
Baze de date evoluate 
Facultatea de Inginerie 

An III, sem. II 
Laborator 1 

 
1. Creați o Bază de date intitulată „UNIVERS.mdb” 

 
2. Creați o nouă tabelă (în mod „Design View”) și salvați-o sub denumirea de „PROFESORI” 

 
Formate de afișare: Pentru formatele de afișare consultați sistemul Help (tasta F1) cu subiectul 
„Format Property”. 
Masca de intrare: Pentru masca de intrare consultați sistemul Help (tasta F1) cu subiectul 
„InputMask Property” 
 

3. Folosind „DATASHEET VIEW” adăugați înregistrări în tabelă conform figurii. 

 
4. Navigați prin tabelă folosind butoanele din subsolul ferestrei Table. 

 

5. Căutați o interogare prin poziționarea pe câmpul dorit și apăsați butonul  
 
 
 
 
 



6. Creați o nouă tabelă (în mod „DESIGN VIEW”) și salvați-o sub numele de „CURSURI” 

 
 

7. Folosind „DATASHEET VIEW” adăugați înregistrări în tabelă conform figurii. 

 
 

8. Folosind meniul TOOLs/RELATIONSHIPS adăugați o relație între tabelele PROFESORI 
și CURSURI ca în figura de mai jos. 

 
 

9. Între cele două tablele, crearea relației se va face prin „DESENAREA” cu butonul mouse-
lui apăsat. După creare, forțați integritatea referențială între cele două tabele. 

 
10. Testați asigurarea integrității prin adăugarea unui curs pentru un CNP inexistent. 
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1. Deschideți Baza de date „UNIVERS.mdb” creată la primul laborator 

 
2. Creați o nouă tabelă  interogare apelând opțiunea Create Query în Design View și apoi 

salvați-o sub denumirea de „PROF” 

 
 

3. Adăugați tabela PROFESORI și proiectați câmpurile CNP, Nume, Prenume și DataN. 

 

4. Rulați interogarea de la butonul View.  
 

5. Sortați tabela ascendent după Nume, apoi după DataN, rulând de fiecare dată. 
 

6. Adăugați un criteriu pentru a selecta doar persoanele de sex feminin (CNP>”2”) și rulați 
interogarea 

 
7. Modificați selecția pentru CNP<”2” și rulați interogarea. 

 
8. Adăugați un parametru NumeCautat de tip Text folosind meniul Query/Parameters. 

 



 
 

9. Ștergeți criteriile anterioare de selecție și adăugați căutarea după Prenume. 
 

 
 

10. Modificați criteriul pentru a căuta toate persoanele care încep cu prefixul [NumeCautat]. 

11. Alegeți opțiunea SQL View din meniul View și notați comanda pentru interogare. 

12. Creați o interogare care să selecteze doar profesorii care au o anumită funcție dată ca 
parametru 
 

13. Creați o interogare care să cuprindă și cursurile ținute de fiecare profesor (utilizând 
butonul ShowTables pentru a adăuga cea de-a doua tabelă 

 
 

14. Alegeți opțiunea SQL View din meniul View și notați comanda pentru interogare. 
 
 
 
Notați pentru fiecare interogare comanda SQL corespunzătoare 
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1. Deschideți Baza de date „UNIVERS.mdb” creată la primele laboratoare. 
2. Creați o nouă interogare apelând opțiunea Query/New în Design View și apoi salvați-o sub 

numele Materii. 
3. Adăugați tabela Profesori și Cursuri și proiectați câmpurile CNP, Nume, Prenume, 

Denumire, An  și  Nr_ore. Adăugați criteriul An=4. 

 
4. Alegeți opțiunea SQL View din meniul View și notați comanda SQL pentru interogare. 
5. Creați o nouă interogare apelând opțiunea Query/New în Design View și apoi salvați-o sub 

numele TotalCursuri. 
6. Adăugați tabela Profesori și Cursuri și proiectați câmpurile Prenume,  Nume, CodCurs  

și Nr_ore.  
7. Selectați intrarea Totals din meniul View. Selectați funcțiile Count și Sum pentru 

câmpurile CodCurs, respectiv Nr_ore.  Redenumiți aceste câmpuri sub forma Nr Cursuri 
și respectiv Total ore. 

 
8. Alegeți opțiunea SQL View din meniul View. Notați comanda SQL pentru interogare. 
9. Modificați interogarea pentru a selecta doar profesorii care au cel puțin 3 ore. 

10. Creați următoarele interogări: 
a. Selectați toți profesorii cu vârsta mai mare de 40 ani. 
b. Selectați toți profesorii a căror prenume conține grupul „ae”. 
c. Selectați toate cursurile a căror denumire este mai lungă de 30 de caractere. 
d. Calculați numărul de cursuri și numărul maxim, minim și mediu de ore/curs pe 

fiecare an de studiu. 
e. Calculați suma orelor și vârsta maximă/ minimă repartizate funcție de genul 

profesorilor (bărbați/femei). 
 

Notați pentru fiecare interogare comanda SQL corespunzătoare 
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1. Se consideră o bază de date de gestiune a unor produse, având următoarea structură 

 
               Produse 

Nr. produs Cod produs Produs Data intrării 
AC 057 SA12V Sursa alimentare 07.04.2014 
AC 129 SA24V Sursa alimentare 08.04.2014 
CA 044 CA5N Carcasă 07.04.2014 
MS 085 MS12P Mouse 07.04.2014 
TS 012 TS104W Tastatură 08.04.2014 
TS 128 TS104B Tastatură 09.04.2014 

 
    Categorie 
Cod produs Categorie Cantitate 

SA12V Surse alimentare 150 
SA24V Surse alimentare 70 
CA5N Carcase 85 
MS12P Periferice 242 

TS104W Periferice 118 
TS104B Periferice 184 

Responsabili 
Raft produs Responsabil Nr. produs 

C17 Danciu Cătălin AC 057 
C04 Popa Mihai AC 129 
A02 Dan Andrei CA 044 
S22 Andraș Daniel MS 085 
S04 Popescu Arthur TS 012 
S07 Vasi Codruț TS 128 

 
2. Să se scrie o comandă SQL care selectează toți responsabilii a căror nume încep cu 

litera.„V” 
3. Să se scrie o comandă SQL care selectează toate produsele care au avut data intrării 

08.04.2014. 
4. Să se scrie o comandă SQL care să afișeze toate produsele care au o cantitate mai mare de 

140 de bucăți. 
 
 
 
 
 
 

Notați pentru fiecare interogare comanda SQL corespunzătoare  
și verificați să afișeze datele cerute 


