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1. Realizaţi o bază de date pentru o  companie de informatică şi răspundeţi la întrebările de mai jos. Primul tabel 

al bazei de date ELEMENTE conţine  elemente hardware şi software: (ID, numele, preţul unitar de vânzare al 

elementului). Al doilea tabel al bazei de date IMPORT oferă informaţii cu privire la produsele achiziţionate şi 

furnizori: ( numărul de identificare al unui element, preţul unitar, data cumpărării, numărul de articole 

cumpărate, numărul de identificare al furnizorului). Al treilea tabel FURNIZORI conţine informaţii 

suplimentare cu privire la furnizori (număr de identificare, nume, locatia furnizorului, numele persoanei de 

contact).  

Rezolvaţi următoarele sarcini: 

a) Creaţi tabelul ELEMENTE care să conţină minim 6 înregistrări; 

b)  Creaţi tabelul IMPORT care să conţină minim 6 înregistrări; 

c)  Creaţi tabelul FURNIZORI care să conţină minim 6 înregistrări; 

Folosind interogari afisati: 

d)  Numele şi locaţiile furnizorilor de  modemuri; 

e)  Numele furnizorilor care livrează elemente cu preţ unitar mai mic de 50 Euro; 

f)  Numele elementelor care pot fi cumpărate de la cel puţin trei furnizori; 

g)  ID-ul, numele şi cantitatea totală achiziţionată pentru fiecare element; 

h)  Pentru fiecare furnizor, numărul de elemente cumpărate de la el şi valoarea totală. Această listă trebuie să 

conţină numărul de articole comandate in ordine descrescatoare; 

i)  Lista persoanelor de contact şi numele companiilor care nu au expediat nici un element pe o perioada  mai 

mare de un an; 

j)  Realizaţi  o listă pentru fiecare element, care conţine numele, ID-ul, preţul unitar cel mai ieftin şi numele 

furnizorului corespunzător.Lista trebuie să conţină numele elementelor în ordine alfabetică. 

k) Afişaţi preţul maxim, preţul minim şi preţul mediu al unui modem 

l)  Să se creeze un formular care să permită introducerea de noi înregistrări în tabelul FURNIZORI 

m) Creati o macrocomanda care sa afiseze furnizorii care comercializeaza mouse-uri. 

 

              

           


