
Modulul Calcul Tabelar Prezentare Modul

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

CUM ÎNCEP?

PROGRAMĂ ANALITICĂ

Pentru a afla mai multe detalii despre acest modul și a localiza cel 
mai apropiat centru acreditat ECDL, vă rugăm să vizitați 
www.ecdl.ro 

CATEGORIE SET APTITUDINI

Utilizarea 
aplicației

Celule

Lucrul cu 
foi de calcul

Tipărire

Formule și 
funcții

Formatare

Lucrul cu registre de calcul 
Creșterea productivității

Inserare, Selectare
Editare, Sortare
Copiere, Mutare, Ștergere

Rânduri și coloane
Foi de calcul

Formule aritmetice
Funcții

Numere/Date calendaristice
Conținut
Aliniere, Borduri

Grafice Creare
Editare

Setări
Verificare ortografică și imprimare

www.ecdl.org

Acoperă competențele de bază necesare utilizării registrelor de 
calcul. 
Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de calcul tabelar, de la 
vendori independenți până la freeware.
Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei 
aplicații de calcul tabelar.
Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori 
experimentați de computer și experți în domeniu, din toate 
colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea 
conținutului modulului.

Acest modul permite candidaților să înțeleagă con-
ceptele de bază legate de registre de calcul și să 
demonstreze abilitatea de a utiliza un registru de 
calcul pentru a crea fișiere cu aspect profesional. 

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate. 
Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește 
productivitatea. 
Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în 
crearea listelor. 
Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date. 
Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul. 
Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul. 
Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să 
utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să 
recunoască erorile apărute în formule. 
Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul. 
Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a 
datelor. 
Ajusteze setările paginii. 
Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului 
înaintea tipăririi registrului. 


