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INTEROGĂRI. LIMBAJUL SQL. 

 

Prof. Petre Claudia, Şcoala Gimnazială “Eugen Ionescu”-Slatina 

 

4. Selecţie cu totalizare 

 

    [GROUP BY Campuri [HAVING Conditii]] Interogările cu totalizare produc câte un singur tuplu în 

tabelul rezultat pentru fiecare grup de articole care au aceeaşi valoare pentru câmpul de grupare. Se 

aplică funcţiile amintite mai sus pentru a calcula valorile tuplului rezultat cu excepţia câmpurilor de 

grupare. 

 

4.1. Pe un singur tabel 

 

Ex.5: Se cere o listă cu salariul minim, cel maxim şi media salarială pe fiecare funcţie în parte din cele 

existente în baza de date. 

SELECT Functia, MIN(Salariu) AS SalariuMinim, MAX(Salariu) AS SalariuMaxim, 

AVG(Salariu) AS MediaSalariala; 

FROM Angajat; 

GROUP BY Functia  

 

Ex.6: Să se refacă cererea anterioară astfel încât să apară în cerere doar acele profesii pentru care 

diferenţa salarială între cel mai mare şi cel mai mic salariu sa fie peste 500 lei, în ordinea 

descrescătoare a mediilor salariale. 

SELECT Functia, MIN(Salariu) AS SalariuMinim, MAX(Salariu) AS SalariuMaxim, 

AVG(Salariu) AS MediaSalariala; 

FROM Angajat; 

GROUP BY Functia; 

HAVING SalariuMaxim-SalariuMinim>500; 

ORDER BY MediaSalariala DESC 

 

4.2. Pe mai multe tabele 

 

Ex.7: Se cere o listă cu numele angajatului, numărul total de piese realizate, valoarea maximă a unei 

piese realizate, valoarea totală a pieselor realizate. 

SELECT nume, COUNT(*) AS NumarTotalPiese, MAX(pret) AS ValoareMaxima,; SUM(pret) AS 

ValoareTotala; 

FROM angajat INNER JOIN produs; 

ON angajat.coda=produs.coda;   && campul de legatura 

GROUP BY angajat.coda 
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 INNER JOIN (legătură interioară) – în tabela destinaţie vor fi încărcate doar înregistrările care 

respectă condiţia impusă de relaţie, deci care au corespondent în tabela pereche (înregistrările 

din tabela părinte care au corespondent în tabela copil şi invers); 

 LEFT JOIN (legătură la stânga) – în tabela destinaţie vor fi incluse doar înregistrările care 

respectă condiţia relaţiei (au corespondent în tabela vecină). În plus, în tabela destinaţie vor fi 

incluse şi înregistrările din tabela părinte (din stânga) care nu au corespondent în tabela copil 

(din dreapta); 

 RIGHT JOIN (legătură la dreapta) – în tabela destinaţie vor fi incluse doar înregistrările care 

respectă condiţia relaţiei. La acestea se adaugă şi înregistrările din tabela copil (din dreapta) care 

nu au corespondent în tabela părinte (din stânga); 

 FULL JOIN (legătură completă) – în tabela destinaţie vor fi incluse toate înregistrările. 

 

5. Subinterogări  

 Subinterogările sunt fraze SELECT care se utilizează pentru a determina o valoare sau o 

mulţime de valori necesare într-o interogare care se numeşte interogare principală, primară ca element 

de realizare a unor condiţii pe clauzele WHERE sau HAVING. 

Ex.8: Se cere o listă a celor salariaţi al căror salariu este mai mic decât maximul salarial pe profesia 

“muncitor”. 

 SELECT *; 

 FROM angajat; 

 WHERE Salariu<(SELECT MAX(Salariu); 

          FROM Angajat; 

         WHERE Functia=’Muncitor’) 

 

 

     

 

 

                                     subinterogare 

 

interogarea principală 

 

Subinterogarea poate fi introdusă prin operatori speciali, putând avea în standardul SQL forme 

ca: 

1) WHERE [NOT] EXIST (Subinterogare) – Introduce o condiţie pe baza existenţei cel puţin a unei 

valori produsă de subinterogare. Condiţia este adevărată când există (respectiv, nu există) cel puţin o 

valoare din subinterogare. 

 

 

Ex.9: Să se selecteze angajaţii care au salariul cel puţin cât salariul şefului lor direct. 

SELECT a.nume,a.salariu; 

FROM Angajat a; 
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WHERE EXISTS (SELECT  b.coda  FROM  Angajat b; 

                 WHERE a.codsef=b.coda AND a.salariu>=b.salariu) 

 

Ex.10: O lista cu toate produsele fară producător, adică cele pentru care nu există corespondent în 

tabela Angajat. 

SELECT *; 

FROM produs; 

WHERE NOT EXIST;    

(SELECT coda; 

      FROM angajat; 

      WHERE angajat.coda=produs.coda) 

 

2) <Expresie> [NOT] IN (Subinterogare) – Subinterogarea trebuie să producă o listă de valori. Condiţia 

echivalentă cu relaţia de apartenenţă la mulţime este adevărată când valoarea expresiei se află în lista 

subinterogării. 

Ex.11: Să se refacă exemplul anterior, folosind aceleaşi cerinţe. 

SELECT *; 

FROM produs; 

WHERE coda NOT IN; 

     (SELECT coda; 

      FROM angajat) 

 

3) <Expresie> <Operator relational> [ALL|SOME|ANY] (Subinterogare) 

ANY şi SOME – au rolul de a compara expresia din stânga cu lista din subinterogare şi condiţia este 

adevărată când există cel puţin o valoare în listă pentru care se respectă condiţia specificată de 

operatorul relaţional 

ALL – cere compararea expresiei cu lista din subinterogare şi condiţia este adevărată când relaţia este 

respectată pentru toate valorile din subinterogare. 

 

Ex.12: O listă cu produsele ptr. care exista o fluctuaţie de preţ, adica apar de cel putin două ori cu 

preţuri diferite. 

SELECT DISTINCT a.den FROM Produs a; 

WHERE a.den = ANY(SELECT b.den FROM Produs b; 

                        WHERE a.pret # b.pret) 
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PROBLEME PROPUSE 

 
CLASA A XI-A 

 

XI.8 

O firmǎ din domeniul construcțiilor doreşte realizarea unei baze de date pentru evidența  consumului de 

materiale. 

Pentru problema de mai sus: 

1. Realizaţi o bază de date relaţională cu numele APROVIZIONARE.mdb. 

2. Creaţi urmǎtoarele tabele: 

 

MATERIALE (cod material, den material, u.m.) 

BONURI CONSUM (nr BC, data BC, cod gestiune) 

DETALII BON (nr BC, cod material, cant material, pu) 
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3. Realizați urmǎtoarele interogǎri pentru regǎsirea informațiilor din baza de date, care ȋndeplinesc 

anumite criterii: 

 

Query1. Afişați toate bonurile de consum emise cu codul 10 sau 11 in perioada 01.01.2014-1.11.2014; 

Query2. Afişați valoarea materialelor ieşite din gestiunea 11 pe 01.03.2014; 

Query3. Afisați materialele a cǎror denumire ȋncepe cu litera „I” ieşite ȋn lunile martie, mai sau iunie 

din gestiunile 10, 11 sau 12; 

Query4. Afişați lista materialelor consumate ȋn primul trimestru al anului 2014; 

Query5. Afişați lista materialelor consumate ȋn ultimele 100 de zile; 

Query6. Afişați valoarea bonurilor de consum pentru fiecare material consumat, iar ȋn situația ȋn care 
materialul consumat depǎşeşte 20000 afişați „depǎşeşte limita” ȋntr-o coloanǎ separatǎ. 

 

 

Profesor Alexandru CAZAN,  Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”- Brǎila 

XI.9 

Se consideră bază de date FIRMA.mdb cu tabela angajați.dbf care reţine informaţii privind pesoanele 

care lucrează la firmă, astfel: Nume(C,20), Salariu(N,7), Avans(N,7), Lichidare(N,7), Vechime(N,4). 

Cerințe:  

a. Să se completeze câmpurile avans şi lichidare, ştiind că avansul este 45% din salariul total;  

b. Să se efectueze modificările corespunzătoare pentru a indexa cu 5% salariile angajaţilor care au 

vechime mai mare de 10 ani şi cu 4% pentru ceilalţi angajaţi. 

 

Profesor Alexandru CAZAN,  Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”- Brǎila 
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