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Utilizare Microsoft Excel 

- nivel avansat - 
 

Participanţi 
Cursul este recomandat celor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care doresc să folosească 
produsul Excel la un nivel profesional: manageri şi angajaţi din toate departamentele. 
 
Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale 
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază de Excel. 
 
Prezentarea cursului 
Cursul are durata de 24 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele si studii de caz 
aplicabile in activitatea curenta a unei firme. 

 
Cursul abordează următoarele teme: 

 Editarea datelor: utilizarea referinţelor şi numelor de celule şi domenii, formatări 

avansate, formatare condiţionată, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de 

calcul 

 Funcţii: de dată şi oră (Today, Day, Month, Year, Networkdays, Edate, Eomonth, Workday, 

Weeknum, calculul diferenţei între date calendaristice), matematice (SumIf, SumIfs, Round, 

Roundup, Rounddown), statistice (Count, CountA, CountIf, CountIfs, AverageIf, AverageIfs), 

de text (Proper, Upper, Lower, Concatenate, Left, Right, Mid), financiare (Fv, Pmt), de 

căutare şi referinţă (Vlookup, Hlookup), logice (If, And, Or), de baze de date (Dsum, Dcount, 

Dmin, Dmax, Daverage, Dget) 

 Manipularea datelor: validarea şi auditul datelor introduse, protejarea datelor, lucrul în 

echipă, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul, crearea şi utilizarea 

template-urilor, crearea şi utilizarea scenariilor 

 Instrumente de analiză şi sinteză: crearea subtotalurilor, centralizarea datelor, crearea 

tabelelor şi diagramelor pivot, efectuarea calculelor într-un tabel pivot, utilizarea avansată a 

tabelului pivot, metode de prognoză a valorilor utilizând analiza de tip „what-if” 

 Macrocomenzi: înregistrarea unei macrocomenzi, modificarea şi execuţia 

macrocomenzilor 

 
Abilităţi ce vor fi dobândite 
Participanţii îşi vor însuşi tehnicile avansate de lucru cu formule, funcţii, baze de date, tabele pivot 
şi reprezentări sugestive ale datelor în Excel. 
 
Atestarea nivelului de cunoştinte 
Cursul se finalizează printr-un examen, iar cei care promovează vor dobândi un Certificat de 
absolvire cu recunoaştere naţională, cu antetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
 


