
 

Funcția IF 

Descriere Sintaxă 

Dacă funcția IF returnează o valoare dacă o 

condiție pe care o specificați se evaluează la 

TRUE și altă valoare dacă acea condiție se 

evaluează la FALSE.  

 

De exemplu, formula =IF(A1>10; "Mai mare ca 

10"; "10 sau mai puțin") returnează [ "Mai mare 

ca 10" dacă A1 este mai mare ca 10 și "10 sau 

mai puțin" dacă A1 este mai mică sau egală cu 

10. 

Este o funcŃie logică. 

 

IF(test_logic, [valoare_dacă_adevărat], [valoare_dacă_fals]) 

Sintaxa funcției IF are următoarele argumente:  
test_logic    Obligatoriu. Este orice valoare sau expresie care se 

poate evalua cu TRUE sau FALSE. De exemplu, A10=100 este 

o expresie logică; dacă valoarea din celula A10 este egală cu 

100, expresia se evaluează la TRUE. Altfel, expresia se 

evaluează la FALSE. Acest argument poate utiliza orice operator 

de comparare 

valoare_dacă_adevarat    Opțional. Valoarea care doriți să fie 
returnată dacă argumentul test_logic se evaluează la TRUE. De 

exemplu, dacă valoarea acestui argument este șirul text „În 

buget” și argumentultest_logic se evaluează la TRUE, 

funcția IF returnează texul „În buget". Dacă test_logic se 
evaluează la TRUE și argumentul valoare_dacă_adevarat este 

omis (adică, dacă există un singur simbol punct și virgulă după 

argumentul test_logic argument), funcția IF returnează 0 (zero). 

Pentru a afișa cuvântul TRUE, utilizați valoarea logică TRUE 

pentru argumentul valoare_dacă_adevarat. 

valoare_dacă_fals    Opțional. Valoarea care doriți să fie 

returnată dacă argumentul test_logic este FALSE. De exemplu, 
dacă valoarea argumentului este șirul „Peste buget” și 

argumentul test_logic se evaluează la FALSE, 

funcția IF returnează textul „Peste buget". Dacă test_logic se 

evaluează la FALSE și argumentulvaloare_dacă_fals este omis 

(adică nu există un simbol punct și virgulă după 

argumentulvaloare_dacă_adevarat), funcția IF returnează 

valoarea logică FALSE. Dacă test_logic se evaluează la FALSE 

și valoarea argumentului valoare_dacă_fals este omisă (adică, 

în funcția IF nu există un simbol punct și virgulă după 

argumentulvaloare_dacă_adevarat), atunci funcția IF returnează 

valoarea 0 (zero). 

Observație 

Se pot imbrica până la 64 de funcții IF ca  

argumente valoare_dacă_adevarat și valoare_dacă

_fals pentru a construi teste mai elaborate.. 
 


