
Adăugarea comenzilor la bara de instrumente Acces rapid
Păstrați vizibile comenzile și butoanele preferate, chiar și când 
ascundeți panglica.

Explorarea comenzilor din panglică
Fiecare filă din panglică are grupuri, iar fiecare grup are 
un set de comenzi asociate.

Afișarea sau ascunderea panglicii
Faceți clic pe Opțiuni de afișaj panglică sau apăsați pe Ctrl+F1 
pentru a ascunde sau a afișa panglica.

Gestionarea fișierelor
Deschideți, salvați, imprimați și 
partajați fișierele. De asemenea, 
modificați opțiunile și setările de 
cont, în această vizualizare.

Afișarea meniurilor de comenzi 
rapide
Obișnuiți-vă să faceți clic dreapta 
pe datele din foaie, diagramă sau 
din raportul PivotTable. Excel vă va 
afișa comenzile care sunt relevante 
pentru datele dvs.

Accesarea altor file
Atunci când aveți nevoie de 
ele, apar mai multe file pe 
panglică, de exemplu, filele 
pentru diagrame sau rapoarte 
PivotTable.

Mărirea sau micșorarea
Glisați glisorul zoom pentru 
a modifica nivelul de zoom.

Obținerea indiciilor vizuale
Priviți butoanele de acțiune care 
apar pe foaie și animațiile care 
afișează modificările din date.

Deschiderea unei casete de dialog
Faceți clic pe pictograma de lansare 
pentru a afișa mai multe opțiuni 
pentru un grup.

Schimbarea vizualizărilor 
Lucrați mai rapid în vizualizarea 
potrivită. Alegeți Normal, 
Aspect pagină sau Examinare 
sfârșit de pagină.

Crearea foilor
Începeți cu o foaie și adăugați 
mai multe foi, conform 
necesităților.

Afișarea numelor de taste
Dacă preferați să utilizați tastatura, 
apăsați pe Alt pentru a afișa tastele 
care vă permit să accesați comenzile 
din panglică.

Da, comenzile rapide de la tastatură 
pe care le utilizați înainte vor 
funcționa în continuare.

Ghid de pornire rapidă 
Microsoft Excel 2013 arată altfel, în comparație cu versiunile anterioare, așadar 
am creat acest ghid pentru a vă ajuta să minimizați curba de învățare.



Inițierea în Excel 2013
Dacă ați utilizat Excel 2007 sau 2010 și sunteți familiarizat cu panglica, veți dori să 
știți ce s-a modificat în Excel 2013. Dacă ați utilizat Excel 2003, veți dori să știți unde 
să găsiți comenzile și butoanele din bara de instrumente Excel 2003 pe panglică. 

Avem multe resurse gratuite care vă pot ajuta să învățați Excel 2013, inclusiv instruire 
online. Doar faceți clic pe semnul de întrebare din colțul din dreapta sus, deasupra 
panglicii, pentru a deschide Ajutorul Excel.

Explorarea panglicii 

Dacă ați utilizat panglica în versiunea anterioară de Excel, veți observa câteva modificări.
Fila Inserare are butoane noi care vă ajută să creați diagrame și rapoarte 
PivotTable. De asemenea, există un grup nou Filtre cu butoane pentru crearea 
de slicere și cronologii.

Alte file apar când lucrați cu anumite elemente, de exemplu, cu diagrame și 
rapoarte PivotTable. Filele respective s-au modificat și ele, pentru a facilita 
găsirea elementelor.



Lucruri ce s-ar putea să căutați 
Utilizați lista de mai jos pentru a găsi unele dintre instrumentele și comenzile obișnuite din Excel 2013.

Acțiune... Faceți 
clic pe... Și căutați în...

Crearea, deschiderea, salvarea, imprimarea, partajarea sau exportul 
fișierelor sau modificarea opțiunilor

Fișier Vizualizarea Backstage (faceți clic pe comenzile din panoul din stânga).

Formatarea, inserarea, ștergerea, editarea sau găsirea datelor în celule, 
coloane și rânduri

Pornire Grupurile Număr, Stiluri, Celule și Editare.

Crearea tabelelor, diagramelor, diagramelor sparkline, rapoartelor, 
slicerelor și hyperlinkurilor

Inserare Grupurile Tabele, Diagrame, Diagrame sparkline, Filtre și Linkuri.

Setarea marginilor de pagină, a sfârșiturilor de pagină, a zonelor de 
imprimare sau a opțiunilor de foaie

Aspect pagină Grupurile Inițializare pagină, Scalare pentru a se potrivi și 
Opțiuni foaie.

Găsirea funcțiilor, definirea numelor sau depanarea formulelor Formule Grupurile Bibliotecă de funcții, Nume definite și Audit formule.

Importul sau conectarea la date, sortarea și filtrarea datelor, validarea 
datelor, umplerea instant a valorilor sau efectuarea unei analize 
circumstanțiale

Date Grupurile Preluare date externe, Conexiuni, Sortare și filtrare și 
Instrumente date.

Verificarea ortografiei, examinarea și revizuirea și protejarea unei foi sau 
a unui registru de lucru

Revizuire Grupurile Verificare, Comentarii și Modificări.

Schimbarea vizualizărilor registrului de lucru, aranjarea ferestrelor, 
înghețarea panourilor și înregistrarea macrocomenzilor

Vizualizare Grupurile Vizualizări registru de lucru, Fereastră și Macrocomenzi.



Aplicarea caracteristicilor 
fără panglică 

În Excel 2013, am amplasat la îndemână unele comenzi și butoane frecvent utilizate, 
dar greu de găsit. 

Când selectați datele din foaia de lucru, apare butonul Analiză rapidă. Vă oferă 
acces rapid la multe caracteristici utile despre care s-ar putea să nu știți și vă 
permite să le examinați în date, înainte să le fixați.

Acces mai bun la 
caracteristicile diagramei
Crearea unei diagrame recomandate reprezintă o modalitate grozavă de a începe, 
dar este util să particularizați stilul și să afișați exact datele de care aveți nevoie, 
pentru a o personaliza. 

Excel 2013 vă oferă aceste opțiuni chiar lângă diagramă. Pur și simplu, faceți clic 
pe unul dintre butoanele Elemente diagramă, Stiluri de diagramă sau Filtre de 
diagramă, pentru a vă ajusta în detaliu diagrama.

Când introduceți date, s-ar putea să observați că Excel completează valorile 
automat, pe măsură ce detectează un model. Va apărea butonul Opțiuni umplere 
instant, cu ajutorul căruia puteți lua decizii în continuare.  



Cum să lucrați cu utilizatorii care încă 
nu au Excel 2013 
Iată câteva elemente de reținut când partajați sau faceți schimb de fișiere 
cu persoane care utilizează o versiune mai veche de Excel.

În Excel 2013 Ce se întâmplă? Ce trebuie să fac?

Deschideți un registru de 
lucru care a fost creat cu 
Excel 97-2003.

Excel deschide registrul de lucru în modul de compatibilitate și îl 
păstrează în formatul de fișier Excel 97-2003 (*.xls).  

Când salvați registrul de lucru, Excel vă comunică problemele de 
compatibilitate, dacă ați utilizat caracteristici noi care nu sunt 
acceptate în versiunile anterioare de Excel. 

Continuați să lucrați în modul de compatibilitate, dacă partajați 
registrul de lucru cu persoane care nu au Excel 2013.

Dacă nu partajați registrul de lucru, convertiți-l în formatul de fișier 
Excel 2007-2013 (*.xlsx) pentru a profita de toate caracteristicile noi 
din Excel 2013 (faceți clic pe Fișier > Informații > Conversie).

Salvați registrul de lucru 
ca fișier Excel 2013.

Excel salvează registrul de lucru în formatul de fișier Excel 2007-2013 
(*.xlsx), astfel încât să puteți profita de toate caracteristicile noi din 
Excel 2013.

Dacă planificați să partajați acest registru de lucru cu persoane 
care utilizează o versiune anterioară de Excel, verificați problemele 
de compatibilitate din registrul de lucru (faceți clic pe Fișier > 
Informații > Verificare probleme).
 
Apoi puteți să vedeți problemele și să le rezolvați înainte să partajați 
registrul de lucru.

Salvați registrul de lucru 
ca fișier Excel 97-2003.

Excel verifică automat problemele de compatibilitate din fișier și 
le afișează pentru orice caracteristică nouă Excel 2013 pe care ați 
utilizat-o.

Evaluați problemele de compatibilitate și rezolvați-le înainte să 
partajați registrul de lucru.



Găsirea caracteristicilor 
complexe
Pentru a înregistra o macrocomandă ocazională, puteți să utilizați butonul 
Macrocomenzi de pe fila Vizualizare. Însă, dacă planificați să creați sau să editați 
frecvent macrocomenzi și formulare sau să utilizați soluții XML sau VBA, este util să 
adăugați fila Dezvoltator pe panglică. 

Puteți să o selectați pe fila Particularizare din caseta de dialog Opțiuni Excel 
(faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Particularizare Panglică).

Activarea programelor de 
completare care însoțesc Excel
Excel 2013 este însoțit de câteva programe de completare care vă permit să 
efectuați unele analize de date complexe. Există programe de completare Excel 
obișnuite, de exemplu Pachet instrumente analiză sau Rezolvitor. 

Activarea programelor de completare le adaugă în panglică. Pur și simplu, selectați-
le în caseta Gestionare de pe fila Programe de completare din caseta de dialog 
Opțiuni Excel (faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Programe de completare), 
apoi faceți clic pe Salt.

Fila Dezvoltator apare pe panglică la dreapta filei Vizualizare.
Dacă aveți o versiune de Office Professional Plus, veți avea și câteva programe de 
completare noi, cum ar fi Inquire, PowerPivot pentru Excel 2013 sau programul 
de completare Power View. Programul de completare Power View are chiar și un 
buton desemnat pe fila Inserare. Când faceți clic pentru prima dată pe acest buton, 
se activează programul de completare.


