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Creați un fișiere MS Excel și salvaţi registrul de calcul cu denumirea Fișa12 în folderul de 
lucru. 

 

1. Redenumiţi Sheet1 cu numele Stat de plată, apoi ștergeți Sheet2 și Sheet3.  

2. În foaia de calcul Stat de plată, începând din celula A4, introduceţi tabelul de mai jos, cu datele 

a 10 persoane (nume, prenume, salariu tarifar). 

3. Sortaţi tabelul după Nume şi după Prenume, crescător. 

4. Completaţi coloana Nr. Crt. ca serie numerică. 

5. Stabiliţi pentru capul de tabel background-ul de culoare gri. 

6. Calculaţi reţinerile ca fiind 25% din salariul tarifar. 

7. Calculaţi sporurile ca fiind 10% din salariul tarifar. 

8. Calculaţi salariul brut (salariul tarifar fără reţineri şi cu sporurile). 

9. Calculaţi impozitul diferenţiat astfel: dacă salariul brut nu depăşeşte valoarea de 800 lei 
impozitul este de 15% din salariul brut, în caz contrar (salariul brut este mai mare de 800 lei) 
impozitul este de 21% din salariul brut. 

10. Calculaţi salariul net ca fiind salariul brut fără impozit. 

11. Calculaţi, începând din celula A16 salariul tarifar minim, sporul maxim, media reţinerilor şi 
numărul angajaţilor, inserând câte un rând liber între aceste mărimi. 

Salariu tarifar minim = ? 
     

Sporul maxim = ? 
     

Media retinerilor = ? 
     

Numar angajati = ? 

12. Realizaţi o diagramă de tip Structură radială (Pie) care să reprezinte salariile nete ale 
angajaţilor. 

13. Introduceţi în blocul de celule F16:G17 următorul tabel: 

 

 

14. Adăugaţi după ultima coloană a tabelului o nouă coloană cu antetul Primă salariu. 

15. Calculaţi în coloana Primă salariu prima ce revine fiecărui angajat, dedusă din salariul net, 
folosind procentul de primă. 

Nr. 
Crt. 

Nume Prenume 
Salariu 
tarifar 

Retineri Sporuri 
Salariu 

brut 
Impozit 

Salariu 
net 

 Popa Ion 560      

 Vasile Dan 980           

 Popa Calin 600           

 Badea  Ana 490           

 Ene  Maria 1120           

 Toma Dana 1400           

 Florea  Radu 750           

 Savu Oana 880           

 Oprea Mihai 450           

 Badiu  George 930           

Procent primă 

12% 
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16. Realizaţi o diagramă de tip Coloană (Column) care să reprezinte salariile tarifare, brute şi nete 
ale angajaţilor. 

17. Rezultat: 

 

18. Efectuaţi următoarele modificări asupra graficului de tip coloană: 

 modificaţi culoarea barelor; 

 aplicaţi coloanelor din grafic un efect de umbră; 

 schimbaţi fundalul graficului în culoarea gri; 

 stabiliţi fontul Courier New pentru textele explicative din grafic. 

19. Faceţi o copie a graficului de tip coloană şi schimbaţi graficul cu coloane într-un grafic cu linii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Salvaţi toate modificările şi închideţi fişierul. Închideţi aplicaţia Excel. 


