


 Introducere in Excel (spreadsheet software) 
1: Mediul de lucru Excel 
2: Initializarea unui document nou 
3: Modificarea coloanelor, liniilor si celulelor 
4: Formatarea textului 
5: Definirea unor formule simple 
6: Lucrul cu celulele 
7: Listarea documentelor 

 Elemente de baza in Excel 
8: Definirea unor formule compelxe 
9: Lucrul cu functii simple 
10: Sortarea, gruparea si aplicarea unor filtre pentru celule 
11: Formatarea tabelelor 
12: Alinierea textului 
13: Lucrul cu mai multe foi de calcul intr-un document 



 Lucrul in Excel 
14: Utilizarea template-urilor 

15: Utilizarea analizelor what-if (Ce - daca) 

16: Realizarea diagramelor 

17: Formatari conditionale 

18: Crearea unor tabele pivotante 



1: Mediul de lucru Excel 
2: Initializarea unui document nou 
3: Modificarea coloanelor, liniilor si celulelor 
4: Formatarea textului 
5: Definirea unor formule simple 
6: Lucrul cu celulele 
7: Listarea documentelor 



Mediul Excel cuprinde: 
 
 Butonul Microsoft Office 
 Bara de comenzi rapide (Quick Access Toolbar) 
 The ribbon (meniul interactiv) 

Functia de zoom 
Cursor 
Mouse wheel+CTRL 



Moduri de vizualizare 
• Normal 
• Formatul unei pagini 
• Document impartit pe pagini 

Adaugarea de noi comenzi in 
meniul de acces rapid 



Minimizarea ribbon-ului 
Pozitionarea butoanelor de acces 
rapid deasupra/dedesuptul 
ribbon-ului 



Butonul Microsoft office 

Modificarea optiunilor 
predefinite 



Crearea unui 
fisier nou 

Alegerea unui 
template 



Introducerea de text in celule 

La selectarea unei celule, adresa 
acesteia apare in cotul din stanga sus 

La introducerea de text, acesta apare 
in bara de formule 

Adresa unei 
celule  
Linie si 
coloana 



Moduri de referinta a celulelor in Excel 



Editarea sau stergerea textului 

Se selecteaza celula si se apasa Backspace 
Se apasa tasa Delete pentru a sterge tot 
continutul celulei 
Se da dublu click si se modifica textul 
Se da click si se editeza textul in bara de formule 

EXEMPLU! 



Salvarea documentelor Excel 

!!!Atentie format 
nou sau  
format 97-2003 

Accesarea unui fisier in format 
vechi 



Modificarea dimensiunilor la nivel de linie sau coloana 

sau 

Coloana 



Modificarea dimensiunilor la nivel de linie sau coloana 

sau 

Linie 



Modificarea dimensiunilor la nivel de linie sau coloana 

Exemplu in Excel!!! 



Inserarea de linii, coloane sau celule 

Exemplu in Excel!!! 



Formatarea textului 

Modul de 
reprezentare 

Alegerea fontului, dimensiunii literelor 



Modificarea culorii textului 
sau a fundalului celulei 

Text Fundal 



Modificarea chenarului Formatarea rapida a tipului de date din celula 



Rolul principal al Excel-ului este manipularea datelor tabelare 

Crearea de formule simple 

!!!Orice formula incepe prin 
introducerea semnului “=” 



Exemplu in Excel!!! 

Adunarea  
Scaderea 
Inmultirea 
Impartirea 
 

!!! Nu uitati de semnul “=” 



Copierea si mutarea datelor in celule 



Mutarea datelor in celule 

!!!Atentie Functia PASTE muta tot continutul 
unei celule, text, formula, culoare, fundal 



Copierea continutului prin Drag and Drop 

Crearea de text nou cu 
ajutorul handle-ului de 
completare automata 

Atentie!!! In functie de 
continut, acesta se copiaza 
sau se “adapteaza” 



Exemplu in Excel!!! 

Multiplicarea aceluiasi text 
Generarea de liste automate 
 
Ce se intampla cu 
formulele??? 



Listarea in Excel 



Modificarea documentului in print preview 

Modificarea 
marginilor 



Modificarea documentului in print preview 

Definirea unei portiuni din 
document ca zona de listare 



Inserarea de capete de tabel care sa apara pe fiecare pagina 





Exemplu in Excel!!! 

Document exemplu1 





8: Definirea unor formule compelxe 
9: Lucrul cu functii simple 
10: Sortarea, gruparea si aplicarea unor filtre pentru celule 
11: Formatarea tabelelor 
12: Alinierea textului 
13: Lucrul cu mai multe foi de calcul intr-un document 



Definirea unor formule complexe 

Referinte absolute si relative 

O formula se considera complexa daca contine mai mult de o operatie. 
Ordinea de efectuare a operatiilor respecta regulile matematice.  





Exemple de scriere a unor formule 



Verificarea formulelor 

In general Excel-ul marcheaza formulele gresite din punct de 
vedere matematic, dar nu poate corecta erorile de calcul   

Formula 
view: CTRL+` 

Normal 
view: CTRL+` 



Referinta absoluta se defineste cu semnul $ 
• $lit$cifra – referinta absoluta pe celula 
• lit$cifra – referinta absoluta pe linie 
• $litcifra – referinta absoluta pe coloana 

 



Exemplu in Excel!!! 



Functii de baza 

Elementele care formeaza o functie: semnul “=”, numele functiei, argumentul functiei 



Functii statistice 
• SUM 
• AVERAGE 
• COUNT 
• MAX 
• MIN 

Functii financiare 
• Rate ale dobanzii 
• Imprumuturi 
• Valori de depreciere 

Functii legate de data si timp 
• DATE 
• DAYS360 
• TIME 
• HOUR 
• MINUTE 
• TODAY 
• MONTH 
• YEAR 





Exemplu in Excel!!! 

Functii de calcul 



Sortare, Grupare, Filtrare 

Sortare in ordine alfabetica 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex03_Inventory 



Gruparea celulelor utilizand comanda Subtotal 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex03_Inventory 

Meniu: Data - Outline 



Filtrarea datelor 

Excel-ul permite filtrarea datelor dintr-un tabel si ascunderea lor pentru a permite 
analiza unor portiuni cu un specific comun 

La comanda filter vor 
aparea, la capul de 
tabel meniuri de tip 
drop-down 



Se pot defini unul sau mai multe criterii de 
filtrare 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex03_Inventory 



Formatarea datelor sub forma tabelara  

Se alege o celula care contine date 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex03_Inventory 



Alinierea textului 

In mod predefinit, Excel-ul va alinia automat informatia de tip text la stanga, si cea 
numerica la dreapta. 

Pentru schimbarea alinierii se folosesc comenzile: 

Pentru selectia unui rand sau 
a unei coloane intregi, se da 
click pe eticheta acestora. 



Daca textul iese din limitele celulei, se poate folosi comanda Wrap text 

Se pot uni mai multe celule care sa contina un text comun, cu 
comanda Merge and Center 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex03_Inventory 



Manipularea foilor de calcul 

Inserarea de foi de calcul 
aditionale 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex07_Inventory_lesson13 



Gruparea foilor de calcul pentru definirea unor elemente 
comune, o singura data 

Se selecteaza cu SHIFT sau CTRL celulele. O data grupate ele vor 
aparea toate marcate cu culoarea alba, si orice modificare facuta 
pe una dintre ele va aprea pe toate 

Exemplu in Excel!!! 

O formula care se va 
multiplica 



“Inghetarea” (blocarea) unor linii sau coloane 

Comanda utila pentru tabelele care contin multe date si este 
important sa se cunoasca continutul celulelor 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex07_Inventory_lesson13 



14: Utilizarea template-urilor 

15: Utilizarea analizelor what-if (Ce - daca) 

16: Realizarea diagramelor 

17: Formatari conditionale 

18: Crearea unor tabele pivotante 



Folosirea unor formate predefinite (template-uri) 



Descarcarea unor modele de pe internet 



Analiza de tipul What-If? (Ce daca?) 

Functia PMT 





Lucrul cu reprezentari grafice 

Cat a vandut, pe luna, fiecare dintre vanzatori? 



Raspuns 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex07_companysales_lesson16 



Alte grafice pe baza acelorasi date 

Cine a vandut mai mult? – Reprezentati grafic  

Care este distributia procentuala vanzarilor intre agenti? – Reprezentati 
grafic  

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex07_companysales_lesson16 



Formatari conditionale 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex07_companysales_lesson16 

Sa vedem ce se intampla cu DATA Bars si Color Scales?  



Crearea unor tabele pivot 

Tabelele pivot permit pivotarea adica mutarea datelor pentru a oferi 
raspunsuri (solutii) 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: 
ex07_companysales_les
son16 



Crearea unor tabele pivot 

Exemplu in Excel!!! 

Fisier: ex07_companysales_lesson16 



Exercitiu suplimentar 

Calculati media ponderata a 
urmatoarelor valori  



3852)( 234  xxxxxf

  ytf 

Se dă funcţia:  

Să se determine valorile funcţiei  

unde t se consideră a fi intervale de timp care variază între 0 

la 10 secunde cu un pas de 0.5 secunde.  

Să se reprezinte valoarea funcţiei e intervalul de timp calculat 

mai sus. 

Programul trebuie să permită modificarea coeficienţilor 

polinomului.  



Să se calculeze volumul vânzărilor în Eur şi USD fără a 
folosi o coloană cu cursul de schimb. 





FINAL!!! 


