
CALCUL 

TABELAR



Noţiuni

Foaia de calcul tabelar sau foaia

de calcul electronic sau speadsheet

este un program ce ne pune la 

dispoziţie o tabelă de dimensiuni

suficient de mari, în interiorul

căreia putem scrie atât text cât şi

(mai ales) numere. 

Cu numerele scrise se pot efectua

foarte uşor calcule, prezenta

funcţională multiplă şi vizualizări

grafice



Calculul tabelar și reprezentările grafice, 

aceste instrumente se folosesc în special în

domeniul economic, deci poate fi utilizat în

gestiunea spitalului şi sau a cabinetului

medical. 

În acelaşi timp, prin inventivitatea şi iscusinţa

utilizatorului medic, acest instrument de 

lucru se dovedeşte deosebit de util atît în

activitatea de cercetare medicală, unde prin

funcţiile statistice matematice oferite ajută la 

analize statistice, precum şi în activitatea

curentă dintr-o clinică, prin întocmirea de 

grafice privind evoluţia bolilor pacienţilor. 



Nu sunt rare situaţiile

în care cu ajutorul

foilor de calcul au fost

întocmite baze de date 

cu pacienţii trataţi, 

folosindu-se facilităţile

specifice programelor

de baze de date, care 

există implementate şi

la acest program 

(ordonare, filtrare). 



Tabela este alcătuită din linii şi coloane. 

Pentru o identificare uşoară, de regulă, 

liniile sunt marcate cu numere, iar

coloanele cu litere (se incepe cu litera A 

şi se continuă până la sfârşitul

alfabetului, apoi se constituie grupuri de 

două litere, tot în ordine alfabetică). 

Intersecţia dintre o linie şi o coloană

alcătuieşte o celulă (cell) sau căsuţă. 

Pentru identificare - celula este

denumită prin numele coloanei, urmat

de numărul liniei (ex: A1, C67, AB3). 



Cu numerele înscrise în tabel pot 

fi efectuate calcule. Pentru

aceasta în căsuţele tabelei se pot 

scrie şi formule de calcul, 

utilizând operaţiile matematice. 

Operanzii utilizaţi sunt 

conţinutul numeric al celulelor

sau constante numerice. 

Rezultatul calculelor este depus

chiar în celula în care a fost

scrisă formula de calcul. 



Datorită calculului

dinamic în foaia de calcul

orice modificare a unei

date numerice din tabel

este urmată automat de 

recalcularea tuturor

rezultatelor obţinute pe 

baza acelei date.



Aplicaţia de calcul tabelar MS Excel oferă

următoarele posibilităţi: 

introducerea, editarea, formatarea şi tipărirea

informaţie; 

prezentarea unor informaţii sub forma unor

grafice sau diagrame; 

calcule matematice; 

calcule logice; 

calcule financiare; 

calcule statistice; 

prelucrări de tip organizare a datelor (grupări, 

ordonări, extrageri, sinteze).



Mediul de lucru

Un registru de calcul este format din unul

sau mai multe foi de calcul (worksheet 

sau sheet).O foaie de calcul reprezintă

obiectul de lucru al aplicaţiei MS Excel şi

conţine o listă de informaţii.Suprafaţa de 

lucru a unei foi de calcul este împărţită în

linii (rows) şi coloane (columns).

La deschiderea aplicaţie MS Excel, se 

deschide un fişier Excel numit

registru de calcul (workbook sau

book), având extensia xls (MS Office 

versiunea 2003) sau xlsx (MS Office 

versiunea 2007).



Elementul de bază al unei foi de calcul îl

reprezintă celula (cell). Celula se află la

intersecţia unei linii cu o coloană şi este

localizată printr-o adresă formată din 

indicele coloanei urmat de indicele liniei.

Liniile sunt identificate printr-un 

număr, afişat în antetul liniei (număr

cuprins între 1 şi 65535).Coloanele

sunt identificate prin litere, afişate în

antetul coloanei (litere cuprinse între

A şi Z).


