


 

 O bază de date este un instrument pentru 
colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date pot 
stoca informații despre persoane, produse, comenzi sau 
orice altceva. Multe baze de date încep sub formă de liste 
într-un editor de text sau într-o foaie de calcul. Pe măsură 
ce lista crește, încep să apară redundanțe și 
inconsistențe în datele prezente. Datele devin greu de 
înțeles în formă de listă, iar posibilitățile de a căuta și a 
extrage subseturi de date pentru revizuire sunt limitate. 
Odată ce încep să apară aceste probleme, este o idee 
bună să se transfere datele într-o bază de date creată de 
un sistem de gestionare al bazelor de date (DBMS), cum 
ar fi Office Access 2007. 



• O bază de date computerizată este un 
container de obiecte. O bază de date poate 
conține mai mult de un tabel. 

•  De exemplu, un sistem de urmărire al 
inventarului care utilizează trei tabele nu 
reprezintă trei baze de date, ci o bază de date 
care conține trei tabele. În afara cazului în care 
a fost proiectată în mod special pentru a utiliza 
date sau cod din altă sursă, o bază de date 
Access stochează tabelele sale într-un singur 
fișier, împreună cu alte obiecte, cum ar fi 
formulare, rapoarte, macrocomenzi și module.  



 Bazele de date create în 

format Access 2007 au extensia 

.accdb, iar cele create în 

formatele anterioare Access au 

extensia .mdb. Aveți posibilitatea 

să utilizați Access 2007 pentru a 

crea fișiere în formate anterioare 

(de exemplu, Access 2000 și 

Access 2002-2003). 



Utilizând Access, aveți posibilitatea să: 
 
• Adăugați date noi la o bază de date, cum ar fi un 

element nou dintr-un inventar. 
• Să editați datele existente dintr-o bază de date, cum 

ar fi modificarea locației curente a unui element. 
• Să ștergeți informații, de exemplu în cazul în care un 

element este vândut sau înlăturat. 
• Să organizați și să vizualizați datele în mai multe 

moduri. 
• Să partajați datele cu alții prin intermediul 

rapoartelor, mesajelor de poștă electronică, un 
intranet sau prin Internet. 



 Următoarele secțiuni sunt scurte descrieri ale părților 
ce formează o bază de date Access obișnuită. Pentru a afla 
mai multe despre fiecare parte, urmați linkurile din secțiunea 
Consultați și a acestui articol. 

– Tabele  

– Formulare  

– Rapoarte  

– Interogări  

– Macrocomenzi  

– Module  

 



 Un tabel dintr-o bază de date este similar ca 
aspect cu o foaie de calcul, în sensul că datele se 
stochează în rânduri și coloane. Astfel, este de obicei 
simplu să se importe o foaie de calcul într-un tabel dintr-
o bază de date. Diferența principală dintre stocarea 
datelor într-o foaie de calcul și stocarea datelor într-o 
bază de date constă în modul în care se organizează 
datele. 



• Pentru a obține flexibiliza la maxim o bază de date, 

datele trebuie să fie organizate în tabele, astfel încât să 

nu se producă redundanțe. De exemplu, dacă stocați 

informații despre angajați, fiecare angajat ar trebui să fi 

introdus o singură dată într-un tabel care este 

configurat să conțină numai datele angajaților. Datele 

despre produse se vor stoca într-un tabel separat, iar 

datele despre filiale se vor stoca în alt tabel. Acest 

proces este denumit normalizare. 

 



 Fiecare rând dintr-un tabel se numește înregistrare. 

Înregistrările reprezintă locul în care se stochează 

elemente informaționale individuale. Fiecare înregistrare 

este compusă dintr-unul sau mai multe câmpuri. 

Câmpurile corespund coloanelor din tabel. De exemplu, 

este posibil să dețineți un tabel denumit "Angajați", unde 

fiecare înregistrare (rând) conține informații despre diferiți 

angajați, iar fiecare câmp (coloană) conține un tip diferit 

de informații, cum ar fi prenumele, numele, adresa, etc. 

Câmpurile trebuie să aibă un anumit tip de date, fie că 

este text, dată sau oră, număr sau alt tip de date. 







 Să se creeze o bază de date pentru gestionarea 
mişcărilor de articole dintr-o magazie. Cerinţe: 
 fiecare articol din magazie este identificat unic printr-un 
cod. Articolul mai are următoarele atribute: denumire, 
unitate de măsură, preţ, stoc minim de siguranţă; 
 tabelul Materiale trebuie să conţină următoarele 
câmpuri:  

Codul de identificare unic (cod_mat, I); 
Numele materialului (den_mat, C, 30); 
Unitate de măsură (un, C, 4); 
Preţul (pret, S); 
 Stoc de siguranţă (stoc_s, I); 
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