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1. Argument  

 
 

Studiul statelor Uniunii Europene este una din noile teme importante ale programei clasei a 12-a și în 

acelaşi timp reprezintă şi unul dintre subiectele din programa examenului de bacalaureat. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, în Uniunea Europeană se includ 27 de state, având o suprafaţă totală de 

peste 400 milioane km2, cu o populaţie totală de peste 500 milioane locuitori. 

Vă propunem, o modalitate eficientă de realizare a unor interpretări sintetice şi cantitative privind 

întinderea statelor componente, populaţia fiecărei ţări, dezvoltarea economică a fiecărui stat prin 

analiza valorii PIB ului, calcularea densităţii populaţiei, observând spaţiile dens populate, respectiv 

slab populate, dar și etapele formării Uniunii Europene.  

Ea constă în introducerea acestor date într-un registru de calcul tabelar Excel 2007 unde prin 

utilizarea facilităţilor îmbunătăţite de prelucrare a datelor aflate la îndemâna elevilor şi a profesorilor 

vom putea realiza cu ușurinţă ceea ce ne propunem. 

2. Statele Uniunii Europene 

 

Vom porni de la informaţiile vizibile în registrul de foi de calcul, în foaia Statele UE pe care o găsiţi 

aici. 

Prin analiza acestor date elevii pot să explice cauzele privind diferenţele de populaţie la nivelul 

statelor, cauzele care determină valorile diferite ale densităţii populaţiei din tabel, dar și inegalităţile  

privind dezvoltarea economică a ţărilor, asociind acest fapt cu vechimea in cadrul Uniunii Europene. 

Vom începe îndeplinirea sarcinilor de lucru propuse prin deschiderea registrului de lucru Excel 

intitulat UE.xlsx. 

 



 

 Suprafeţele ţărilor membre ale Uniunii Europene sunt redate în coloana B. Ne 

propunem evidenţierea ţărilor după cum urmează: 

 cu cele mai mari suprafeţe,  de peste 300.000 km pătraţi,  

 cele mai restrânse, sub 10.000 km pătraţi,  

 cele care au suprafeţe medii. 

Vom utiliza formatarea condiţională a celulelor din coloana B. Formatarea condiţională oferă soluţii 

acestor cerinţe ușurând evidenţierea celulelor interesante sau a zonelor de celule, punerea 

accentului pe valori neobișnuite și vizualizarea datelor utilizând bare de date, scale de culori și seturi 

de pictograme. Un format condiţional modifică aspectul unei zone de celule pe baza unei condiţii 

(sau criteriu). În cazul în care condiţia este adevărată, zona de celule este formatată pe baza acelei 

condiţii; în cazul în care condiţia este falsă, zona de celule nu este formatată pe baza acelei condiţii. 

Deci: 

1. Selectaţi  zona de celule. 

2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceţi clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, apoi pe 

Evidențiere reguli celule.  

                                                     



3. Selectaţi comanda dorită, cum ar fi Între, Egal cu textul care conține sau O dată anume. 

 

4. Introduceţi valorile pe care doriţi să le utilizaţi, apoi selectaţi formatul.  

 

Vom repeta operaţia încă o dată pentru ţările cu suprafaţa mai mică de 10.000 de kilometri pătraţi, 

după care coloana B va arăta ca în figura următoare. 



 

 

Aici , în foaia STATELE UE rezolvare puteţi accesa registrul de calcul formatat! 

 

 Principala caracteristică a populaţiei ţărilor din Uniunea Europeană o reprezintă 

stagnarea populaţiei sau chiar reducerea acesteia. Utilizând datele din coloana C, ne 

propunem să identificăm ţările cele mai populate, cu peste 50 milioane locuitori, precum și 

pe cele mai puţin populate, câteva sute de mii de locuitori.  

Vom apela la formatare condiţională, Bare de date pentru a avea o imagine de ansamblu privind 

potenţialul demografic al fiecărei ţări. 

O bară de date permite vizualizarea valorii unei celule relativ la alte celule. Lungimea barei de date 

reprezintă valoarea din celulă. O bară mai lungă reprezintă o valoare mai mare, în timp ce o bară mai 

scurtă reprezintă o valoare mai mică. Barele de date sunt utile pentru a observa numerele mai mari 

sau mai mici, mai ales atunci când sunt prezente cantităţi mari de date, cum ar fi populaţia sau 

jucăriile vândute cel mai bine și cel mai slab într-un raport de vânzări de sărbători. Pentru aceasta: 

1. Selectaţi o zonă de celule sau asiguraţi-vă că celula activă se află într-un tabel sau într-un raport 

PivotTable.  

2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceţi clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, pe Bare de 

date, apoi selectaţi o pictogramă de bară de date.  



 

 

Aici , în foaia STATELE UE rezolvare puteţi accesa registrul de calcul formatat! 

 Având la dispoziţie datele despre populaţia și suprafaţa ţărilor europene ne 

propunem acum să calculăm densitatea populaţiei pentru fiecare ţară. 

 

Pentru aceasta vom aplica formula de calcul a densităţii populaţiei ca fiind raportul dintre populaţie 

și suprafaţa ţării. 

 



După Enter, copiaţi formula în toate celulele coloanei D! 

Vom prezenta o facilitate nouă în Excel, Formatare ca tabel.  Pentru aceasta, în  foaia de lucru, 

selectaţi zona de celule pe care doriţi să o formataţi rapid ca tabel.  

1. În fila Pagină de pornire, în grupul Stiluri, faceţi clic pe Formatare ca tabel.  

 

2. Sub Deschis, Mediu sau Întunecat, faceţi clic pe stilul de tabel pe care doriţi să-l utilizaţi. 

 Am ales Stil tabel deschis 13.Un tabel formatat în acest fel ușurează munca introducând automat 

formula tipărită în D3, în toate celulele din coloana D. În figura următoare observaţi ce indicativ au 

celulele selectate în timpul scrierii formulei pentru calculul densităţii populaţiei. 

 
 

După Enter, formula se scrie singură în toate celulele coloanei D! 

  

Prin analiza datelor, după formatare, se va remarca o distribuţie spaţială inegală a valorilor 

densităţilor, respectiv ţări cu densităţi mari şi altele cu densităţi foarte mici. 

 Din punct de vedere al dezvoltării economice, reflectată în volumul PIB, Uniunea 

Europeană este principala putere economică mondială. Intenţionăm acum ca prin 

formatarea datelor din coloana E să descoperim primele 5 mari puteri economice europene. 



Pentru aceasta vom efectua formatare condiţională de tip Regulă primii/ultimii, Primele 10 

elemente,  selectată ca în imagine. 

 

La deschiderea ferestrei de dialog vom alege primele 5 valori, pe care le vom umple cu roșu. 

 

Utilizând formula =E3/C3 vom observa statul care are cel mai mare PIB raportat la numărul de 

locuitori, dar şi cel care are cea mai redusă valoare şi ca urmare nivelul de trai cel mai redus. De 



asemenea putem asocia nivelul PIB cu perioada de aderare la Uniunea Europeana pentru a ne explica 

astfel cum o ţară cu vechime mai mare în Uniunea Europeană este mai dezvoltată economic decât 

una care a intrat mai târziu. 

 Utilizând datele din coloana G și operaţii adecvate de formatare,  se poate realiza 

evoluţia Uniunii Europene, de la primele 6 ţări care aveau ca scop cooperarea în domeniul 

oţelului şi al cărbunelui, până în prezent, la cele 27 de state , Uniunea cunoscând mai multe 

etape de extindere. 

 
 

Pentru aceasta vom utiliza formatarea condiţională Evidențiere reguli celule, Egal cu…,  unde am 
colorat cu culori diferite anii de aderare la UE a celor 27 de ţări. Dacă dorim să vizualizăm ţările care 
au aderat, spre exemplu în 2004, vom apela la opţiunea de filtrare a datelor, integrată în capul de 
tabel, la fiecare coloană. La clic pe butonul specific din dreapta celulei cap de tabel, de va deschide o 
listă de opţiuni din care vom bifa numai anul 2004, ca în figura următoare. 
 

 
 
Efectul va fi cel din imaginea care urmează: 



 
 
Pentru a elimina filtrul se apelează la același buton de filtrare, cu opţiunea Golire filtru. 


