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CURS EXCEL 

 

București, 28-29 august 2020 

 

Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale cu scopul 

înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: „EXCEL AVANSAT”. 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și 

performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

Tematica cursului: 

Cap.1 Reguli de bune practici în lucrul cu Excel: 

1.1 Import de date. 

1.2 Conversie text în număr. 

1.3 Organizarea datelor în Excel. 

1.4 Setările regionale și influența lor asupra datelor. 

1.5 Special Cells - celule cu proprietăți speciale. 

1.6 Consolidarea datelor din surse multiple. 

 

Cap.2 Personalizarea mediului de lucru Excel: 

2.1 Liste personalizate. 

2.2 Denumirea personalizată a zonelor de lucru. 

2.3 Subtotaluri și grupări. 

2.4 Subtotaluri. 

2.5 Simbolurile de evidențiere (outline) a subtotalurilor. 

2.6 Sintetizarea foii de calcul pe rânduri (Outline). 
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Cap.3 Grafice: 

3.1 Crearea Graficelor. 

3.2 Alegerea Tipului de Grafic. 

3.3 Formatarea avansată a graficelor. 

3.4 Repoziționarea obiectelor cu ajutorul mouse-ului. 

3.5 Formatarea liniilor, chenarelor și suprafețelor. 

3.6 Lucrul cu axele: 

3.6.1 Formatarea axei categoriilor. 

3.6.2 Formatarea seriilor de date. 

 

Cap.4 Funcții uzuale: 

4.1 Funcții de tip Date&Time: 

4.1.1 Funcțiile DATE și TIME. 

4.1.2 Funcțiile TODAY, NOW. 

4.1.3 Funcțiile WORKDAY și NETWORKDAYS. 

4.1.4 Funcțiile WEEKDAY și WEEKNUM. 

4.2 Funcții de tip text: 

4.2.1 Funcțiile LEFT, MID, RIGHT. 

4.2.2 Funcțiile UPPER, PROPER, LOWER. 

4.2.3 Funcțiile LEN, TRIM, TEXT, CLEAN. 

4.3 Funcții condiționale: 

4.3.1 Funcțiile COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF. 

4.3.2 Funcțiile COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS. 

4.3.3 Funcții logice. IF, AND, OR, NOT. 

4.4 Funcții de căutare: 

4.4.1 VLOOKUP. 

4.4.2 INDEX. 

4.4.3 MATCH. 

4.4.4 VLOOKUP cu căutare la stânga. 

 

Cap.5 Funcții de tip array (CSE): 

5.1 Vectori, operații vectoriale. 

5.2 Funcții vectoriale. 

 

Cap.6 Tabele Pivot: 

6.1 Introducere. 

6.2 Crearea unui raport Pivot Table. 

6.3 Grafice pivot (Pivot Charts). 

 

Cap.7 Data validation: 

7.1 Instrumentul Data Validation-List. 

7.2 Liste de validare dependente. 

7.3 Data Validation cu selecții multiple. 
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Cap.8 Protejarea datelor în Excel: 

8.1 Protejarea foilor de calcul. 

8.2 Permisiuni de acces pe zone predefinite pentru utilizatori diferiți. 

8.3 Protejarea structurii registrului de lucru. 

 

 

 Trainer invitat: Diana Tănase: trainer certificat Microsoft. 

 

 

Costuri:  

Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor 

participanți. 

*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare. 

 

Taxa servicii cazare (opțional): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru 

însoțitor. 

*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs. 

 

 

 

Pentru înregistrare vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere completat la adresa de e-mail 

training@focus-training.ro sau la numarul de fax 031.780.14.73. 

 

 

 

IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în 

condiții financiare avantajoase, la sediul entității dumneavoastră! 

 

 

 

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:training@focus-training.ro
http://www.focus-training.ro/
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Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte 

teme. Dintre acestea, menționăm:  

• Management de proiect. 

• Excel - inițiere/avansat. 

• Managemetul contractelor de lucrări. 

• MS Project. 

• Achiziții publice. 

• Control intern managerial. 

• Revendicări. 

• Expropriere. 

• Ghid practic de contracte. 

• Revisal. 

• Protecția datelor cu caracter personal - GDPR. 

 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 

 

 
Cu stimă,                                                                                                                      

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          


