
EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI PROFESIONAL 
 anul şcolar 2009-2010  

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ 
JUDEŢUL GALAŢI 

 
PROBLEME  PENTRU BAZE DE DATE 

 

 
 Au fost propuse un numǎr de 40 de probleme de baze de date.  
Problemele pentru  baze de date evalueaza urmatoarele competente ale elevilor: 
 

1) Proiectarea unei baze de date relaţionale , plecând de la o problemǎ datǎ şi 
popularea cu înregistrări; 

2) Proiectarea evenimentelor din cerinţe şi rezolvarea lor corectǎ; 
3) Organizarea  acţiunilor folosind meniuri şi proceduri; 
4) Realizarea prelucrǎrilor  sistematice ale datelor astfel încât sǎ se obţinǎ unele 

informaţii centralizatoare ( ordonare, calcule statistice, grupare,etc.); 
 

Problemele vor fi rezolvate în mod program; fiecare subpunct va fi precedat de un 
mesaj care să explice ce anume urmează să se rezolve.Pentru fiecare problema trebuie 
creată tabela(tabelele) si populată(e) cu înregistrari .  
 

Subiectul 1 
 
La o societate de producţie , evidenţa produselor finite se ţine într-o tabelă produse cu 
structura: 
codp  ,denumire -  numele produsului,codm - codul  materialului din componența produsului 
pret - preţul unitar al produsului 
Se cere: 
a) Să se afişeze  toate produsele  în ordine alfabetică. 
b) Să se şteargă toate produsele cu  preţ unitar mai mare decât valoarea mediei aritmetice a 
preţurilor tuturor produselor din tabelă.  
 
Subiectul 2 
 

Pentru situaţia pe luna curentă a impulsurilor posturilor telefonice dintr-un oraş se folosețte 
baza de date abonati , cu structura: 
nr_tel, nume, adresa , restanta, impulsuri   
Se cere :  
a) Să se afişeze  pentru fiecare abonat telefonic  numele, adresa  şi  restanţele. 
b) Să se afişeze numele şi numărul de telefon pentru abonatul sau abonaţii a căror restanţă 
are valoare maximă. 
 
Subiectul 3 
 
Creaţi fişierul contracte care reţine date despre contractele încheiate de un oficiu bancar  
şi care are următoarea structură: 
nr_contract  ,  nume_client , tip_operatie, termen_achitare        
 



 
 
Se cere:        
a) Să se afişeze numărul contractului, tipul operaţiei şi termenul de achitare pentru clientul 
Popescu Ion. 
b) Să se afişeze numărul clienţilor care au termen de achitare astăzi. 
 
Subiectul 4 
 
Pe un platou de filmare se ţine evidenţa actorilor  şi  a filmelor în care sunt distribuiţi aceştia  
folosind două tabele: 
actori  
id_actor ,nume , prenume , varsta , cod_film   
filme 
cod_film ,  titlu, gen_film   
 
 Se cere: 
a) Să se afişeze toţi actorii (distincţi) care au vârsta <50 ani 
b) Să se afişeze titlul şi genul filmului în care joacă  fiecare actor. 

Subiectul 5 
 
O firmă  are ca obiect de activitate comercializarea  obiectelor de papetărie. Pentru gestionarea 
activităţii firmei se utilizează un tabel cu  structura : 
materiale  
cod_material , denumire , cantitate, pret_unitar, valoare      
 
Se cere: 

a) Să se afişeze  înregistrările din tabelă ordonate descrescător după cantitate. 
b) Să se afişeze denumirea materialului cu valoarea maximă . 

 
Subiectul 6 
 
Un service auto ţine evidenţa activităţii în două tabele: 
automobile 
cod_auto,  marca , data_in, data_out, cost, nr_inmatr   
 
proprietari 
cod_pers ,  cod_auto,  nume   

 
Se cere: 

a)Pentru marca DACIA afişati numărul de autoturisme ai căror proprietari au solicitat 
serviciile firmei de reparaţii 

b)Afişaţi datele persoanelor proprietare de autoturisme care au părăsit service-ul astăzi. 
 
Subiectul 7 
 
În baza de date a unei firme care închiriază autoturisme se găsesc două tabele: 
automobile 
cod_auto , marca, data_i, cost, nr_inmatr  

 



persoane 
id_pers , nume, cod_auto, adresa   

 
Se cere: 

a)Afisati persoanele cu domiciliul în Galaţi care au închiriat maşini .  
b)Să se afişeze pentru fiecare marcă numărul de automobile care au la închiriere costuri 

cuprinse între 100 şi 500 lei. 
 
Subiectul 8 
 
O firmă de asigurări are o bază de date care conţine tabelele: 
asigurare 
cod_asigurare,  tip_asigurare, data, cost  
 
persoane 
id_pers , cod_asigurare , nume, adresa  
 
Cerinţe: 
a)Să se afişeze persoanele asigurate, ordonate alfabetic 
b)Să se afişeze date despre persoanele care au asigurări de viaţă şi locuiesc în oraşul Tecuci. 
 
Subiectul 9 
 
Fie tabelul PRODUSE cu următoarele campuri: codp - codul produsului, denp - denumirea 
produsului, um– unitatea de măsură, pret– preţul produsului, stoc - stoc produs , termen –  
data expirarii, pentru a putea pastra datele referitoare la produsele dintr-un magazin alimentar.  
 
Se cere: 

a. Determinaţi preţul mediu pentru fiecare produs în afară de produsul ‘lapte’ 
b. Afişaţi produsele care au pretul mai mare decât produsul ce are codul “P4”. 

 
Subiectul 10 
 
Fie tabelul PRODUSE cu următoarele campuri: codp - codul produsului, denp - denumirea 
produsului, um– unitatea de măsură, pret– preţul produsului, stoc - stoc produs , termen –  
data expirarii, pentru a putea pastra datele referitoare la produsele dintr-un magazin alimentar.  
 
Se cere: 

a. Afişaţi preţul minim pe produs.  
b. Să se afişeze ultima zi a lunii (char) în care expiră produsul cu codul “P4” 

 
Subiectul 11 
 
O firma ce se ocupa cu vanzarea materialelor de constructii dispune de mai multe depozite D1, 
D2, D3,…. Gestiunea firmei se pastreaza in tabelul STOCURI cu urmatoarea structura: 
Denumire, Cantitate, Pret_unitar, Depozit.  
 
 Se cere: 

a. Care sunt materialele existente in depozitul D1? 
b. Sa se afiseze materialele in ordinea descrescatoare a valorii lor totale 



            (valoare totala=cantitate*pret unitar). 
 

 
Subiectul 12 
O firma ce se ocupa cu vanzarea materialelor de constructii dispune de mai multe depozite D1, 
D2, D3,…. Gestiunea firmei se pastreaza intabelul STOCURI cu urmatoarea structura: 
Denumire, Cantitate, Pret_unitar, Depozit.  
 
 Se cere: 

a. Care este valoarea totala a materialelor? 
b. Sa se ieftineasca cimentul cu 10%. 

 
Subiectul 13 
 
Fie tabelul SALARIATI cu campurile Id_angajat, Nume, Prenume, E_mail, Telefon, 
Data_angajarii, Id_functie, Salariu, Comision, Id_manager, Id_departament.  
 
Se cere: 

a. Pentru salariatul cu id-ul 176 să se afişeze numele, prenumele şi departamentul la care 
lucrează. 

b. Să se afişeze numele salariaţilor(numai prima litera), lungimea numelui, pentru salariaţii 
ale căror nume încep cu J, M, A, ordonat după nume. 

 
Subiectul 14 
 
Fie tabelul SALARIATI cu campurile Id_angajat, Nume, Prenume, E_mail, Telefon, 
Data_angajarii, Id_fuctie, Salariu, Comision, Id_manager, Id_departament.  
 
Se cere: 

a. Afişează salariaţii cu salariul între 5000 şi 12000 din departamentele 20 şi 50. 
b. Să se afişeze toţi salariaţii (codul, nume, salariul) care au salariul mai mare ca media 

salariilor, în ordinea crescătoare a salariilor. 
 
Subiectul 15 
 

O firmă are următoarea bază de date compusă din tabelele: 
Angajati ce conţine următoarele câmpuri: id_angajat – id-ul angajatului, nume– numele 
angajatului, prenume– prenumele angajatului, salariu – salariul angajatului, id_departament – 
id-ul departamentului, data_ang – data angajării 
Departament cu următoarele câmpuri: id_departament – id-ul departamentului, denumire – 
denumire departament 
Se cere: 

a) Să se afişeze toţi angajaţii grupaţi pe departamente. 
b) Să se afişeze persoanele angajate în anul 2008. 

Subiectul 16 
 

La un magazin de calculatoare se ţine evidenţa produselor vândute prin tabelele: 
Produse ce are următoarele câmpuri: nrp – număr produs, denp – denumire produs, pret – 
preţ produs, stoc – stocul produsului 



Facturi cu următoarele câmpuri: nrf – numarul facurii, cantv – cantitate vândută, dataf – data 
facturii, nrp – număr produs 
 
Se cere: 

a) Să se afişeze codul produsului, preţul iniţial şi preţului marit cu 10% pentru toate 
produsele de tip ‚Monitor’ şi ‚Mouse’ 

b) Să se afişeze  numărul facturilor, denumire produsului şi cantitatea vândută la data de 
‚27.10.2008’ 

Subiectul 17 
 

O bază de date conţine 2 tabele: 
Persoane cu următoarele câmpuri: codp – codul persoanei, nume – numele persoanei, 
prenume – prenumele persoanei, localitate – numele localităţii 
Automobile cu câmpurile: numar – numărul maşinii, marca – marca maşinii, codp – codul 
persoanei 
 
Se cere: 

a) Să se afişeze numele, prenumele, numărul şi marca tuturor maşinilor  

b) Să se afişeze prenumele persoanelor care au automobile de tip ‚SKODA’ înmatriculate 
în Bucureşti 

Subiectul 18 
 

O şcoală are o bază de date cu următoarele tabele: 
Elevi cu câmpurile: mat – număr matricol, clasa – clasa elevului, nume – numele elevului, 
prenume – prenumele elevului, medie_gen – media generală a elevului 
Informaţii cu următoarele câmpuri: mat – număr matricol, lac – localitate, data_n – data 
naşterii 
Se cere: 

a) Să se afişeze pentru fiecare elev numele, prenumele, localitatea şi data naşterii în 
ordine alfabetică 

b) Să se afişeze elevii promovaţi în ordine alfabetică 

Subiectul 19 
 
Un magazin are baza de date formată din tabelele: 
  Produse  (codp –codul produsului  , nume – denumire produs, culoare  , cant_stoc - 
cantitatea aflată în  stoc, pret –pretul produsului) 
  Clienti  (codcli  - cod client  , nume – nume client, loc  - localitate client) 
   
  Se cere: 

a) Să se afişeze  lista produselor cu preţul între 20 şi 25 lei. 
b) Să se afişeze numărul produselor de culoare albă, cumparate de clientul Vasilescu. 

 
Subiectul 20 
 
Un magazin are baza de date formată din tabelele: 



  Produse  (codp –codul produsului  , nume – denumire produs, culoare  , cant_stoc - 
cantitatea aflată în  stoc, pret –pretul produsului) 
  Vanzare  (codp, cant –cantitatea vanduta, datav - data vanzarii) 
  
  Se cere: 

a) Să se ordoneze după cod  produsele vândute ieri . 
b) Să se calculeze cantitatea totală  cumpărată , la  produsele de culoare verde. 

 
Subiectul 21 
 
O bibliotecă ţine evidenţa activităţii zilnice în baza de date BIBLIOTECA.Baza de date conţine 
următoarele tabele: 
CARŢI(cod_carte ,titlu ,autor ,editura )  
NR_CARŢI(cod_carte ,nr exemplare ) 
CITITORI(CNP ,nume ,localitate ,nr_telefon) 
ÎMPRUMUT(cod_carte ,CNP ,data_împrumut ). 
 Se cere: 
a) Să se afişeze  titlul cu cele mai multe exemplare? 
b) Să se afişeze numele cărţii cel mai puţin solicitată? 
 
Subiectul 22 
 
O societate care deţine mai multe firme în diverse oraşe ale ţării , ţine evidenţa angajaţilor 
utilizând o bază de date numită EVIDENTA. Baza de date conţine următoarele tabele: 
ANGAJATI(cod, nume, prenume, data_nasterii, data_angajarii, localitate, id_firma, id_functie, 
salariu) 
FIRME(id_firma, nume_firma, localitate) 
FUNCTII(id_functie, nume_functie) 
 Se cere: 
a) Să se afişeze datele angajatilor care ocupa functia de administrator. 
b) Să se afişeze numele , prenumele , localitatea cu majuscule, pentru angajaţii care locuiesc în 
‘Iasi’,’Sibiu’ sau ‘Galati’ 
 
Subiectul 23 
 
Un magazin are baza de date formată din tabelele: 
  Produse  (codp –codul produsului  , nume – denumire produs, culoare  , cant_stoc - 
cantitatea aflată în  stoc, pret –pretul produsului) 
  Clienti  (codcli  - cod client  , nume – nume client, loc  - localitate client) 
   
  Se cere: 

a) Să se afişeze produsele din magazin ordonate alfabetic după nume. 
b) Să se afişeze produsele cumpărate de clienţii din Brăila  

 
Subiectul 24 
 
O companie operează cu următoarea bază de date : 
 
Persoane (id, id_firma, nume, localitate , data_n – data nasterii) 
Firme (id_firma, denumire, localitate) 
 



Se cere : 
a) Să se afişeze numele firmelor din localitatea Galaţi; 
b) Să se afişeze numele tuturor persoanelor care lucrează la aceeaşi firmă la care lucrează 

“Popescu”. 
 
Subiectul 25 
 
O companie operează cu următoarea bază de date : 
 
Persoane (id, id_firma, nume, localitate , data_n – data nasterii) 
Firme (id_firma, denumire, localitate) 
 
Se cere : 

a) Numărul firmelor din Galaţi; 
b) Numele firmei care are un număr maxim de angajaţi. 

 
Subiect 26 
 
Se dă baza de date : 
Produse (codp –codul produsului, den – denumire produs, culoare, stoc- cantitatea aflata in 
stoc, pret – pretul produsului) 
Client (codcli – cod client, nume, loc- localitatea clientului) 
Vanzare (codp, codcli, cant – cantitatea vanduta, datav -  data vanzarii) 
 

Se cere: 
a) Lista tuturor produselor . 
b) Clienţii din Galaţi şi zilele când aceştia au făcut cumpărături. 

 
Subiect 26 
 
Se dă baza de date : 
Produse (codp –codul produsului, den – denumire produs, culoare, stoc- cantitatea aflata in 
stoc, pret – pretul produsului) 
Client (codcli – cod client, nume, loc- localitatea clientului) 
Vanzare (codp, codcli, cant – cantitatea vanduta, datav -  data vanzarii) 
 

Se cere: 
a) Denumirea produselor care se vând cu preţuri între 100 şi 200 lei  
b) Culorile de pânză cumpărate astăzi de Marin din Galaţi? 

 
Subiect 28 
 
Se dă baza de date : 
Produse (codp –codul produsului, den – denumire produs, culoare, stoc- cantitatea aflata in 
stoc, pret – pretul produsului) 
Client (codcli – cod client, nume, loc- localitatea clientului) 
Vanzare (codp, codcli, cant – cantitatea vanduta, datav -  data vanzarii) 
 
Se cere: 

a) Să se ordoneze produsele de tip vopsea descrescător după preţ. 
b) Să se afişeze produsele vândute în ziua când Marin a cumpărat vopseaua ? 



 

Subiect 29 
 
Se dă baza de date : 
Produse (codp –codul produsului, den – denumire produs, culoare, stoc- cantitatea aflata in 
stoc, pret – pretul produsului) 
Client (codcli – cod client, nume, loc- localitatea clientului) 
Vanzare (codp, codcli, cant – cantitatea vanduta, datav -  data vanzarii) 
 
Se cere: 

a) Care este lista tuturor produselor cu stoc 0 ? 
b) Care este cantitatea maximă de vopsea cumpărată de fiecare client ? 

 
Subiect 30 
 
Se dă baza de date : 
Elevi (nume, prenume, clasa, absn – numarul absentelor nemotivate, absm – numarul 
absentelor motivate)                
Sali (clasa, sala) 
 
Se cere: 

a) Să se afişeze elevii (nume, prenume, clasa) cu peste 60 de absenţe nemotivate. 
b) Să se afişeze sala unde învaţă ‘Ionescu’. 

 
Subiect 31 
 
O societate comercială are în baza de date următoarele tabele :  
ANGAJATI (cod_angajat, nume ,data_nasterii ,adresa ,telefon ) 
SALARII(cod_angajat,salariu, numar_ore_suplimentare, cost_ora_suplimentare, 
                  venit_din_ore_suplimentare, retineri, rest_plata) 
Se cere: 
a)Afisati pentru toţi angajaţii nascuţi în perioada [d1,d2]: (nume,adresa,salariu,rest_plata) 
b)Care este venitul total numai din ore suplimentare pentru angajaţii firmei ?  
 
Subiect 32 
 
Fie baza de date IT_STORE cu următoarele tabele : 
Magazine(nr_mag, adresa, telefon) 
Componente(nr_comp, nume, descriere, pret, nr_mag, vandut) 
Clienti(id_cli, nume, adresa, telefon) 
Comenzi(nr_com, nr_comp, data, id_cli) 
 

a) Să se afişeze numerele de telefon ale magazinelor din Galaţi. 
b) Care sunt clienţii care au efectuat comenzi astăzi ? 

 
Subiect 33 
 
Informatiile despre personalul unei societati comerciale sunt trecute in urmatoarele tabele 
persoane(id_persoana, nume, prenume, adresa, data_nasterii) 
copii(id_persoana, prenume_copil, data_nasterii) 
Se cere: 



a) Sa se afiseze numele si prenumele persoanelor in ordinea descrescatoare a varstei 
b) Sa se afiseze numele complet al fiecarui copil si data nasterii 
 
Subiect 34 
 
Informatiile despre personalul unei societati comerciale sunt trecute in urmatoarele tabele: 
persoane(id_persoana, nume, prenume, adresa, data_nasterii) 
copii(id_persoana, prenume_copil, data_nasterii) 
Se cere: 
a) Sa se afiseze numele, prenumele si adresa pentru cele mai tinere trei persoane din 
societate 
b) Sa se afiseze prenumele copiilor angajatului  ‘Ionescu Marian’ 
 
Subiect 35 
 
Se considera o tabela care contine informatii referitoare la sportivii participanti la un campionat 
de gimastica si o tabela ce contine antrenorii echipelor tarilor participante(se considera ca  din 
partea fiecarei tari participa exact un antrenor) 
sportivi(tara, nume_sportiv, nota1, nota2, nota3) 
antrenori(tara, nume_antrenor) 
Se cere: 
a) Sa se adauge campul medie in tabela sportivi care sa contina media notelor la cele trei 
probe 
b) Sa se determine numarul antrenorilor  
 
Subiect 36 
 
Se considera o tabela care contine informatii referitoare la sportivii participanti la un campionat 
de gimastica si o tabela ce contine antrenorii echipelor tarilor participante(se considera ca  din 
partea fiecarei tari participa exact un antrenor) 
sportivi(tara, nume_sportiv, nota1, nota2, nota3) 
antrenori(tara, nume_antrenor) 
Se cere: 
a) Sa se afiseze numarul de sportivi participanti  din fiecare tara 
b) Sa se afiseze pentru fiecare tara participanta  numele antrenorului si numele sportivului 
 
Subiect 37 
 
Se considera o tabela care contine informatii referitoare la sportivii participanti la un campionat 
de gimastica. 
sportivi(tara, nume_sportiv, nota1, nota2, nota3) 
Se cere: 
c) Sa se afiseze tarile participante in ordine alfabetica 
d) Sa se stearga toti sportivii care au media notelor la cele trei  probe mai mica decat 5 
 
Subiect 38 
 
Fie urmatoarea tabela: 
elevi (nr_matricol, nume, clasa, adresa, media, absente, absente_motivate) 
Se cere :  
c) Sa se afiseze  pentru fiecare elev numele, clasa  si  media 



d) Sa se afiseze numele sefului de promotie 
 
Subiect 39 
 

O bază de date conţine 2 tabele:  
PERSOANE(cod_persoana, nume,prenume ,localitate ). 
AUTOMOBILE   (număr ,marca ,cod_persoana ). 
Observatie:numărul maşinii poate fi de forma BR-10-XXY. 
 Se cere:     
a)Afişaţi numele,prenumele,numărul şi marca maşinii tuturor persoanelor. 
b)Afişaţi persoanele care au automobile ’SKODA’ înmatriculate in Bucureşti. 
 
Subiect 40 
 

În baza de date a unei şcoli se găsesc următoarele tabele: 
PROFESORI(clasa ,p_mate ,p_info, p_română, p_chimie)  
ELEVI (clasa ,nume_elev ,med_mate ,med_romana ,med_info, med_chimie ). 
 Se cere: 
a)Care este media rezultatelor obţinute de profesorii de info la toate clasele? 
b)Care este clasa cu cei mai mulţi promovaţi la chimie? 
 
 


