fără să selectăm nimic şi să apelăm comanda de sortare. 

Sortarea poate fi realizată în două moduri: 

 

- după conţinutul unui singur câmp, crescător sau descrescător, cu butoanele  sau  ; în 

acest caz, la sortări succesive, orice nouă sortare anulează rezultatul sortării anterioare. 

- după conţinutul mai multor câmpuri simultan, cu butonul Sort. 

De exemplu, pentru a sorta lista clienţilor crescător după Localitate şi apoi crescător după 

Nume se procedează astfel: 

- se plasează celula activă oriunde în listă; 

- se apasă butonul Sort; 

- se alege Sort by Localitate, order A to Z; 

- se apasă butonul Add Level şi în linia Then by se repetă paşii pentru câmpul Nume. 

Lista va fi ordonată după localitate alfabetic şi în cadrul fiecărei localităţi clienţii vor fi 

ordonaţi alfabetic după nume. 

 



Competențe digitale – suport de curs                                                                                                 prof. Cătălina Estera Vlad 
 

 

25 

Filtrarea datelor este operaţia prin care sunt afişate doar anumite seturi de date care 

corespund unor criterii stabilite. Prin apăsarea butonului Filter aspectul listei se schimbă, în eticheta 

fiecărui câmp sunt plasate liste derulante care sunt utilizate pentru stabilirea criteriilor de filtrare. 

Pot fi aplicate succesiv filtre pe mai multe coloane, efectul final fiind filtrarea listei după seturi de 

criterii. 

De exemplu, pentru a afişa doar clienţii din Bucureşti care au încheiat contracte în luna 

martie, vom filtra lista după câmpurile Localitate şi Data contract: 

 

Etapele de lucru: 

- se plasează celula activă în listă şi se apasă butonul Filter; 

- din lista derulantă a câmpului Localitate se deselectează toate localităţile în afară de 

Bucuresti; lista va fi restrânsă şi vor fi afişate doar înregistrările din Bucureşti; altă variantă este 

alegerea opțiunii Text Filters, Equals, Bucuresti; 

- în continuare, din lista derulantă a câmpului Data contract se selectează doar luna martie; 

rezultatul anterior va fi din nou filtrat şi în ecran vor fi afişate doar înregistrările din martie. 

Rezultatul final va fi o listă restrânsă care afişează doar clienţii din Bucureşti care au încheiat 

contracte în luna martie: 

 

Se observă în câmpurile care au aplicate filtre un icon reprezentativ care indică prezenţa 

filtrului pe câmpul respectiv. 
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Anularea filtrelor se poate face: 

- pe fiecare câmp în parte, prin selectarea opţiunii Select all în câmpul respectiv sau Clear 

Filter from “Localitate” (de exemplu); 

- pentru toată zona de date cu butonul Clear din grupul Sort & Filter al ribbon-ului Data. 

Observaţie: Pentru fiecare tip de date (numerice, date calendaristice sau text) există filtre 

specifice care permit stabilirea unor condiţii corelate cu tipul datelor. 

De exemplu, pentru tipul numeric pot fi stabilite condiţii de tipul: egal cu (Equals), diferit de 

(Does Not Equal), mai mic (Less Than), mai mare (Greater Than), mai mic sau egal cu (Less Than 

or Equal To), mai mare sau egal cu (Greater Than or Equal To), cuprins între (Between), cele mai 

mari sau cele mai mici 10 valori (Top 10), valori peste medie (Above Average) sau valori sub 

medie (Below Average). 

Pentru toate tipurile de date se poate stabili un filtru personalizat (Custom), care permite 

stabilirea de condiții compuse, în funcție de tipul datelor din câmpul pe care se aplică filtrul. 

 

În exemplul de mai sus, filtrul va afișa valorile mai mari decât 2000 și mai mici decât 5000. 

Anularea comenzii de filtrare se face prin dezactivarea butonului Filter din grupul Sort & Filter al 

ribbon-ului Data. 

 

2.2.8. Tipărirea documentului 

Se face folosind opțiunea Print din cadrul meniului File. În această fereastră se poate alege 

imprimanta și se pot revedea (și modifica) caracteristicile paginii. De asemenea avem o 

previzualizare a paginilor așa cum vor apare pe hârtie.  

În anumite situaţii, o parte din date sau rapoartele obţinute în urma prelucrării datelor necesit[ 

o prelucrarea specială înainte de tipărire. Spre deosebire de celelalte programe din Office, în Excel 

imprimarea prezintă câteva aspecte specifice, datorită dimensiunii mari, în cele mai multe cazuri, a 

foii de calcul. 

Pentru a imprima tabele de dimensiuni mari sau părţi ale acestora, trebuie specificat exact ce 

conţinut din foaia de calcul trebuie imprimat şi pe câte pagini. 
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Modul de vizualizare Page Break Preview din ribbon-ul View permite stabilirea cu exactitate 

a întreruperilor de pagină astfel încât datele să fie corect încadrate în fiecare pagină. 

De exemplu, să presupunem că avem un tabel care trebuie imprimat pe 4 pagini.  

Pregătirea imprimării se realizează astfel: 

- din ribbon-ul View se alege modul de vizualizare Page Break Preview; apare un mesaj care 

indică faptul că modificarea localizării întreruperilor de pagină se poate face prin drag cu mouse; 

- pentru a stabili zona de imprimare, se selectează zona de celule dorită (eventual toată zona 

curentă cu butonul Select Current Region sau cu combinaţia de taste CTRL + SHIFT + *); 

- se selectează tab-ul Page Layout, se apasă butonul Print Area şi din meniul derulant afişat, 

Set Print Area; Excel va ignora restul conţinutului foii de calcul şi va considera drept zonă de 

imprimare doar zona selectată; 

- după selectarea zonei de imprimare se inserează întreruperile de pagină astfel: se selectează 

rândul, respectiv coloana unde se doreşte întreruperea de pagină; 

- se apasă butonul Breaks şi se alege opţiunea Insert Page Break până se stabilesc exact toate 

paginile care trebuie imprimate. 

După definirea paginilor care trebuie imprimate, pe fiecare pagină apare o etichetă care indică 

numărul paginii. 

 

Anularea întreruperilor de pagină se realizează cu opţiunea Reset All Page Breaks din lista 

derulantă a butonului Break. 
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În ribbon-ul Page Layout, grupul Page Setup se află cele mai importante opţiuni de 

imprimare: 

- stabilirea marginilor paginii (Margins); 

- stabilirea orientării paginii (Portrait sau Landscape); 

- dimensiunea paginii (Size); uzual A4; 

- repetarea automată a titlurilor de tabel pe fiecare pagină (Print Titles): 

 la începutul fiecărei pagini: Rows to repeat at top; se vor repeta automat la începutul 

fiecărei pagini rândurile selectate (în exemplu rândul 1); 

 la stânga fiecărei pagini: Columns to repeat at left; se vor repeta automat la stânga 

fiecărei pagini coloanele selectate (în exemplu coloana A): 

 

Mai multe opţiuni vor fi afişate în fereastra Page Setup, care apare la apăsarea ancorei din 

colţul dreapta jos al grupului Page Setup: 

- scalarea automată pentru încadrarea în pagină, în tab-ul Page: 

 mărire/micşorare faţă de dimensiunea iniţială (Adjust to…), sau  

 încadrarea automată într-un număr de pagini specificate (Fit to…), urmată de alegerea 

numărului exact de pagini pe orizontală și pe verticală; 

- Header/Footer, permite inserarea de antet, respectiv subsol de pagină, completând Custom 

Header, respectiv Custom Footer. 

- în tab-ul Sheet apar în plus alte opţiuni utile: 

 tipărirea liniilor de delimitare a celulelor foii de calcul (Gridlines); 

 imprimare alb/negru (Black and White), când datele sunt formatate color dar nu se 

doreşte imprimarea color; 

 imprimarea unei schiţe (Draft quality), care va reduce calitatea imprimării în favoarea 

vitezei; 

 imprimarea pe hârtie a etichetelor de linii şi coloane din foaia de calcul (Row and 

column headings). 

 


