
 
   CLUBURI SPORTIVE 

 

Proiectați baza de date Cluburi pe Desktop. 

Baza de date trebuie să conțină date despre cluburile sportive și jucătorii fiecării club. 

 

1. Proiectați următoarele tabele și stabiliți sistemul relațional între tabele: 

 
Observaţie: Pentru câmpul Nume club din tabelul jucători alegeţi tipul de dată Expert căutare. 

 
2. Stabiliți dimensiunea câmpul Adresă astfel încât să nu permită introducerea a mai mult de 30 caractere. 

 
3. Stabilți pentru câmpul Începere contract o regulă de validare prin care să nu se permită introducerea datelor 

de după 1.01.2015 iar textul de validare să fie Nu se introduc contractele noi. 

 
4. Introduceți câte 3 cluburi cu câte 2 jucători pentru fiecare club.  

 
5. Proiectați un formular care să conțină câmpurile Nume club, adresă site.Salvați formularul cu numele Site. 

FormataŃi formularul. 

 
6. Afișați jucătorii disponibili pentru transfer precum și numele cluburilor. Numele jucătorilor să apară în ordine 

alfabetică. Salvați interogarea cu numele Transferuri. 

 
7. Afișați câŃi jucătorii disponibili pentru transfer are fiecare club. Salvați interogarea cu numele Număr Transferuri. 

 

8. Afișați doar numele cluburilor care au jucători propuși pentru transfer. Salvați interogarea cu numele 

Transferuri cluburi. 

 
9. Afișați numele cluburilor care nu au imagine afișată. Salvați interogarea cu numele Fără imagini. 

 
10. Afișați jucătorii de la un club (de ex. FC Steaua) propuși pentru transfer. Salvați interogarea cu numele 

Transferuri Steaua. 



 
11. Afișați numărul cluburilor. Salvați interogarea cu numele Număr cluburi. 

 
12. Afișați salariul mediu, salariul minim, salariul maxim pentru fiecare club. Salvați interogarea cu numele Salarii 

pe echipe. 

 
13. Afișați jucătorii de la un club (de ex. FC Steaua) care au salariile cuprinse între 2000 și 3000. Salvați 

interogarea cu numele Salarii1. 

 
14. Afișați jucătorii care au salariile 2000, 3000, 4000. Salvați interogarea cu numele Salarii2. 

 
15. Afișați jucătorii care au salariile mai mari ca 4000 sau mai mici ca 2000. Salvați interogarea cu numele Salarii3. 

 
16. Realizați un raport pentru interogarea Fără imagini. Salvați raportul cu numele Imagini club. FormataŃi 

raportul. 

 
 


