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OPENOFFICE 

Aplicaţia OpenOffice Calc 

= partea I = 

 
 

OpenOffice Calc (calcul tabelar) – esteă oă aplicaţieă deă calculă tgabelară ceă ofer ă posibilitateaă deă aă
introduceădate,ădeăaăleăanalizaăşiădeăaăfaceăcalculeăcuăacestea;ăsuntăincluseănumeroaseăfuncţiiăpentruăoperaţiiă
matematice,ăstatistice,ăfinanciare,ăbazeădeădateăetc.ăAplicaţiaăpermiteăimportulătabelelorădinăăMicrosoftăExcel. 

Unulădintreăavantajeleămajoreăaleăuneiăfoiădeăcalculăelectroniceăesteăc ădateleăsuntăfoarteăuşorăşiăsimpluă
deămodificat.ăDac  aţiăfolosităcorectăfuncţiileăşiăformulele,ăprogramulăvaăţineăcontădeănoileădateăşiăvaărecalculaă
foaia de calcul automat. 

Calcălucreaz ăcuăregistreă(workbooks),ăcareăconstauădintr-unănum rădeăpaginiăindividualeă(worksheets),ă
fiecareăconţinândăunăblocădeăceluleăordonateăpeărânduriăşiăcoloane,ăsubăformaăuneiăreţele,ăfiecareăcelul ăfiindă
situat ă laă intersecţiaă dintreă ună rândă şiă oă coloan .ă Fiecareă registruă poateă aveaămaiămulteă pagini,ă iară fiecareă
pagin ăpoateăaveaămaiămulteăcelule. 

Celuleăpotăs ăconţin ăelementeăindividualeă(text,ănumere,ăformuleăetc.)ăpeăbazaăc roraăseăfacăcalculeleăşiă
seăpoateădeterminaăceăseăvaăafişaăpeăecran. 

Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Calc 
AplicaţiaăOpenOfficeăCalcăpoateăfiălansat ăînăexecuţieă(deschis )ăcaăoriceăaplicaţieăinstalat ăsubăsistemulă

de operare Windows. 
Aceastaăseăpoateădeschideăînăfelulăurm tor:ă 

 Start  All Programs   OpenOffice  OpenOffice Calc; 

 dubluăclickăpeăscurt turaăaplicaţieiădac ăaceastaăexist ; 
 dubluăclickăpeăunăfişieră(.ods)ăcreatăcuăCalc-ul. 
Dup ălansarea aplicaţieiăpeăecranăvaăap reaăfereastraăacesteia,ăcareăconţineămaiămulteăelementeăşiăanume:ăă

baraă deă titlu,ă baraă deă meniuri,ă baraă deă opţiuniă standardă (unelteleă obişnuite),ă baraă deă formatareă (unelteă deă
formatareăaătextului),ăloculăcareăindic ăcelulaăactiv ,ăcâmpulăpentruăintroducereaădeăformule,ăzonaădeălucruădat ă
deăfoaiaădeăcalculă(multitudineaădeărânduriăşiăcoloane)ăşiăbaraădeăstareă(fig.ă1). 

Butoaneleăgraficeădeăpeăpanourileă(PanoulăStandard,ădeăFormatareăşiădeăFormule)ădeăsubăbaraădeămeniuriă
asigur ăaccesulălaăoălarg ăgam ădeăcomenziăşiădeăfuncţii. 

ÎnăPanoulădeăFormatareă suntădou ăzoneădreptunghiulareă înăparteaă stâng ,ădenumiteăFont name şiăFont 

Size,ăcareăv ăajut ăs ăschimbaţiăfontulăşiăm rimeaăscrisului.ăPentruăaăfaceăacestălucruădaţiăclicăpeămiculăbunton 
dină parteaă dreapt ă aă fiec ruiă dreptunghiă (celă careă v ă sugereaz ă oă derulareă înă jos)ă pentruă aă deschideă listaă
fonturilor, respectiv dimeniunile acestora. 

Înăparteaăstâng ăaăpanouluiăFormuleăesteăunăcâmpădreptunghiular,ănumităName,ăcareăconţineăoăliter ăşi un 
num r,ădeăexempluăD6,ăcareăindic ărândulăşiăcoloanaăceluleiăcurenteă(celulaădeăreferinţ ). 



 

 

LaădreaptaăcâmpuluiăNameăseăafl ăFunctionăWizardăşiăSum.ăDac ădaţiăclicăpeă ăFunctionăWizardăseăvaă
deschideă oă caset ă deă dialogă undeă puteţiă c utaă prină listaă funcţiiloră disponibileă şiă s ă alegeţiă funcţiaă dorit ,ă iară
butonulăSumăinsereaz ăînăcelulaăcurent ăoăformul ăcareăcalculeaz ăsumaăcelulelorădeădeasupraăsauădac ăcelulaădeă
deasupraănuăconţineănumere,ăceleădeălaăstânga. 

Fig. 1. FereastraăaplicaţieiăOpenOffice Calc 

Butonul Function insereaz ăunăsemnădeăegalitateă("=")ăînăcelulaăselectat ăşiăînăcâmpulădeăformule,ăcelulaă
fiindăastfelăpreg tit ăs ăaccepteăoăformul . 

Conţinutulăceluleiăcurenteă(date,ăformuleăsauăfuncţii)ăesteăafişatăînăcâmpulăInput line, care face parte din 
panoulă Formule.ă Puteţiă editaă conţinutulă celuleiă curenteă directă înă acestă câmp,ă sauă puteţiă s ă editaţiă înă celulaă
curent .ăPentruăaăeditaăcelulaăcurent ăesteăsuficientăs ădaţiădubluăclicăpeăaceasta. 

PentruăaăeditaăînăLiniaădeăintroducereădaţiăclicăstângaăundeădoriţiăs ăpoziţionaţiăcursorulăînăcadrulătextuluiă
dinăLiniaădeăintroducere,ăapoiăputeţiăs ăscrieţi.ă 

Înăparteaădeă josă aă fiec reiă pagini,ă subă reţeauaădeă celuleă suntă cotoareleăpaginilor,ă careăofer ă accesulă laă
fiecareăpagin ,ăiarăcotorulăpaginiiăactiveăeste alb. 

PuteţiăcreaăunănouăregistruădândăclicăpeămeniulăFile  New  Spreadsheet, sau folosind butonul New 

document de pe bara de instrumente standard. 
FolosiţiăbutonulăNew Document deăpeăpanoulăStandard,ăcareăcreaz ă întotdeaunaăunădocumentădeă tipulă

ultimului document creat de la buton, iar la început este propus un nou document de tipul documentului curent. 
Dac ă ţineţiă ap sată butonulămouse-uluiădeasupraă acestuiăbutonă seăvaădeschideăunămeniuădeăundeăputeţiă alegeă
tipul documentului care va fi creat, inclusivăSpreadsheet.ăAcestămeniuăpoateăfiăaccesatăşiădândăunăsimpluăclicăpeă
s geataăneagr ădeălâng ăpictogram . 

Deschiderea registrelor existente 
Pentruăaădeschideăunăregistruăexistentăaveţiămaiămulteăposibilit ţiăşiăanume: 
1. Meniul File  Open; 



 

 

2. daţiăclicăpeăbutonul Open de pa panoul Standard; 
3. deălaătastatur ăfolosiţiăcombinaţiaădeătasteăCtrl+O; 
OricareădintreăacesteăopţiuniăaţiăalegeăseăvaădeschideăcasetaădeădialogăOpen,ăundeăputeţiăg siăregistrulă

(fişierul)ăpeăcareădoriţiăs ăîlădeschideţi. 
Documentele Calc pot fi createăşiăpeăbazaăunorăşabloane,ădac ăaveţiăşabloaneădisponibile.ăProcedaţiăcaă

maiă sus,ă dară înă locă s ă alegeţiă dină meniuă Spreadsheet,ă selectaţiă Templates and Documents. În fereastra 
Şabloaneăşiădocumente,ămergeţiălaăfolder-ulăcorespunz torăşiădaţiăbubluăclicăşiăclicăpeăşablonulădorit.ăAstfelăună
nouăregistru,ăbazatăpeăacelăşablonăseăvaădeschide. 

Salvarea registrelor 
Registreleăpotăfiăsalvateăprinămaiămulteăposibilit ţiădup ăcumăurmeaz : 
1. Meniul File  Save; 
2. daţiăclicăpeăbutonulăSave de pa panoul Standard. Acestăbutonăvaăfiăinactivădup ăsalvareaăfişierului,ă

atâtaătimpăcâtănuămaiăauălocăalteămodific riăasupraăregistrului; 
3. deălaătastatur ăfolosiţiăcombinaţiaădeătasteăCtrl+S; 
Dac ă registrulă nuă aămaiă fostă salvată atunciă oricareă dintreă acţiunileă deămaiă susă voră conduceă laă apariţiaă

caseteiădeădialogăSaveăAs,ăundeăputeţiăspecificaănumeleăregistrului,ă locaţiaăundeăs ăfieăsalvatăşiăeventuală totă
aiciăputeţiăs ăschimbaţiăformatulădorit. 

Deplasarea în registru 

Selectarea unei celule individuale se poate realiza astfel: 
1. folosind mouse-ul,ăprinăplasareaădeasupraăceluleiăşiădândăclicăstânga; 
2. folosindăoăreferinţ ădeăcelul ,ădaţiăclicăpeăs getuţaădeălâng ăcâmpulăName. Coordonatele celulei vor 

fiăevidenţiate.ăTastaţiănoileăcoordonateăşiăap saţiăEnter,ăsauădaţiăclicăînăcâmpulăName, apoi tasta Backspace şiă
apoiătastaţiănoileăcoordonate. 

3. folosind Navigatorul din panoul Standard (sauăap saţiătastaăF5)ăpentruăaăafişaăNavigatorul.ăTastaţiă
coordonateleăceluleiăînăceleădou ăcâmpuriădeăsus,ădenumiteăColumn şiăRow şiăap saţiătastaăEnter. 

Deplasarea de la o celulă la alta se poate face cu ajutorul mai multor variante cum ar fi: 
1. folosind tastele Tab şiăEnter.ăAp sareaăEnter sau Shift+Enter mut ăfocusulă (margineaăneagr ămaiă

evident ăaăuneiăceluleăsauăaămaiămultorăcelule,ăcareăindic ăfaptulăc ăaceasta/acestea sunt active) în jos sau în 
sus,ărespectivăap sareaăTab sau Shift+Tab mut ăfocusulălaădreaptaăsauălaăstânga. 

2. folosindătasteleăcursor,ăcareămut ăfocusulăînădirecţiaăs geţilor; 
3. folosind tastele Home, End, Page Up şiăPage Down. Home mut ăfocusulăde la începutul rândului, 

End mut ă focusulă laă coloanaă ceă conţineă date,ă situat ă celămaiă înă dreapta,ăPage Down vizualizeaz ă celuleleă
aflate un ecran mai jos, iar Page Up peăceleăaflateăcuăunăecranămaiăsus.ăCombinaţiileăControl şiăAlt cu Home, 
End, Page Down, Page Up,ăşiătasteleăcursorămut ăfocusulăînăşiămaiămulteăfeluriă(tabelulă1). 

Mutarea de la o pagină la alta se poate realiza astfel: 
1. folosindătastaturaăap saţiăControl+PgDn pentruăaămutaăoăpagin ălaădreaptaăşiăControl+PgUp pentru 

aămutaăoăpagin ălaăstânga;â 
2. folosind mouse-ul,ă selectaţiă oă pagin ă dândă clică peă cotorulă ei.ă Paginileă nuă suntă numerotate,ă ciă auă

diferiteădenumiri,ădarăvoiăputeţiăs ăleădenumiţiădup ăbunulăvostruăplacă(fig.ă2); 
Selectarea elementelor unei pagini sau ale unui registru 
Oăsingur ăcelul ăpoateăfiăselectat ăprintr-unăclicăstângaăpeăcelulaădorit . 
Un întreg rând de celule se poate selecta dând clic stânga pe capul de rând. 



 

 

Tabelul 1. Deplasareaădeălaăoăcelul ălaăaltaăfolosindătastatura 
Combinaţia de taste Deplasarea 

 Laădreaptaăoăcelul  

 Laăstângaăoăcelul  

 Înăsusăcuăoăcelul  

 Înăjosăcuăoăcelul  

Control+  Laăultimaăcoloan ăcareăconţineădateăsauălaăcoloanaăIV 

Control+  Laăprimaăcoloan ăconţinândădateă(peăacelărând)ăsauălaăcoloanaăA 

Control+  Laăprimulărândăconţinândădateăînăaceaăcoloan ăsauălaărândulă1 

Control+  Laăultimulărândăconţinândădateădinăaceaăcoloan ăsauălaărândulă65.536 

Control+Home La celula A1 

Control+End Laăcelulaădinăextremitateaădreapt ăjosăcareăconţineădate 

Alt+PgDn Unăecranălaădreaptaă(dac ăesteăposibil) 

Alt+PgUp Unăecranălaăstângaă(dac ăesteăposibil) 

Control+PgDn Oăpagin ălaădreaptaă(înăordineaăcotoarelor) 

Control+PgUp Oăpagin ălaăstângaă(înăordineaăcotoarelor) 

Tab Oăcelul ălaădreapta 

Shift+Tab Oăcelul ălaăstânga 

Enter Oăcelul ăînăjos 

Shift+Enter Oăcelul ăîn sus 

Fig. 2. Butoaneleăcuăs geţiăădeălâng ăcotoare 

Oăcoloan ăîntreag ădeăceluleăpoateăfiăselectat ădândăclicăstângaăpeăcapulădeăcoloan ărespectiv. 
Selectareaăuneiăpaginiăseăpoateăfaceădândăclicăpeăcotorulăpaginiiăpeăcareădoriţiăs ăoăselectaţi. 
Lucrul cu rânduri şi coloane 
Inserareaăcoloanelorăşiăaărândurilorăseăpoateărealizaăprinămaiămulteămodalit ţiăşiăanume: 
1. folosind meniul Insert,ăselectaţiăcoloanaăsauărândulăundeădoriţiăcaănouaăcoloan ăsauănoulărândăs ăfieă

inserate,ăsauăselectaţiădup ăcazăInsert  Column ori  Insert  Row; 



 

 

2. folosind mouse-ul,ă selectaţiă coloanaă sauă rândulă undeă doriţiă caă nouaă coloan ă sauă noulă rândă s ă fieă
inserate.ă Daţiă clică dreaptaă peă capulă coloaneiă respectivă peă capulă rândului,ă selectaţiă Insert Row sau Insert 

Column. 
Coloaneleăşiăaărândurileăpotăfiăşterseăfolosindămouse-ulăînăfelulăurm tor: 
1. selectaţiăcoloanaăsauărândulăpeăcareădoriţiăs -lăştergeţi; 
2. daţiăclicădreaptaăpeăcapulădeărândăsauăpeăcapulădeăcoloan ; 
3. selectaţiăDeleteăColumnăsauăDeleteăRowădinămeniulăcontextual. 
Inserarea unei pagini noiăseăfaceăprinămaiămulteămodalit ţi.ăPrimulăpasăînătoateăcazurileăesteăs ăselectaţiă

paginaălâng ăcareăvaăfiăinserat ănouaăpagin .ăApoiăputeţiăfolosiăurm toareleăvariante: 
- daţiăclicăpeămeniulăInsert şiăselectaţiăSheet; 
- daţiăclicădreaptapeăcotorăşiăselectaţiăInsert Sheet; 
- daţiăclicăîntr-unăspaţiuăgolădeădup ăultimulăcotoră(fig.ă3). 

Fig. 3. Crearea unei noi pagini 

Fiecareămetod ăvaădeschideăcasetaădeădialogă Insert Sheet,ă undeăputeţiă selectaădac ă inserţiaă seăvaă faceă
înainteăsauădup ăpaginaăcurent ăşiăcâteăpaginiăinseraţiă(fig.ă4). 

Fig. 4. Caseta de dialog Insert Sheet 
Pentruăştergereaăuneiăpaginiădaţiă clicădreaptaăpeă cotorulăpaginiiăpeăcareădoriţiă s ăoă ştergeţiă şiă selectaţiă

Delete din meniul contextual. 
Redenumireaăpaginilorăoăputeţiărealizaăînămaiămulteăfeluriădup ăcumăurmeaz : 



 

 

- introduceţiănumeleăînăcâmpulădeănumeăatunciăcândăcreaţiăpagina; 
- daţiă clică dreaptaă peă ună cotoră şiă selectaţiă Rename Sheet dină meniulă contextuală şiă înlocuiţiă numeleă

existent cu unul mai potrivit. 
Vizualizarea în aplicaţia Calc 
Funcţiaădeăscalareă(m rireăşiămicşorare)ăv ăpermiteăs ăvedeţiămaiămulteăsauămaiăpuţineăceluleăînăfereastraă

programului.ăFuncţiaăpoateăfiăfolosit ăprinămaiămulteămetode: 
- mergând la meniul View  Zoom; 
- daţiădubluăclicăpeăcifraăprocentuluiădinăpanoulădeăstatut din marginea de jos a ferestrei. 
Ambele metode vor deschide caseta de dialog pentru scalare (Zoom & View Layout),ăcareăv ăofer ămaiă

multeăopţiuniăafişateăînăparteaăstâng ăaăferestreiă(fig.ă5). 

Fig. 5. Caseta de dialog pentru scalare 

Fixarea rândurilor şi coloanelor  
Fixareaăvizeaz ăunănum rădeărânduriăşi/sauădeăcoloane,ă 
Realizarea de calcule  
Aplicaţiaă OpenOfficeă Calcă neă ofer ă ună setă impresionantă deă funcţiiă (operaţiiă matematice)ă predefinite,ă

grupate în caseta de dialog Function Wizard pe tipuri diferite,ăpotrivităutilit ţiiăacestoraălaărezolvareaădiferiteloră
problemeă(fig.ă6).ăCeleămaiămulteăcategoriiădeăfuncţiiăsunt: 

- funcţiiămatematiceă(Mathematical) permităefectuareaădeăcalculeămatematiceăsimpleăşiăcomplexe; 
- funcţiiăstatisticeă(Statistical) permităefectuareaădeăcalculeăstatisticeăutilizândăseriiă(şiruri)ădeăvalori; 
- funcţiiădeăinformareă(Information) afişeaz ăinformaţiiădespreăceluleăşiăcâmpuri; 
- funcţiiălogiceă(Logical) determin ăvaloareaădeăadev răsauădeăfals,ăcorespunz torăuneiăcondiţii; 
- funcţiiă bazeă deă dateă (Database) efectueaz ă diferiteă calculeă asupraă unoră rubrici,ă într-oă baz ă deă date,ă

corespunz torăunorăcriteriiădefinite; 
- funcţiiă calendară sau dat  calendaristic ă (Date & Time) manipuleaz ă numereă careă reprezint ă dateă

calendaristice sau de timp; 
- funcţiiă textă sauă şiră deă caractereă (Text) ofer ă informaţiiă legateă deă textulă existentă înă celuleă şiă permită

operaţiiăcuăetichete; 
- funcţiiăfinanciareă(Financial) permit realizarea de calcule economico-financiare predefinite. 



 

 

Fig. 6. Caseta de dialog Function Wizard 

Ordineaăefectu riiăoperaţiilorădeăintroducereăaăuneiăfuncţiiăînăcasetaădeădialogăeste: 
1. selectareaăcategorieiăfuncţieiădinălistaăCategoryăaătabuluiăFunctions; 
2. selectareaăfuncţieiădinălistaăFunction,ăapoiăclicăpeăbutonulăNext; 
3. introducereaă argumenteloră funcţieiă (referinţeleă celuleloră implicateă înă calcul,ă valoriă numerice,ă

etichete,ă alteă funcţii,ă diverşiă parametrii),ă prină tastareă sauă prină selectareă cuă mouse-ul din celule, în casetele 
corespunz toare.ăAceleă argumenteă careă apară scriseă aldină (bold)ă suntă obligatorii,ă celelalteă fiindă opţionale.ă Peă
m suraă introduceriiă argumentelor,ă rezultatulă funcţieiă apareă înă zonaăResult, iar în zona Formula a casetei de 
dialog Function Wizard şiăînăbaraădeăformuleăseăpoateăvizualizaăexpresiaăintrodus . 

4. confirmareaăfuncţieiăintroduseăap sândăpeăbutonulăOK. 
Exempluădeăsintax ăaăfuncţieiăSUM: 
=SUM(listaăargumente)ăadun ăvalorileădintr-oălist ăprecizat ăcaăargument. 
ExempleădeăutilizareăaăfuncţieiăSUM: 
=SUM(15;35) – adun ă15ăcuă35 
=SUM(A1,17,48) – adun ăconţinutulăceluleiăA1ăcuă17ăşiăcuă48 
=SUM(A2:B4) – adun ăconţinutulăcelulelorăA2,A3,A4,B2,B3,B4 
=SUM(A1;30;A2:B4) – adun ăcelullaăA1ăcuă30ăşiăcuăăconţinutulăcelulelorăA2,A3,A4,B2,B3,B4ă(fig.ă7). 
Butoanele Shrink/Maximize din dreapta casetelor de introducere a argumentelor permit la clic pe ele 

minimizareaărespectivărefacereaădimensiuniiăcaseteiădeădialogăastfelăîncâtăs ăfacilitezeăvizualizareaăşiăselectareaă
datelor foii de calcul. 



 

 

Fig. 7. ExempluădeăutilizareăaăfuncţieiăSUMăînăcasetaădeădialogăFunctionăWizard 

Oăfuncţieămaiăpoateăfiăintrodus ăşiăprinătastareaăfuncţieiăşiăaăcomponentelorăsaleădirectăînăcelulaăînăcareă
va fi returnat rezultatul, argumentele putând fi precizate prin tastare sau prin selectarea cu mouse-ul (fig. 8). 

 

Fig. 8. IntroducereaăfuncţieiăSUMăînăcelula de rezultat prin tastare sau prin selectarea cu mouse-ul 

Editareaă (modificarea)ă uneiă funcţiiă seă poateă faceă fieă directă înă celul ă sauă înă baraă deă formule,ă dară şiă înă
caseta de dialog Function Wizard,ă dac ă seă selecteaz ă celulaă deămodificată şiă seă d ă unaă dintre comenzile de 
deschidere a acesteia. 

Funcţii matematice 



 

 

Funcţiileă dină categoriaă Mathematical se întind de la simple formule pentru efectuarea unor calcule 
elementareă pân ă laă funcţiiă complexe,ă maiă degrab ă utileă unuiă matematiciană decâtă utilizatoruluiă mediuă al 
aplicaţieiăOpenOfficeăCalc. 

Funcţia SUM 
FuncţiaăSUM adun ăvalorileăprecizateădreptăargumentăşiăareăsintaxa:ăSUM (number 1; number 2; ...) 
Unde:ănumberă1;ănumberă2;ă...ăsuntădeălaă1ălaă30ădeăargumenteăpentruăcareăseăvaăobţineăînsumarea. 
Exemple:  
SUM(A1:A5) 
SUM(6;5) 
SUM(D6:D5;3) 
FuncţiaăSUM poateăfiăapelat ăprintr-oăfacilitateăsuplimentar ăoferit ădeăutilizareaăbutonuluiă∑ Sum de pe 

baraădeăformule.ăExist ă2ăvariante,ăînăfuncţieădeăpoziţiaăceluleiărezultatăreferitorălaăzonaăargumentelorăşiăanume: 
- dac ăcelulaărezultatăesteăadiacent ăbloculuiădeăargumenteă(dedesubtulăsauălaădreaptaăacestuia),ăatunciăseă

selecteaz ăcelulaărezultat,ăseăapas ăbutonulăSum şiăseăconfirm ăintroducereaăformuleiăcuătastaăEnter; 

- dac ăcelulaărezultatănuăesteăadiacent ăargumentelor,ăatunciăseăapas ăbutonulă∑ Sum,ăseăprecizeaz ăîntreă
parantezeleăfuncţieiăargumenteleă(prinătastare/selectare),ăapoiăseăconfirm ăintroducereaăformuleiăcuătastaăEnter. 

Funcţia SUMIF 
Funcţiaă SUMIF adun ă argumenteleă specificateă printr-ună criteriuă dată şiă areă sintaxa: SUMIF 

(range;criteria;sum_range) 
Unde: range reprezint ăceluleleăceăvorăfiăevaluateădeăcriteriulădat,ăcriteria reprezint ăcriteriul,ăsubăformaă

unuiănum r,ăexpresieăsauătext,ăcareăstabileşteăcareăceluleăvorăintraăînăadunareăşiăsum_range reprezint ăcelulele 
supuseăoperaţieiădeăadunare. 

Observaţii: 
- vor fi adunate doar acele celule din zona sum_range alăc rorăcorespondentădinăzonaărangeăîndeplinescă

criteriul specificat; 
- dac ăseăomiteăargumentulăăsum_range,ăatunciăvorăfiăsupuseăadun riiăceluleleădinăzona range. 
Exemple: 
SUMIF(A1:A5;”>1000000”;B1:B5) = 10000000 
SUMIF(A1:A5;”>1000000”) = 20000000 

Funcţia COUNTIF 
FuncţiaăCOUNTIF num r ădintr-oăzon ădeăcelule,ădoarăpeăaceleaăcareăîndeplinescăăunăcriteriuădatăşiăareă

sintaxa: COUNTIF (range;criteria) 
Unde: range reprezint ăzonaăînăcareăseăvaăfaceănum rareaăşiăcriteria reprezint ăunăcriteriuădeăselectare,ă

subăform ădeănum r,ăexpresieăsauătext. 
Exemple: 
COUNTIF(A2:B13;”turism”) = 10 
COUNTIF(A2:B13;”<5”) = 10 

Funcţia ROUND 
Funcţiaă ROUND rotunjeşteă ună num ră laă num rulă specificată deă zecimaleă şiă areă sintaxa:ă ROUND 

(number,count) 
Unde: number esteănum rulăceăseăvaărotunjiăşiăcount reprezint ănum rulădeăzecimaleălaăcareăvaăfiărotunjită

num rulă(opţional). 



 

 

Observaţii: 
- dac ăcount esteă0ăsauăseăomite,ănum rulăvaăfiărotunjitălaăcelămaiăapropiatănum răîntreg; 
- dac ăcount  esteămaiămicăcaă0,ănum rulăesteărotunjităc treăstângaăseparatoruluiădeăoăzecimal .ă 
Exemple: 
ROUND(542,12345;2) = 542,13 
ROUND(542,12345;0) = 542 
ROUND(542,12345) = 542 
ROUND(542,12345;-1) = 540 
ROUND(542,12345;-2) = 500 

Funcţia INT 
FuncţiaăINT rotunjeşteăînăjosăunănum răpân ălaăcelămaiăapropiatăîntregă(furnizeaz ădreptărezultatăparteaă

întreag ăaăunuiănum r)ăşiăareăsintaxa:ăINT (number) 
Exemple: 
INT(25,78) = 25 
INT(-25,78) = -26 

Funcţii statice 
Întreă funcţiile din categoria Statistical seă reg sescă atâtă funcţiiă simple,ă pentruă returnareaă medieiă

aritmetice,ăminimului,ămaximuluiă unuiă domeniu,ănum rareă (AVERAGE, MIN, MAX, COUNT),ă dară şiă funcţiiă
statice mai complexe, cum ar fi cele pentru calculul abaterilor absoluteăşiă standardăsauăaădiverseloră tipuriădeă
distribuţiiăsauădeăprobabilit ţi. 

Funcţia MAX 
FuncţiaăMAX calculeaz ămaximulăvalorilorădeătipănumericăaflateăîntr-oălist ădeăargumenteăşiăareăsintaxa:ă

MAX (number 1; number 2; ...) 
Unde: number 1; number 2; ... suntăîntreă1ăşiă30ădeăargumenteăceăpotăconţineăsauăseăpotăreferiălaădiverseă

tipuriădeăinformaţii,ădintreăcareăîns ăseăvaăcalculaămaximulădoarăalăcelorăcareăsuntădeătipănumeric. 
Deăexempluă(fig.ă9)ăceaămaiămareănot ădinălist :ă=MAX(B2:B6) 

Fig. 9. Utilizarea funcţieiăMAXăpentruăaflareaăceleiămaiămariănoteădintr-oălist  

Funcţia MIN 
FuncţiaăMIN calculeaz ăminimulăvalorilorădeătipănumericăaflateăîntr-oălist ădeăargumenteăşiăareăsintaxa:ă

MIN (number 1; number 2; ...) 



 

 

Unde: number 1; number 2; ... suntăîntreă1ăşiă30ădeăargumenteăceăpotăconţineăsauăseăpotăreferiălaădiverseă
tipuriădeăinformaţii,ădintreăcareăîns ăseăvaăcalculaăminimulădoarăalăcelorăcareăsuntădeătipănumeric. 

Deăexempluă(fig.ă10)ăceaămaiămic ănot ădinălist :ă=MIN(B2:B6) 

Fig. 10. UtilizareaăfuncţieiăMIN pentru aflarea celei mai mici note dintr-oălist  

Funcţia AVERAGE 
Funcţiaă AVERAGE calculeaz ă mediaă aritmetic ă aă valoriloră deă tipă numerică referiteă într-oă list ă deă

argumenteăşiăareăsintaxa:ăAVERAGE (number 1; number 2; ...) 
Unde: number 1; number 2; ... sunt întreă1ăşiă30ădeăargumenteăceăpotăconţineăsauăseăpotăreferiălaădiverseă

tipuriădeăinformaţii,ădintreăcareăîns ăseăvaăcalculaămediaăaritmetic ădoarăpentruăceleădeătipănumeric. 
Deăexempluă(fig.ă11)ămediaăaritmetic ăaănotelorăobţinute:ă=AVERAGE(B2:B6) 

Fig. 11. UtilizareaăfuncţieiăAVERAGEăpentruăaflareaămedieiăaritmetice 

Funcţia COUNT 
FuncţiaăCOUNT num r ăceluleleăceăconţinăinformaţiiădeătipănumericăşiănumereleăintroduseăîntr-oălist ădeă

argumenteăşiăareăsintaxa:ăCOUNT (value 1; value 2; ...) 
Unde: value 1; value 2; ... suntăîntreă1ăşiă30ădeăargumenteăceăpotăconţineăsauăseăpotăreferiălaădiverseătipuriă

deăinformaţii,ădintreăcareăîns ăvorăfiăum rateădoarăceleădeătipănumeric. 
Exemplu:ănum rulăvalorilorădeătipănumericădinăbloculădeăceluleăA12:B16 



 

 

FuncţiileăMAX, MIN, AVERAGE, COUNT darăşiăSUM potăfiăapelateăpeălâng ămetodeleăgeneraleăenunţateă
anteriorăşiăprinăselectareaălorădinălistaăderulant ăaăcaseteiăNameăBoxădinăparteăaăbareiădeăformule,ădac ăînăcelulaă
destinat ă rezultatuluiă seă tasteaz ă înă prealabilă „=”ăurmând apoiă s ă seă specificeă argumenteleă şiă s ă seă confirmeă
introducerea formulei cu Enter. 

Funcţia logică IF 
FuncţiaăIF din categoria Logical testeaz ăoăcondiţieăşiăreturneaz ăoăvaloareădac ăcondiţiaăprecizat ăesteă

adev rat ă(îndeplinit )ăşiăoăalt ăvaloareădac ăcondiţiaăesteăfals ă(nuăesteăîndeplinit ).ăPentruăevaluareaăcondiţieiă
logiceălaăadev ratăsauăfalsăseăutilizeaz ăoperatoriărelaţionaliă(=, <, >, ≤,ă≥) şiăareăsintaxa:ăIF (Test; Then_value; 

Otherwise_value) 
Unde: Test reprezint ăcondiţia,ă testulăşiăesteăoriceăexpresieăceăpoateăfiăevaluat ăcuăadev rat ăsauăfals ,ă

Then_value reprezint ă rezultatulă pentruă condiţieă adev rat ă (îndeplinit ):ă dac ă esteă omis ,ă rezultatulă pentruă
condiţieăîndeplinit ăvaăfiăvaloareălogic ăTRUEă(ADEV RAT)ăşiăOtherwise_value reprezint ărezultatul pentru 
condiţieă fals ă (neîndeplinit ),ă dac ă esteă omis ,ă rezultatulă pentruă condiţieă neîndeplinit ă vaă fiă valoareaă logic ă
FALSE (fals). 

Observaţii: 
- potăfiăîncapsulateăpân ălaă7ăfuncţiiăIF caăargumenteăaleătest riiăuneiăcondiţiiămaiăelaborate; 
- constantele logice sunt TRUE (adev rat)ă şiăFALSE (fals)ăpreiauăvariantaă înă limbaăenglez /român ă înă

funcţieădeăversiuneaăăenglez /român ăaăsistemuluiădeăoperareăinstalat. 

Fig. 12. UtilizareaăfuncţieiăIFăpentruăaflareaăstudenţilorăadmişiăşiărespinşi 

Funcţii pentru date calendaristice 
Dateleă calendaristiceă şiă momenteleă deă timpă suntă exprimateă înă aplicaţiaă OpenOfficeă Calcă prină valoriă

numericeăseriale.ăAcesteaăsuntănumereăzecimaleăaleăc rorăparteă întreag ă reprezint ănum rulădeăzileăcareăs-au 
scurs de la 01 ianuarie 2016 pân ălaărespectivaădat ,ăiarăparteaăzecimal ăreprezint ămomentulădeătimpădeălaăoraă
0 la respectivul moment. 

Aplicaţiaă OpenOfficeă Calcă permiteă schimbareaă dateiă deă referinţ ă pentruă asociereaă valoriloră numericeă
seriale ale datelor calendaristice din 01 ianuarie 2016 în 01 iunie 2016 sau 01 octombrie 2016 prin bifarea 
opţiuniiăcorespunz toareăîn:ăTools  Options  OpenOffice.orgCalc  Calculate  rubrica Date. 

Seăpoateăaflaăvaloareaănumeric ăserial ăaăuneiădateăcalendaristiceăformatat ăcuătipulădeădat ăDate sau a 
unuiămomentă deă timpă formatată cuă tipulă deă dat ăTime schimbându-i formatarea în categoria Number (format 
Standard). 



 

 

Atunciăcândăseărealizeaz ăcalculeăcuădateăcalendaristice,ădeăexempluăsc deriăpentruăaădeterminaăvârstaă
sauăvechimeaăpornindădeălaădataănaşteriiăsauădataăangaj rii,ăaplicaţiaăvaăaplicaăacesteăcalculeăvalorilorănumericeă
serialeăasociateărespectivelorădateăcalendaristice,ăiarărezultateleăvorăfiăexprimateăînănum rădeăzile. 

Funcţia TODAY 
FuncţiaăTODAY întoarceădreptărezultatăvaloareaănumeric ăserial ăaădateiăcurente.ăDac ăcelulaărezultatăeraă

iniţialăcuătipulădeădat ăGeneral, atunci rezultatul va fi furnizat în formatul Date şiăareăsintaxa:ăTODAY() 
Aceast ă funcţieăesteăunaăvolatil ,ădeciănuăaccept ăargumenteăşiă seăactualizeaz ăautomată laădeschiderea 

documentului de calcul. 
Funcţia DAY 
FuncţiaăDAY returneaz ăziuaăuneiădateăcalendaristiceăreprezentateăcaăvaloareănumeric ăserial ,ăziuaăfiindă

furnizat ăcaănum răîntregăcuprinsăîntreă1ăşiă31ăşiăareăsintaxa:ăDAY(number) 
Unde number poateăfiăintrodus ăcaănum rulădeăzileăscurseădeălaă01.01.2016,ăcaăreferinţ ălaăoăcelul ăceă

conţineăoădat ăcalendaristic ăvalid ăsauăcaăoăexpresieădeădat ăcalendaristic ăceăreturneaz ăoădat ăvalid . 
Funcţia MONTH 
FuncţiaăMONTH returneaz ălunaăuneiădateăcalendaristiceăreprezentateăcaăvaloareănumeric ăserial ,ălunaă

fiindăfurnizat ăcaănum răîntregăcuprinsăîntreă1ăşiă12ăşiăareăsintaxa:ăMONTH(number) 
Unde number poateăfiăintrodus ăcaănum rulădeăzileăscurseădeălaă01.01.2016,ăcaăreferinţ ălaăoăcelul ăceă

conţineăoădat ăcalendaristic ăvalid  sauăcaăoăexpresieădeădat ăcalendaristic ăceăreturneaz ăoădat ăvalid . 
Funcţia YEAR 
FuncţiaăYEAR returneaz ă anulă uneiă dateă calendaristiceă reprezentateă caă valoareă numeric ă serial ,ă anulă

fiindăfurnizatăcaănum răîntregăcuprinsăîntreă2015ăşiă2016ăşiăareăsintaxa: YEAR(number) 
Unde number poateă fiă introdusăcaănum rulădeăzileă scurseădeă laă01.01.2016,ăcaă referinţ ă laăoăcelul ăceă

conţineăoădat ăcalendaristic ăvalid ăsauăcaăoăexpresieădeădat ăcalendaristic ăceăreturneaz ăoădat ăvalid . 
Funcţia WEEKDAY 
FuncţiaăWEEKDAY transform ăoăvaloareănumeric ăserial ăîntr-oăziăaăs pt mânii,ăluândăimplicităvaloriădeă

laă1ălaă7ă(1ăpentruăDuminic ,ă2ăpentruăLuni,ă...,ă7ăpentruăSâmb t tăşiăareăsintaxa:ăWEEKDAY(number;type) 
Unde number poateă fiă introdusăcaănum rulădeăzileă scurseădeă laă01.01.2016,ăcaă referinţ ă laăoăcelul ăceă

conţineăoădat ăcalendaristic ăvalid ăsauăcaăoăexpresieădeădat ăcalendaristic ăceăreturneaz ăoădat ăvalid ,ăiarătype 
esteăunănum răceăstabileşteămodelulădeăinterpretareăaărezultatului. 

Referinţe absolute, mixte şi relative 
Oă facilitateă aă aplicaţieiă Calcă esteă reprezentat ă deă posibilitateaă copieriiă formuleloră întreă celule.ă Celuleă

surs ăpotăfiăreferiteădiferit,ăînăfuncţieădeărezultatulăaşteptatăînăurmaăcopieriiăformulei. 
Referinţeleăcelulelorăpotăfi: 

 Relative – acest tip deăreferinţ ăseămodific ălaăcopiereaăformulei; 
 Absolute – acestătipădeăreferinţ ănuăseămodific ă(r mâneăconstantăşiănum rulărânduluiăşiăliteraăcoloanei)ă

la copierea formulei; 

 Mixte – acestătipădeăreferinţ ăîşiămodific ăfieănum rulărândului,ăfieăliteraăcoloaneiă(r mâneăconstantăfieă
literaăcoloanei,ăfieănum rulărândului)ălaăcopiereaăformulei. 
Componentaădinăadresaăuneiăcelule,ăcareăr mâneăconstant ăvaăfiăprecedat ădeăsemnulă„$”. 
Exempleădeătipuriădeăreferinţ : 

 Relative:ăA1,ăF22ăseămodific ăambeleăcomponenteăale adresei; 

 Absolute:ă$A$1,ă$F$22ăr mânăconstanteăambeleăcomponente; 



 

 

 Mixte – $A1,ă A$1,ă semnulă $ă indicândă componentaă dină adres ă careă r mâneă constant ă prină copiere;ă
r mâneăconstant ăliteraăcoloaneiă($A1),ăr mâneăconstantănum rulărânduluiă(A$1). 

Schimbarea de referinţ ăînătimpulăedit riiăseăpoateăfaceăprinăap sareaăcombinaţieiădeătaste Shift+F4. 
 
Exemple de exerciţii:  
Sumaă(adunarea)ăaădou ănumere: 
1. tastaţiăînăcelulaăA1ă(f r ăghilimele)ă"=5+6"; 
2. apoiăap saţiătastaă`Enter'ădeălaătastatur ; 
3. în celul A1 ar trebui saăapar ă"11",ădeoareceărezultatulăapareăînămodăautomat. 
Cursorulăvostruăarătrebuiăs ăseăg seasc ăacumăînăcelulaăimediatăsubăA1,ădarădac ădaţiăclicăînc ăodat ăpeă

celulaăA1,ăveţiăvedeaăoperaţiaămatematic ăpeăcareăaţiăintrodus-o,ăafişat ăînăBara de calcul.  
Maiădeparte:ătastaţiă"10"ăînăcelulaăA2ăşiăapoiăsolicitaţiărezultatulăadun riiăceluleiăA1ăcuăcelulaăA2,ăprecumă

şiăafişareaăacestuiaăînăcelulaăA3ădup ăcumăurmeaz : 
1. plasaţiăcursorulăînăcelulaăA2,ăşiătastaţiă"6"ă(f r ăghilimele); 
2. confirmaţiăînregistrareaăap sândătastaă'Enter'ădeălaătastatur ,ăşiăcursorulăseăvaămutaăînăcelulaăA3; 
3. tastaţiă(f r ăghilimele)ă"=A1+A2"; 
4. confirmaţi,ăap sândătastaă`Enter',ăşiăveţiăvedeaăc ăesteăafişatădreptărezultată"21"ăînăcelulaăA3. 
Calcululăacestaăaăfostărealizatăutilizândăreferinţele celulelorăşiănuăvalorileădiscrete. 
Dac ă ară fiă s ă mergemă chiară maiă departeă şiă s ă ad ug mă înă celuleă oă întreag ă coloan ă deă numere,ă spreă

exempluăunăşir.ăAp saţiăpeătabulădeăpagin ă'Sheet2'ăpentruăaăaveaăoăfoaieădeăcalculăgoal . 
1. tastaţiăînăceluleleădeălaăA1ăla A9 câteva numere; 
2. confirmaţiăcuătastaă'Enter'ăfiecareăintroducereădeănumere,ăşiăcursorulăvaăajungeăînăcelulaăA10; 
3. înăaceast ăcelul ă('A10')ătastaţiă"=sum(A1:A9)"ă(f r ăghilimele); 
4. confirmaţiă cuă tastaă 'Enter',ă şiăveţiăvedeaă rezultatulăadun riiă (suma)ăafişat ă înăcelulaăA10.ăDac ădaţiă

clickăpeăcelulaăA10,ăveţiăvedeaăînăBaraădeăcalculăafişat ăformulaăpeăcareăaţiăindrodus-o. 
Tastândă dou ă puncteă ':'ă întreă referinţeleă celulelor,ă aţiă spusă produsuluiă softwareă c ă doriţiă s ă ad ugaţiă laă

sum ătoateăvalorileăintroduseăînăoricareădintreăceluleleăşiruluiădeălaăA1ălaăA9.ăAcestăşirăv ăesteăafişatăpeăecrană
subă formaă unuiă dreptunghiă careă încadreaz ă acestă şir,ă careă areă marginileă roşii.ă Deă remarcată c ă operaţiaă
matematic ăesteăefectuat ăindiferentădeăcâteăceluleădinăcadrulăşirului sunt completate. 

Tastândă 'sumă ()',ă aţiă spusă produsuluiă softwareă tipulă operaţieiă matematiceă peă careă doriţiă s ă oă faceţiă cuă
celuleleăaleăc rorăreferinţeăsuntăcuprinseăîntreăparanteze. 

Haideţiăs ăfacemăacelaşiălucruădinănou,ănumaiăc ădeăaceast ădat ăvomăînlocuiăcaracterulă':'ăcareăsepar ăA1ă
deăA9ăcuăpunctăşiăvirgul ,ă';'.ăVeţiăobservaăc ărezultatul,ăafişatăînăcelulaăA10,ăesteăcompletădiferit.ăÎnăacestăcaz,ă
aţiăad ugatălaăsum ădoarăvalorileăînscriseăînăceluleleăA1ăşiăA9ăşiănuăîntregăşirulăcuprinsăîntreăacesteăcelule. De 
aceea,ăpentruăaăad ugaădou ăşiruriădeăcelule,ătrebuieădoarăs ătastaţiădeăexempluă"=sum(A1:A9;B1:B9)". 

Pentruăaăad ugaăunăşirădeăceluleămaiăavetiăoăposibilitate,ăutilizândămouse-ul.ăDup ăceăaţiătastată"=ăsum()"ă
înăcelulaăţint ăaăvoastr ă(înăcelulaăînăcareăintenţionaţiăs ăfieăafişatărezultatul,ădaţiăclickăpeăprimaăcelul ăaăşiruluiăşiă
înătimpăceătineţiăap satăpeăbutonulămouse-ului,ătrageţiăpân ălaăultimaăcelul ăvizat ăşiăapoiădaţiădrumulălaămouse.ă
Veţiăobservaăc ăsfârşitulăformuleiăaăfostăintrodusăautomat în Bara de formule. 


