
 

Subiecte atestat-Baze de date 

 

 

1. Se consideră tabela DEPARTAMENTE cu următoarele câmpuri: ID_DEP, 

DENUMIRE, ETAJ. 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul ID_DEP  drept 

cheie primară. Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Prezentati lista departamentelor și a  locațiilor fiecărui departament. 

c. Creați tabela ANGAJATI cu următoarele câmpuri: ID_ANG, NUME, 

SPECIALIZAREA, SALARIU, ID_DEP. Stabiliți câmpul ID_ANG drept cheie 

primară și impuneți o relație cu tabela DEPARTAMENTE. Inserați 5 înregistrări 

în tabela nou creată. 

d. Afișați specializarea angajatilor departamentelor de la etajul 3. 

e. *Afisati denumirile departamentelor ale căror angajați au salariul maxim. 

2. Se consideră tabela SOFERI cu următoarele câmpuri: CNP, NUME, LOCALITATE, 

DATA_ELIBERARE_PERMIS, CATEGORIE (A, B, C, D, E, F). 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul CNP  drept 

cheie primară si impuneți o constrângere de câmp nenul pentru coloana NUME. 

Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Prezentați lista șoferilor care au obținut permisul categoria ’D’ după 1 ianuarie 2000. 

c. Creați tabela ASIGURĂRI cu următoarele câmpuri: ID_ASIGURARE, 

NR_AUTO, TIP (CASCO, RCA), VALOARE, DATA_INCEPUT, 

DATA_FINAL, CNP. Stabiliți câmpul ID_ASIGURARE drept cheie primară și 

impuneți o relație cu tabela SOFERI. Inserați 5 înregistrări în tabela nou creată. 

d. Afișați câte asigurări s-au încheiat din fiecare tip. 

e. *Afisati numărul asigurărilor de tip ‘CASCO’ încheiate de fiecare șofer. Afișarea 

se va realiza în formatul: Soferul NUME a incheiat X asigurări de tip CASCO. 

3. Se consideră tabela PROFESORI cu următoarele câmpuri: ID_P, NUME, 

SPECIALIZARE, VECHIME, GRAD. 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul ID_P drept 

cheie primară si impuneți o constrângere de câmp nenul pentru coloana nume. 

Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Prezentati lista comisiilor cu un numar de membri mai mare de 5. 



c. Creați tabela COMISII_MET  cu structura COD_C, NUME, NR_MEMBRI, 

ID_P. Stabiliți câmpul COD_C drept cheie primară și impuneți o relație cu tabela 

PROFESORI. Inserați 5 înregistrări în tabela nou creată. 

d. Afișați comisiile cu cei mai mulți membri. 

e. *Afisati numele profesorului care este responsabil pentru cele mai multe comisii 

metodice.  

4. Se consideră tabela FURNIZORI cu structura: ID_F, DENUMIRE,LOCALITATE, 

JUDET,EMAIL, COD_BANCAR. 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul ID_F  drept 

cheie primară si impuneți o constrângere de câmp nenul pentru coloana denumire. 

Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Prezentati lista furnizorilor din judetul „Neamt” ordonată  alfabetic pe localități. 

c. Creați tabela COMENZI cu următoarele câmpuri: COD_COMANDA, DATA, 

VALOARE, ID_F. Stabiliți câmpul COD_COMANDA  drept cheie primară și 

impuneți o relație cu tabela FURNIZORI. Inserați 5 înregistrări în tabela nou 

creată. 

d. Afisati valoarea totală a comenzilor primite în fiecare zi din luna curentă. 

e. * Afișați furnizorii care au valaorea totală a comenzilor maximă.  

5. Se consideră tabela CATEGORII cu următoarele câmpuri: ID_CATEGORIE, 

DESCRIERE, CLASIFICARE (1, 2, 3, 4, etc.), CERINTE_MINIME (dotări 

minimale pentru ca o pensiune să fie clasificată în grupa 1, 2 sau 3). 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus, stabiliți câmpul 

ID_CATEGORIE drept cheie primară și inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați numărul de categorii care conțin printre cerințele minimale ’INTERNET’. 

c. Creați  tabela PENSIUNI cu următoarele câmpuri: ID_PENSIUNE, NUME,  

JUDEȚ, ID_CATEGORIE, NR_LOCURI; stabiliți câmpul ID_PENSIUNE 

drept  cheie primară, impuneți o relație cu tabela CATEGORII; inserați în tabela 

PENSIUNI cinci  înregistrări. 

d. Afișați  pentru fiecare județ numărul de locuri disponibile 

e. *Afișați pentru fiecare categorie, denumirea acesteia și numărul total de locuri 

disponibile în județul ‘NEAMT’ . 

 

6. Se consideră tabela FRUCTE cu următoarele câmpuri: COD, DENUMIRE, PRET.  



a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus, stabiliți câmpul COD drept 

cheie primară și inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați fructele cu prețul minim. 

c. Realizați  tabela ACHIZITII cu următoarele câmpuri: NR_ACHIZITIE, 

NUME_CULEGATOR, DATA_ACHIZITIE, COD_FRUCTE, CANTITATE. 

Stabiliți câmpul NR_ACHIZITIE drept  cheie primară, impuneți o relație cu tabela 

FRUCTE și inserați în tabela ACHIZITII  cinci  înregistrări. 

d. Afișați  numele persoanelor de la care s-au făcut cel puțin 5 achiziții. 

e. *Afișați cantitatea totală achiziționată pentru fiecare tip de fructe în ordinea 

descrescătoare a acestor cantități. 

 

7. Se consideră tabela PROPRIETARI cu următoarele câmpuri: ID_PROPRIETAR, 

NUME, PRENUME, JUDET.  

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus, stabiliți câmpul 

ID_PROPRIETAR drept cheie primară și inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați câți proprietari sunt în fiecare județ. 

c. Creați  tabela AUTOTURISME cu următoarele câmpuri: 

NR_INMATRICULARE, ANUL_FABRICATIEI, MARCA, CULOARE, 

ID_PROPRIETAR. Stabiliți câmpul NR_INMATRICULARE drept  cheie 

primară, impuneți o relație cu tabela PROPRIETARI. Inserați în tabela 

AUTOTURISME cinci  înregistrări. 

d. Afișați marca de autoturisme cu cea mare frecvență de apariție. 

e. *Afișați  datele sub forma ’Domnul/doamna <nume>< prenume>  deține 

autoturismul <nr_inmatriculare> având marca <marca> și culoarea 

<culoare>.’. 

 

8. Se consideră tabela INGRIJITORI cu următoarele câmpuri: ID_INGRIJITOR, 

NUME, PRENUME, DATA_ANGAJARII.  

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus, stabiliți câmpul 

ID_INGRIJITOR drept cheie primară și inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați îngrijitorii cu vechimea cea mai mare. 

c. Creați tabela ANIMALE cu următoarele câmpuri: ID_ANIMAL, SPECIE, 

NUME_ANIMAL, ID_INGRIJITOR. Stabiliți câmpul  ID_ANIMAL drept  



cheie primară, impuneți o relație cu tabela INGRIJITORI. Inserați în tabelă cinci  

înregistrări. 

d. Afișați  care este specia cu cel mai număr de exemplare din grădina zoologică. 

e. *Afișați  datele sub forma ”Ingrijitorul <nume> < prenume> are in grija un/o  

<specie> cu numele <nume_animal>.”. 

9. Se consideră tabela EXPOZIȚII cu următoarele câmpuri: COD_EXP, NUME, 

LOCATIE, DATA_INCEPUT, DATA_INCHEIERE. 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul COD drept 

cheie primară și impuneți o constrângere de câmp nenul pentru coloana nume. 

Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Determinați lista expozițiilor în curs de desfășurare. 

c. Creați tabela TABLOURI cu următoarele câmpuri: IDENTIFICATOR, TITLU, 

AUTOR, VALOARE, COD_EXP. Stabiliți câmpul IDENTIFICATOR drept 

cheie primară și impuneți o relație cu tabela EXPOZIȚII. Inserați 5 înregistrări în 

tabela TABLOURI. 

d. Afișați pentru fiecare pictor numărul de tablouri expuse precum și valoarea medie a 

tablourilor acestuia. 

e. *Afișați expozițiile pentru care valoarea totală a tablourilor expuse este mai mare 

decât 1000000. 

10. Se consideră tabela BIBLIOTECI cu următoarele câmpuri: ID_B, NUME, ADRESA, 

DATA_INFIINTARE. 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul ID_B drept 

cheie primară. Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați lista bibliotecilor înființate cu cel puțin 10 ani în urmă. 

c. Creați tabela CARTI cu următoarele câmpuri: COTA, TITLU, AUTOR, PRET, 

ID_B. Stabiliți câmpul COTA drept cheie primară, impuneți o constrângere de 

câmp nenul pentru coloana titlu și creați o relație cu tabela BIBLIOTECI. Inserați 

5 înregistrări în tabela CARTI. 

d. Afișați titlurile și cotele cărților scrise de ‘Ion Creangă’ din biblioteca „G. T. 

Kirileanu“. 

e. *Determinați toate bibliotecile pentru care valoarea totală a cărților găzduite de 

acestea este maximă. 

11. Se consideră tabela HOTELURI cu următoarele câmpuri: CUI_HOTEL, 

CAPITAL_SOC, NUME, ORAS. 



a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul CUI (cod unic 

de identificare) drept cheie primară și impuneți o constrângere de câmp nenul pentru 

coloana NUME. Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Actualizați câmpul CAPITAL_SOC cu valoarea 100 în toate înregistrările pentru 

care acest câmp nu este completat. 

c. Creați tabela CAMERE cu următoarele câmpuri: NUMAR, CUI_HOTEL, ETAJ, 

PRET. Construiți o cheie primară compusă formată din perechea de câmpuri 

NUMAR și CUI_HOTEL iar apoi impuneți o relație cu tabela HOTELURI. 

Inserați 5 înregistrări în tabela CAMERE. 

d. Determinați câte hoteluri au cel puțin 7 etaje. 

e. *Afișați numele hotelurilor din Piatra Neamț împreună cu numerele camerelor 

corespunzătoare al căror preț este mai mic decât 100. 

12. Se consideră tabela ARMATORI (un armator este un proprietar de nave) cu 

următoarele câmpuri: COD_ARMATOR, NUME, TARA, CIFRA_AFACERI. 

a. Creați tabela conform structurii prezentate mai sus. Stabiliți câmpul COD drept 

cheie primară. Inserați în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Ștergeți din tabelă toți armatorii pentru care câmpul CIFRA_AFACERI nu este 

completat. 

c. Creați tabela VAPOARE cu următoarele câmpuri: IDENTIFICATOR, NUME, 

TONAJ, COD_ARMATOR. Stabiliți câmpul IDENTIFICATOR drept cheie 

primară și impuneți o relație cu tabela ARMATORI. Inserați 5 înregistrări în tabela 

VAPOR. 

d. Identificați pentru fiecare tonaj, numărul de nave existente. 

e. *Afișați numele navelor care au armatori din România și au un tonaj de cel puțin 

20000 to.  

13. Se consideră tabela PROFESORI cu structura: COD_PROF, NUME, PRENUME, 

SPECIALIZARE. 

a. Creați structura tabelei adăugând restricţie de cheie primară pe câmpul 

COD_PROF. Inserați 5 înregistrări. 

b. Afişaţi numărul profesorilor pe fiecare specializare. 

c. Creați tabela CLASE cu structura: COD, CLASA, PROFIL, NR_ELEVI, 

COD_PROF (cod profesor diriginte). Inserați 5 înregistrări și impuneți o relație cu 

tabela PROFESORI. 

d. Afișați clasele descrescător  după numărul de elevi. 



e. *Afişaţi diriginții fiecărei clase în formatul: Profesorul NUME PRENUME este 

dirigintele clasei CLASA. 

 

14. Se consideră tabela PRODUSE cu structura: COD_PROD, DENUMIRE, CULOARE, 

STOC, PRET. 

a. Creați structura tabelei adăugând restricţie de cheie primară pe câmpul 

CODPROD. Inserați 5 înregistrări. 

b. Să se afişeze denumirea, culoarea și prețul produselor cu preţul între 23 şi 30 RON. 

a. Creați tabela VANZARI cu structura: COD_CLIENT, NUME, LOCALITATE, 

CANTITATE, COD_PROD. Inserați 5 înregistrări și impuneți o relație cu tabela 

PRODUSE. 

c. Să se afișeze cantitățile totale ale produselor achiziționate pentru fiecare localitate. 

d. *Afişaţi valoarea totală a produselor cumpărate de clienții din localitatea ‘Roman’. 

 

15. Se consideră tabela ATELIERE cu structura: COD_ATELIER – cheie primară, 

DENUMIRE, NR_PIESE_PRODUSE. 

a. Creați structura tabelei și inserați 5 înregistrări. 

b. Să se afișeze denumirea atelierului cu număr minim de piese produse. 

c. Creați tabela MUNCITORI cu  structura: COD, NUME, DATA_ANG, 

SALARIU, COD_ATELIER. Inserați 5 înregistrări, impuneți o relație cu tabela 

ATELIERE. 

d. Să se afişeze numele muncitorilor care au salariul <1500 şi lucrează în atelierul 

‘CTC’. 

e. *Să se afişeze denumirea atelierului din tabelă cu cei mai mulţi muncitori. 

 

16. Se consideră tabela ELEVI cu  structura:ID_E, NUME, CLASA. 

a. Creați structura tabelei adăugând restricţie de cheie primară pe câmpul ID_E. 

Inserați 5 înregistrări. 

b. Să se afișeze elevii ordonați pe clase iar în cadrul aceleiași clase  ordonați alfabetic.  

c. Creați tabela NOTE cu structura: ID_D, NOTA, DATA, ID_E. Inserați 5 

înregistrări, impuneți o relație cu tabela ELEVI. 

d. Să se afișeze câte note maxime s-au obținut în fiecare zi. 

e. * Să se afișeze media notelor elevului ‘Popescu Ion’ din clasa ’XIIA’. 

 



17. Se consideră tabela  COMENZI cu  structura: ID_A, NUME, ADRESA. 

a. Creați structura tabelei adăugând restricţie de cheie primară pe câmpul IDA. 

Inserați 5 înregistrări. 

b. Să se afișeze abonaţii a căror nume conţine pe poziţia a doua litera ’a’. 

c. Creați tabela REVISTE cu structura: ID_R, TITLU, CATEGORIE, PRET, 

ID_A, DATA_LIVRARE.  Inserați 5 înregistrări, unde categorie poate fi: 

sănătate, ştiinţe, cultură, gastronomie, ştiri etc. Impuneți o relație cu tabela 

COMENZI. 

d. Să se afișeze titlurile distincte ale revistelor în ordinea descrescătoare a prețului. 

e. *Să se determine care este valoarea totală a revistelor primite de ‘Avram Ioana’ în 

anul 2015. 

 

18. Se consideră tabela MEDICI cu structura: COD_MEDIC cheie primară, NUME, 

PRENUME, SPECIALIZARE, DATA_ANGAJĂRII. 

a. Să se creeze tabela şi să se introducă 5 articole care să corespundă cerinţelor 

următoare. 

b. Afișați medicii cu specializarea data de la tastatură și vechimea acestora. 

c. Creați tabela CONSULTAȚII cu structura: COD_CONSULTAȚIE cheie 

primară, COD_MEDIC, DATA_CONSULTAȚIEI, TARIF. Inserați 5 

înregistrări care să corespundă cerinţelor următoare, impuneți o relație cu tabela 

MEDICI. 

d. Afișați sumele încasate pentru fiecare zi a lunii curente. 

e. * Afișați numele medicilor cu cel mai mare număr de consultații, pe fiecare 

specializare. 

 

19. Se consideră tabela ABONATI cu structura: CNP cheie primară, NUME, PRENUME, 

ADRESA, EMAIL. 

a. Să se creeze tabela şi să se introducă 5 articole care să corespundă cerinţelor 

următoare;  

b. Ștergeți toate înregistrările pentru care CNP –ul începe cu cifra 1. 

c. Creați tabela ABONAMENTE cu structura: COD_ABONAMENT cheie 

primară, CNP,DENUMIRE_REVISTĂ, PREȚ_ACHITAT . Inserați 5 

înregistrări și impuneți o relație cu tabela ABONATI. 

d. Afișați numărul de abonamente pentru fiecare revistă. 



e. *Afișați numele abonaților care au achitat abonamente pentru cel puțin 3 reviste. 

 

20. Se consideră tabela CALCULATOARE cu structura: NR_INVENTAR - cheie 

primară, DENUMIRE_CALCULATOR, DEPARTAMENT, 

DATA_INVENTARIERII, PREȚ. 

a. Să se creeze tabela şi să se introducă 5 articole care să corespundă cerinţelor 

următoare;  

b. Actualizați data inventarierii la data sistemului pentru calculatoarele din 

departamentul ‘BIBLIOTECĂ’. 

c. Creați tabela COMPONENTE cu structura: COD cheie primară, 

NR_INVENTAR, DENUMIRE, STARE_COMPONENTĂ.  

d. Afișați  numărul total de calculatoare în stare de funcționare. 

e. * Afișați numărul de calculatoare defecte pe fiecare departament (un calculator 

este defect dacă are cel puțin o componentă defectă). 

 

21. Se consideră tabela  CLIENTI cu structura: CNP - cheie primară, NUME, 

PRENUME, ADRESA, NR_TELEFON. 

a. Să se creeze tabela şi să se introducă 5 articole care să corespundă cerinţelor 

următoare. 

b. Modificați numele și prenumele clienților astfel încât prima litera să fie majusculă 

iar următoarele minuscule. 

c. Creați tabela  CONTRACTE cu structura: COD_CONTRACT - cheie primară, 

CNP, DATA_CONTRACTULUI, TARIF. Impuneți o relație cu tabela 

CLIENTI și adaugați 5 articole în tabela nou creată. 

d. Afișați numărul de clienți cu cel puțin 4 ani de la încheierea contractului. 

e. * Afișați pentru fiecare client numele și prenumele precum  și valorea totală a 

contractelor încheiate de acesta. 

 

22. Se consideră tabela  AUTOCARE cu structura: NR_AUTORIZATIE cheie primară, 

MARCA, MODEL, NR_LOCURI, AN_FABRICAȚIE, PREȚ 

a. Să se creeze tabela şi să se introducă 5 articole care să corespundă cerinţelor 

următoare. 

b. Reduceți prețul fiecărui autocar cu 5% față de prețul inițial . 



c. Creați tabela  CURSE cu structura: COD_CURSĂ cheie primară, 

NR_AUTORIZATIE, NR_TRASEU, DATA_PLECĂRII, DATA_SOSIRII, 

TARIF_PE_ZI. Impuneți o relație cu tabela AUTOCARE și adăugați 5 articole 

d. Afișați  numărul de curse efectuate de fiecare autocar, pe fiecare traseu. 

e. * Afișați marca autocarului care a realizat încasări maxime în luna curentă. 

 

23. Se consideră  tabela CLIENTI  cu următoarele câmpuri: COD_CLIENT, NUME, 

ADRESA, NR_TELEFON. 

a. Creați structura tabelei CLIENTI unde COD_CLIENT  este cheie  primară și 

populați tabela cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele de mai jos). 

b. Afișați numerele de telefon ale clienților al căror număr de telefon începe cu 074 

sau 075. 

c. Se considera tabela CREDITE cu structura: COD_CREDIT, COD_CLIENT, 

DATA_C – data contractării creditului, PERIOADA – numărul de luni pentru 

care se acordă creditul, SUMA. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări, 

impuneți o relație cu tabela CREDITE.  

d. Afișați suma totală împrumutată de clientul ‘Ionescu Vasile’. 

e. *Afișați pentru fiecare client numele acestuia și numărul de credite rambursate 

(pentru care perioada de reambursare s-a încheiat). 

 

24. Se consideră  tabela   PACIENTI  cu următoarele câmpuri: COD_PAC, NUME_PAC, 

DATA_N. 

a. Creați structura tabelei PACIENTI unde  COD_PAC este cheie  primară și 

populați tabela cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele de mai jos). 

b. Afișați pacienții născuți în luna decembrie. 

c. Se consideră tabela   CONSULTATII, cu structura: NUME_MEDIC, 

COD_PAC, DIAGNOSTIC. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări, impuneți 

o relație cu tabela PACIENTI.  

d. Afișați cel mai frecvent diagnostic. 

e. * Afișați  numele fiecărui pacient și numele medicilor care l-au consultat. 

Afișarea se va face în formatul: Pacientul NUME_PAC a fost consultat de 

NUME_MEDIC . 

 



25. Se consideră  tabela SOMERI  cu următoarele câmpuri: ID – cheie primară, NUME, 

SEX, VÂRSTĂ, PROFESIE. 

a. Creați structura tabelei unde ID  este cheie  primară și populați tabela cu 5 

înregistrări (ținând cont de cerințele de mai jos). 

b. Afișați persoanele de sex feminin care au o anumită profesie introdusă de la 

tastatură. 

c. Se considera tabela LOCURI_DE_MUNCĂ cu următoarele câmpuri: 

COD_COMPANIE, NUME, PROFESIE, NR_LOCURI, SALARIU (salariul 

oferit de companie pentru un angajat calificat). Creați și populați tabela cu 5 

înregistrări.  

d. Afișați numele companiei care oferă cel mai mare salariu. 

e. *Afișați pentru fiecare șomer firmele la care ar putea găsi un loc de muncă 

conform profesiei sale. 

 

26. Se consideră  tabela INGREDIENTE cu următoarele câmpuri: ID_INGREDIENT, 

DENUMIRE, PRET. 

a. Creați structura tabelei unde ID_INGREDIENT  este cheie  primară și populați 

tabela cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele de mai jos). 

b. Afișați ingredientul/ingredientele cel(e) mai scump(e). 

c. Se considera tabela   RETETE ce va reține ID_RETETA, 

NUME_PRAJITURA, ID_INGREDIENT, CANTITATE. Creați și populați 

tabela cu 5 înregistrări, impuneți o relație cu tabela INGREDIENTE.  

d.  Câte ingrediente sunt necesare pentru a găti prăjitura  ‘amandina’? 

e. *Afișați  în câte rețete este prezent un ingredient X (valoarea lui X este introdusă 

de la tastatură). 

 

27. Se consideră  tabela  TRENURI cu următoarele câmpuri: NR_TREN, 

DATA_CĂLĂTORIEI, NUMĂR_LOC_CLASA_I, NUMĂR_LOC_CLASA_II. 

a. Creați structura tabelei unde  NR_TREN  este cheie  primară și populați tabela 

cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele de mai jos). 

b. Afișați toate trenurile care au cel puțin 20 de locuri la clasa I. 

c. Se considera tabela  BILETE_VÂNDUTE ce va reține numărul biletului, 

numărul trenului, data emiterii, clasa, preţul. Stabiliți denumirile câmpurilor 



tabelei, creați și populați tabela cu 5 înregistrări, impuneți o relație cu tabela 

TRENURI.  

d. Afișați numărul de bilete de clasa I rămase vândute pentru un tren al cărui număr 

se citeşte de la tastatură, în ziua curentă.  

e. *Afișați numărul de bilete de clasa a II-a nevândute pentru fiecare tren, pentru 

data de azi. Numărul de bilete nevândute se calculează ca fiind diferența dintre 

numărul de locuri și numărul de bilete vândute la o anumită clasă pentru un 

anumit tren dintr-o dată calendaristică specificată. 

 

28. Se consideră  tabela  PACIENTI cu următoarele câmpuri: CNP-cheie primară , NUME, 

LOCALITATE, DATA_NASTERII.  

a. Creați structura tabelei  și populați tabela cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele 

de mai jos). 

b. Inserați un nou articol în tabela pacienți cu date citite de la tastatură. 

c. Se considera tabela  CONSULTATII cu câmpurile: NR_CONSULT, 

DIAGNOSTIC, DATA_CONSULT, CNP_PACIENT. Creați și populați tabela 

cu 5 înregistrări, impuneți o relație cu tabela PACIENȚI.  

d. Afișați pentru fiecare diagnostic numărul de consultații. 

e. *Afişaţi toate informaţiile despre consultaţiile pacientului cu numele ’Popescu 

Gigel’. 

 

29. Se consideră  tabela  PERMISE cu următoarele câmpuri: CNP-cheie primară, NUME, 

LOCALITATE, DATA_ELIB.  

a. Creați structura tabelei  și populați tabela cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele 

de mai jos). 

b. Afișați șoferii care au obținut permisul  înainte de 1.10.2012. 

c. Se considera tabela  AMENZI cu câmpurile: COD_AMENDA, CNP_SOFER, 

VALOARE, DATA_APLICĂRII. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări, 

impuneți o relație cu tabela PERMISE.  

d. Afișați câte amenzi s-au aplicat cu două zile înainte de data curentă. 

e. *Calculaţi valoarea totală a amenzilor unui șofer cu numele citit de la tastatură. 

 

30. Se consideră  tabela  CAMPINGURI cu următoarele câmpuri :COD-cheie primară, 

TIP (‘vila’, ’cabana’, ’cort’), PRET, NR_LOCURI. 



a. Creați structura tabelei  și populați tabela cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele 

de mai jos). 

b. Afișați pentru fiecare tip de cazare numărul locurilor existente. 

c. Se considera tabela  PERSOANE cu câmpurile: NUME, DATA_SOSIRII, 

NR_NOPTI, COD_LOC_CAZARE. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări, 

impuneți o relație cu tabela CAMPINGURI. 

d. Prețul pentru locurile de cazare de tip ’cort’ scade cu 10%. Actualizați tabela 

CAMPINGURI. 

e. *Pentru o persoană cu numele citit de la tastatură afișați detalii despre 

locul/locurile de cazare (tipul locului de cazare, preț). 

 

31. Se consideră  tabela  EXCURSII cu următoarele câmpuri: ID_EX-cheie primară, 

DESTINATIE, DATA_PL, PRET. 

a. Creați structura tabelei  și populați tabela cu 5 înregistrări (ținând cont de cerințele 

de mai jos). 

b. Introduceți în tabelă cu ajutorul unei comenzi un articol cu următoarele date: 623, 

‘Madeira’, 15.07.2016,X (unde X este prețul cel mai mare al unei excursii 

existente în tabelă). 

c. Se considera tabela  TURISTI cu câmpurile: CNP, NUME, ADRESA, 

TELEFON, ID_EX. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări, impuneți o relație 

cu tabela EXCURSII. 

d. Afișați destinația cu cele mai multe oferte (care apare de cele mai multe ori). 

e. *Pentru un turist cu numele citit de la tastatură afișați toate destinațiile excursiilor 

în care acesta a călătorit. 

 

32. Se consideră  tabela  FILME cu următoarele câmpuri: COD_FILM-cheie primară, 

NUME, DATA_AP, BUGET. 

a. Creați structura tabelei  și populați tabela cu 5 înregistrări . 

b. Afișați filmul(filmele) cu cel mai mare buget din tabelă. 

c. Se considera tabela REGIZORI cu câmpurile: CNP-cheie primară, NUME, 

ADRESA, TELEFON, COD_FILM. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări, 

impuneți o relație cu tabela FILME. 

d. Pentru fiecare regizor din tabelă afișați numărul de filme regizate. 

e. *Afișați numele filmelor regizorului ‘Popescu Gigel’. 



 

33. Se consideră  tabela ORCHESTRE cu câmpurile: COD, NUME, LOCALITATE și 

tabela MUZICIENI cu câmpurile: ID, NUME, INSTRUMENT, SALARIU, COD. 

a. Creați tabela ORCHESTRE având în vedere următoarele specificații:  câmpul 

COD_ORCHESTRA este cheie primară iar câmpurile NUME și 

LOCALITATE trebuie completate pentru fiecare articol introdus. Populați tabela 

cu 5 articole. 

b. Să se afișeze numele orchestrei/orchestrelor din localitatea X (citit de la tastatură). 

c. Creați tabela MUZICIENI având în vedere următoarele specificații: câmpul ID 

este cheie primară și câmpul SALARIU trebuie sa conțină valori >1500. Impuneți 

o relație cu tabela ORCHESTRE și populați tabela cu 5 articole. 

d.  Afișați pentru fiecare instrument salariul maxim primit de un muzician. 

e. *Afișați numele orchestrelor și pentru fiecare orchestră afișați în ordine alfabetică 

numele muzicienilor ce performează în orchestră. . 

 

34. Se consideră tabela ELEVI cu câmpurile NR_MATRICOL, NUME, CLASA, 

DATA_NASTERII și tabela CALIFICATIVE cu câmpurile NR_MATRICOL, 

DISCIPLINA, DATA, CALIFICATIV (calificativele pot fi: FB(foarte bine), 

B(bine), S(suficient), I(insuficient).  

a. Să se creeze tabela ELEVI cu cheia primară NR_MATRICOL. Populați tabela 

cu 5 articole. 

b. Să se afișeze toți elevii care au vârsta mai mare de 9 ani. 

c. Să se creeze tabela CALIFICATIVE având cheia primară formată din 

NR_MATRICOL, DISCIPLINA, DATA. Impuneți o relație cu tabela ELEVI 

și populați tabela cu 5 articole. 

d. Să se afișeze numărul de calificative FB pentru fiecare disciplină. 

e. *Să se afișeze toate calificativele unui elev cu numele X (unde X este introdus de 

la tastatură). 

 

35. Se consideră tabela PROPRIETARI cu următoarele câmpuri: ID_PROPRIETAR, 

NUME, PRENUME, LOCALITATE, JUDET.  

a. Creați structura tabelei PROPRIETARI și stabiliți câmpul ID_PROPRIETAR 

cheie primară; introduceți în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați alfabetic pe județe numele și prenumele proprietarilor. 



c. Creați tabela MASINI cu următoarele câmpuri: ID_MASINA, MARCA, 

NR_INMATRICULARE, ID_PROPRIETAR; stabiliți câmpul 

ID_MASINĂ cheie primară, impuneți o relație cu tabela PROPRIETARI; 

introduceți în tabela MAȘINI 5 înregistrari. 

d. Afișați proprietarii care au mașini ”Dacia Logan”. 

e. *Afișați numele și prenumele proprietarilor care au cel puțin 2 mașini. 

 

36. Se consideră tabela ELEVI cu următoarele câmpuri: ID_ELEV, NUME, PRENUME, 

CLASA.  

a. Creați structura tabelei ELEVI și stabiliți câmpul ID_ELEV cheie primară; 

introduceți în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați numărul de elevi din fiecare clasă. 

c. Creați tabela NOTE cu următoarele câmpuri: ID_NOTĂ, NOTA, 

DISCIPLINA, ID_ELEV; stabiliți câmpul ID_NOTĂ cheie primară, impuneți 

o relație cu tabela ELEVI; introduceți în tabela NOTE 5 înregistrari. 

d. Afișați elevii care au note sub 5. 

e. *Afișați media unui elev X la o disciplină Y la care nu susține teză (unde X și Y 

se introduc de la tastatură). 

 

37. Se consideră tabela TRENURI cu următoarele câmpuri: ID_TREN, 

ORAS_PLECARE, ORAS_SOSIRE,  LOCURI_CLASA1, LOCURI_CLASA2. 

a. Creați structura tabelei TRENURI și stabiliți câmpul ID_TREN cheie primară; 

introduceți în această tabelă 5 înregistrări. 

b. Afișați numărul de trenuri pentru fiecare oraș de plecare. 

c. Creați tabela BILETE cu următoarele câmpuri: ID_BILET, CLASA, DATA, 

PRET, ID_TREN; stabiliți câmpul ID_BILET cheie primară, impuneți o 

relație cu tabela TRENURI; introduceți în tabela BILETE 5 înregistrari. 

d. Afișați suma prețurilor biletelor din data X (citită de la tastatură). * 

e. *Afișați biletele de pe ruta ”BUCUREȘTI-PIATRA NEAMȚ”. 

 

38. Se consideră tabela PUBLICATII cu următoarele câmpuri: ID_PUBLICATIE, 

TITLU, PRET, DOMENIU. 

a. Creați structura tabelei PUBLICATII unde câmpul ID_PUBLICATIE este 

cheie primară; populați tabela cu 5 înregistrări. 



b. Afișați numărul de publicatii pe fiecare domeniu. 

c. Creați tabela ABONAMENTE cu următoarele câmpuri: ID_ABONAMENT, 

DATA, DURATA, NUME_ABONAT, ID_PUBLICATIE. 

Stabiliți câmpul ID_ABONAMENT cheie primară și impuneți o relație cu 

tabela PUBLICATII; populați tabela ABONAMENTE cu 5 înregistrari. 

d. Afișați persoanele care au făcut abonamente pe o perioadă mai mare de 6 luni. 

e. *Afișați titlurile publicațiilor la care s-a abonat persoana cu numele X (unde X 

se citește de la tastaură). 

 

39. Se consideră tabela EMISIUNI cu următoarele câmpuri: COD_EMISIUNE, 

DENUMIRE, POST_TV, TIP_EMISIUNE, NR_EDITIE. 

a. Creați structura tabelei EMISIUNI unde COD_ EMISIUNE este cheie primară 

și populați tabela cu 5 înregistrări. 

b. Afișați lista emisiunilor de divertisment ale unui post X, introdus de la tastatură. 

c. Creați tabela PREZENTATORI cu structura: COD_PREZ, COD_ 

EMISIUNE, NUME_PREZ, DATA_I (data începerii contractului pentru 

ediția curentă), DATA_F (data finalizării contractului pentru ediția curentă). 

Stabiliți câmpul COD_PREZ drept cheie primară și impuneți o relație cu tabela 

EMISIUNI. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări.  

d. Afișați emisiunile prezentate de ”Dan Negru” în anul curent. 

e. *Afișați numărul de emisiuni prezentate de prezentatorul X la un post Y, (unde 

X și Y se introduc de la tastatură). 

 

40. Se consideră tabela BENEFICIARI cu următoarele câmpuri: COD_BENEFICIAR, 

NUME_SCOALA, LOCALITATE, JUDET, AN (anul obținerii primului proiect cu 

finanțare europeană). 

a. Creați structura tabelei BENEFICIARI unde COD_ BENEFICIAR este cheie 

primară și populați tabela cu 5 înregistrări. 

b. Actualizați câmpul AN cu valoarea 2016 în toate înregistrările pentru care acest 

câmp nu este completat. 

c. Creați tabela PROIECTE cu următoarele câmpuri: COD_PROIECT, 

TITLU_PROIECT, COD_BENEFICIAR, TIP_PROIECT, 

SUMA_ALOCATA. Stabiliți câmpul COD_PROIECT drept cheie primară și 



impuneți o relație cu tabela BENEFICIARI. Creați și populați tabela cu 5 

înregistrări.  

d. Afișați lista proiectelor  de tip ”mobilitate de tineret” și numele beneficiarilor 

lor. 

e. *Afișați pentru fiecare beneficiar suma totală alocată pentru desfășurarea 

proiectelor în care unitatea este implicată. 

 

41. Se consideră tabela GADGETURI cu următoarele câmpuri: COD_GADGET, 

DENUMIRE, DESCRIERE, CATEGORIE, PREȚ. 

a. Creați structura tabelei GADGETURI unde COD_ GADGET este cheie 

primară și populați tabela cu 5 înregistrări. 

b. Actualizați câmpul PREȚ aplicând o reducere de 25% produselor din categoria 

”senzori”. 

c. Creați tabela PRODUCATORI cu următoarele câmpuri: 

COD_PRODUCATOR, DENUMIRE, COD_GADGET, TARA, 

NR_PRODUSE. Stabiliți câmpul COD_ PRODUCATOR drept cheie primară 

și impuneți o relație cu tabela GADGETURI. Creați și populați tabela cu 5 

înregistrări.  

d. Afișați denumirile gadgeturilor  realizate de un producător X introdus de la 

tastatură, produse în număr mai mare de 100000. 

e. *Afișați pentru fiecare producător  denumirea celui mai scump gadget produs. 

 

42. Se consideră tabela AUTOMOBILE cu următoarele câmpuri: ID_AUTOMOBIL, 

MARCA, MODEL, AN_FABRICATIE, NR_KM_BORD. 

a. Creați structura tabelei AUTOMOBILE unde ID_AUTOMOBIL este cheie 

primară și populați tabela cu 5 înregistrări. 

b. Afișați automobilele care trebuie scoase din uz (NR_KM_ BORD > 200000). 

c. Creați tabela INCHIRIERI cu următoarele câmpuri: COD_AUTOMOBIL, 

DATA_INCHIRIERE, NR_ZILE, NR_KM_PARCURSI, PRET_TOTAL. 

Construiți o cheie primară formată din perechea de câmpuri 

COD_AUTOMOBIL, DATA_INCHIRIERE și impuneți o relație cu tabela 

AUTOMOBILE. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări.  



d. Afișați informațiile corespunzătoare automobilelor  închiriate în ultimele trei 

luni (dacă un automobil a fost închiriat de mai multe ori se va afișa o singură 

informație. 

e. *Actualizați pentru fiecare închiriere câmpul NR_KM_BORD din înregistrarea 

corespunzătoare automobilului închiriat. 

 

43. Se consideră tabela ABSOLVENTI cu următoarele câmpuri: ID_ABSOLVENT, 

NUME_PRENUME, PROFIL, SPECIALIZARE, MEDIE_REPARTIZARE. 

a. Creați structura tabelei ABSOLVENTI unde ID_ ABSOLVENT este cheie 

primară și populați tabela cu 5 înregistrări. 

b. Afișați primii trei absolvenți cu cele mai mari medii de la fiecare specializare. 

c. Creați tabela POSTURI cu următoarele câmpuri: COD_POST, 

DENUMIRE_POST, FIRMĂ, LISTA_SPECIALIZARI, SALARIU. 

Stabiliți câmpul COD_ POST drept cheie primară și impuneți o relație cu tabela 

ABSOLVENTI. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări.  

d. Afișați pentru un post cu codul X introdus de la tastatură lista absolvenților ce 

pot ocupa postul respectiv (specializarea absolventului este inclusă în lista 

specializărilor corespunzătoare postului). 

e. *Afișați numărul de candidați posibili pentru fiecare post. 

 

44. Se consideră tabela ABONAT cu următoarele câmpuri: ID_AB, NUME, 

PRENUME, DATA_NASTERII. 

a. Creați structura tabelei ABONAT unde ID_AB este cheie primară și populați 

tabela cu 5 înregistrări. 

b. Să se afişeze abonaţii care îşi sărbătoresc ziua de naştere azi (ziua curentă). 

c. Creați tabela INTERVENTIE cu următoarele câmpuri: IDI, 

TIP_INTERVENŢIE (cuplare, instalare, reparaţie), ID_AB. Stabiliți câmpul 

IDI drept cheie primară și impuneți o relație cu tabela ABONAT. Creați și 

populați tabela cu 5 înregistrări.  

d. Să se afişeze numărul de intervenţii de fiecare tip. 

e. *Să se afiseze pentru un abonat al cărui nume se dă de la tastatură toate 

intervenţiile făcute. 

 



45. Se consideră tabela FILME cu următoarele câmpuri: ID_F, NUME, 

DATA_LANSARII, DESCRIERE. 

a. Creați structura tabelei FILME unde ID_F este cheie primară și populați tabela 

cu 5 înregistrări. 

b. Să se afişeze cel mai tânăr actor. 

c. Creați tabela ACTORI cu următoarele câmpuri: ID_A, NUME_ARTIST, 

DATA_NASTERII, ID_F. Stabiliți câmpul ID_A drept cheie primară și 

impuneți o relație cu tabela FILME. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări.  

d. Să se afişeze toţi actorii a căror aniversare este în luna curentă şi au jucat într-un 

film înainte de 2000. 

e. *Să se afişeze pentru un nume de film dat, toate informaţiile deţinute precum şi 

toţi actorii care joacă în acest film. 

 

 

46. Se consideră tabela CURSURI cu următoarele câmpuri: ID_C, DENUMIRE, 

NR_LOCURI, DURATA (număr ore curs). 

a. Creați structura tabelei CURS unde ID_C este cheie primară și populați tabela 

cu 5 înregistrări. 

b. Să se afişeze durata totală a tuturor cursurilor în zile de formare, ştiind că o zi 

de formare are 8 ore. 

c. Creați tabela COLABORATORI cu următoarele câmpuri: ID, NUME, 

PRENUME, DATA_SEMNARII_CONTRACTULUI, ID_C. Stabiliți 

câmpul ID drept cheie primară și impuneți o relație cu tabela CURSURI. Creați 

și populați tabela cu 5 înregistrări.  

d. Să se afişeze cel mai lung curs al fiecărui colaborator. 

e. *Să se afişeze toate cursurile cu mai mult de 5 locuri ale unui colaborator a cărui 

nume se citeşte de la tastatură. 

 

47. Se consideră tabela COMPANII cu următoarele câmpuri: COD_COMPANIE, 

DENUMIRE, COD_JUDET, ADRESA, DOMENIU. 

a. Creați structura tabelei COMPANII unde COD_COMPANIE este cheie 

primară și populați tabela cu 5 înregistrări. 

b. Să se afişeze companiile cu activitate într-un domeniu dat de la tastatură. 



c. Creați tabela ANGAJATI cu următoarele câmpuri: CNP, NUME, PRENUME, 

ADRESA, FUNCTIA, COD_COMPANIE. Stabiliți câmpul CNP drept cheie 

primară și impuneți o relație cu tabela ANGAJATI. Creați și populați tabela cu 

5 înregistrări.  

d. Să se afişeze lista angajaților ordonați alfabetic pe judeţe care au o funcţie dată 

de la tastatură. 

e. *Să se afişeze pentru fiecare judeţ numărul total de angajaţi. 

 

48. Se consideră tabela CLIENTI cu următoarele câmpuri: ID_C, NUME, ADRESA, 

COD_FISCAL. 

a. Creați structura tabelei CLIENTI unde ID_C este cheie primară și populați 

tabela cu 5 înregistrări. 

b. Să se afişeze clienţii al căror nume conține grupul de litere ‘ge’. 

c. Creați tabela RECLAME cu următoarele câmpuri: IDR, DENUMIRE, 

DURATA, NR_DE_DIFUZARI, TARIF_MINUT, ID_C. Stabiliți câmpul 

IDR drept cheie primară și impuneți o relație cu tabela CLIENTI. Creați și 

populați tabela cu 5 înregistrări.  

d. Să se afişeze denumirea reclamei cu cel mai mare număr de difuzări. 

e. *Să se afişeze pentru fiecare client cea mai ieftină reclamă.. 

  

 

49. Se consideră tabela MASINI cu următoarele câmpuri: ID_M, MARCA, 

NR_LOCURI, NR_INMATRICULARE. 

a. Creați structura tabelei MASINA unde IDM este cheie primară și populați 

tabela cu 5 înregistrări. 

b. Să se afişeze marca maşinilor care au numărul de locuri mai mare decât 30. 

c. Creați tabela CURSA cu următoarele câmpuri: ID_CURSA, DESTINATIE, 

DATA_PLECARII, ORA_PLECARII, DATA_INTOARCERII, ID_M. 

Stabiliți câmpul ID_CURSA drept cheie primară și impuneți o relație cu tabela 

MASINA. Creați și populați tabela cu 5 înregistrări.  

d. Să se afişeze maşinile având o marcă citită de la tastatură împreună cu toate 

cursele făcute. 

e. *Afișați mărcile mașinilor care au efectuat cel puțin 2 curse? 

 



50. Se consideră tabela OBIECTE cu următoarele câmpuri: COD_OBIECT, DENUMIRE, 

DATA_PRIMIRE, STIL, DESCRIERE_INTERVENȚIE.  

a. Creați structura tabelei OBIECTE unde COD_OBIECT este cheie primară și 

adăugați cinci articole știind că tabela reține date despre obiecte ce urmează a fi 

recondiționate. Valorile din coloana stil pot fi alese din lista: neo_clasic, 

venetian, gotic, baroc. 

b. Afișați câte piese în stil “venețian” au fost recondiționate. 

c. Creați tabela RECONDIȚIONARI care stochează ID_INTERVENTIE, 

COD_OBIECT, PRET. Stabiliți cheia primară și eventuale constrângeri pentru 

câmpuri nenule și completați tabela cu 5 articole. Impuneți o relație cu tabela 

OBIECTE. 

d. Afișați codul obiectului recondiționat de cele mai multe ori. 

e. *Pentru fiecare obiect introdus de la tastatură, afișați denumirea și prețul total 

achitat pentru recondiționările efectuate. 

 


