
Fișa ACCESS 

1.Creaţi în Access baza de date cu numele Florarie.accdb, care să conţină: 

Tabel Plante cu câmpurile: IDPlanta (numeric, întreg lung, cheie primară), NumePlanta (şir de maxim 

30 de caractere), DataCumparare (dată calendaristică), Plantă cu flori (yes/no), Pret (numeric, simplă 

precizie).  

Tabel Cumparatori cu câmpurile: IDCumparator (numeric, întreg lung, cheie primară), IDPlanta 

(numeric, întreg lung), NumeFirma (şir de maxim 40 de caractere), Localitate (şir de maxim 40 de 

caractere).  

2.Introduceţi o regulă de validare pentru câmpul Pret din tabela Plante astfel încât să nu primească 

valori mai mici decât 0. 

3.Introduceţi o relaţie între cele două tabele, astfel încât tabelul Plante (tabel părinte) sa fie legat de 

tabelul Cumparatori (tabel copil) prin câmpul IDPlanta. (Să se creeze o legatura de 1 la mai mulți între 

tabele.) 

4.Să se stabilească o relație de integritate referențială între tabelele Plante și Cumparatori. 

5.Creați un formular asupra tabelului Plante urmând implicit pașii; salvați formularul sub denumirea 

Formular Plante și introduceți date cu ajutorul lui. (introduceți cel puțin 4 înregistrări, de exemplu : 

trandafiri, ghiocei, zambile, ficus, etc pentru câmpul NumePlanta) 

6.Creați un formular asupra tabelului Cumparatori urmând implicit pașii; salvați formularul sub 

denumirea Formular Cumparatori și introduceți date cu ajutorul lui. (introduceți cel puțin 4 

înregistrări; în câmpul Localitate introduceți Constanța, Brașov etc) 

7.Creați o interogare , care să afișeze plantele cumpărate de către firme din Brașov (câmpurile:  Nume 

Firmă, Localitate din tabelul Cumparatori și câmpurile NumePlanta, Pret din tabelul Plante ). Salvaţi 

interogarea cu numele Plante cumparate de firme din Brasov. 

8.Creaţi o interogare numită Plante cu flori în care să se afișeze în ordine alfabetică după nume toate 

plantele care au setat "yes" în câmpul Plantă cu flori. Interogarea va conține toate câmpurile din 

tabelul Plante, mai puțin câmpul "Plantă cu flori". 

9.Creați o interogare asupra tabelului Plante care să afișeze câmpurile NumePlanta și Preț la plantele 

care au prețul mai mare de 15. 

10.Creați o interogare asupra tabelului Plante care să afișeze toate câmpurile numai la plantele care 

au fost cumpărate în perioada 1.05.2019 – 1.07.2019. 

11.Creați o interogare asupra tabelului Cumparatori care să afișeze numele firmelor doar din orașele 

Brașov și Constanța. 

12.Creați un raport asupra tabelului Plante, grupat după câmpul DataCumparare care să afișeze prețul 

mediu al plantelor pe fiecare dată în parte, numit Raport Plante Data. 

13. Creați un raport asupra tabelului Cumparatori, grupat după câmpul Localitate numit Raport 

Cumparatori. 


