
 

 

Culoare de fundal – portocaliu; font – Algerian, dimensiune 20, culoare font – roşu; titlu centrat. 
 
Detaliilor (Details) 
Adăugaţi o imagine (download-ată de pe Internet) fundalului. 
Culoare de fundal câmpuri – verde; culoare de fundal înregistrări – galben. Măriţi distanţa dintre câmpuri respectiv îngroşaţi 
textul câmpurilor. Culoarea fontului pentru câmpuri – roşu. 
 
Subsol (footer) 
Culoare de fundal – albastru; font – Calibri, dimensiune 14, culoare roşu, îngroşat, aliniere la centru. 
 
4. Parcurgeţi înregistrările formularului. 
 
5. Modificaţi pentru înregistrarea 5 numărul de ore de la 18 la 20. 
 
6. Imprimaţi formularul în fişier. Acesta se va salva în dosarul personal cu numele Formular_print. 
 
7. Creaţi un raport care să conţină din tabela „Funcţii” câmpurile „cod”, „nume”, „prenume”, „funcţie”, din tabela Salariaţi 
câmpurile „Nr_ore”, „Data încadrării”, din tabela „Salarii” câmpul „Salariu_de_baza”. Gruparea se va face după câmpul 
„cod”. Sortare ascendentă după câmpul „funcţie”. Adăugaţi în subsolul textul „create by numele_dvs”. Salvaţi raportul cu 
numele Raport1. 
 
 
8. Aplicaţi raportului următoarele formatări: 
 
Antetului (Header) 
Culoare de fundal – albastru; font – Calibri, dimensiune 20, îngroşat, culoare font – roşu; titlu centrat. 
Adăugaţi imaginea “Stea” din dosarul Access (sau o imagine descărcată de pe Internet) în colţul din dreapta. 
 
Detaliilor (Details) 
Culoare de fundal pentru câmpuri – portocaliu;  
Măriţi distanţa dintre câmpuri, respectiv îngroşaţi textul câmpurilor. Culoarea fontului pentru câmpuri – roşu. 
 
Subsol (footer) 
Culoare de fundal – albastru; font – Calibri, dimensiune 14, culoare roşu, îngroşat, aliniere la centru. 
 
9. Imprimaţi în fişier raportul. Acest fişier se va găsi în dosarul personal cu numele Raport_print.  
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Formulare (Machete)/Rapoarte 

1. Deschideţi aplicaţia Access. Deschideţi baza de date „ColegiulDM” de pe Desktop. 
 
2. Realizaţi câte un formular: pentru tabela Funcţii (cod, nume, prenume, funcţie), pentru Salariaţi (Nr_ore), pentru Salarii 
(Salariu_de_baza). Adăugaţi în subsol textul „create by numele_dvs”. Salvaţi formularul cu numele Formular1. 
 
3. Aplicaţi formularului următoarele formatări: 
 
Antetului (Header) 


