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Instalarea SQL Server 
 

 În funcție de tipul de procesor și windows pe care îl aveți (32 sau 64 biți), vă descărcați o 
versiune de SQL Server Express (versiune gratuită) de la adresa de mai jos: 

http://www.hanselman.com/blog/DownloadSQLServerExpress.aspx 

 

Se poate descărca oricare versiune (2008, 2012, 2014). Toate versiunile includ SQL 
Management Studio, interfața grafică de care avem nevoie la laboratoare. 

Spre exemplu, pentru 32 de biți și pentru vers. 2014, dați clic pe link, așa cum se vede în 
imaginea de mai jos. 

 

 

După descărcarea fișierului, care e o arhivă exe, dați dublu clic și va începe dezarhivarea, 
apoi instalarea. La primul pas, clic pe link-ul de sus; ”New SQL Server stand-alone 
installation…..”, ca în imagine. 

http://www.hanselman.com/blog/DownloadSQLServerExpress.aspx
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În fereastra nouă bifați că accepatți termenii licenței (prima bifă), eventual, dacă doriți, și 
a doua bifă, așa cum se vede mai jos, apoi clic pe ”Next”. Bineînțeles, după ce citiți licența din 
textbox. 

 

 

 

Dacă aveți suficient spațiu (pese 3 Gb pentru 2014) e indicat să bifați toate caracteristicile 
(features). Apoi, Next. 
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La configurarea instanței putetți lăsa totul implicit și doar dați Next. 
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Next și în această fereastră de configurare a serverului. 

 

Aici puteți lăsa autentificarea windows. 

 



Ioan Sima 

5 
 

În label-ul Data Directories, vedem folderele în care SQL Server își stochează diferite 
tipuri de date. Pentru noi, important e să reținem User database directory, locația în care vom 
găsi fișierele bază de date pe care le vom creea. E indicat să nu schimbăm nimic aici. 

 

Dăm clic pe Next și începe instalarea propriu-zisă, care poate dura ceva timp. La final va 
apărea fereastra de mai jos. Verificăm instalarea fiecărei caracteristici care ar trebui să fie 
încheiată cu success așa cum se vede în imagine. Clic pe Close și am terminat instalarea. 

 

 



Ioan Sima 

6 
 

Pentru cei care vor să își instaleze SQL SERVER 2014, versiunea Enterprise (care nu e 
gratuită) găsiți un tutorial la adresa: 

 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/23878.installing-sql-server-2014-step-
by-step-tutorial.aspx 

 

Spor la munca! 

 

Ioan Sima. 
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