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TITLUL:  Elemente de bază ale limbajului 
 

1. Teorie 
 

Structura programelor 
 

Mediu de programare = un program care permite asistarea programatorului în toate fazele de elaborare a 
unui  program, scris intr-un limbaj de programare (editare, depanare, compilare, execuţie).  
 
Limbaj de programare = mijlocul de comunicare între om şi sistemul de calcul. 
 
Program = o succesiune de comenzi (instrucţiuni) de prelucrare a datelor, scrise intr-un limbaj de 
programare.  Programul este memorat într-o entitate numită fişier sursă 
 

  
Mediul de programare este CodeBlocks. 
 
Extensia unui fişier text  ce conţine un program C++ este .cpp. 
 
Prelucrările dintr-un program C++ sunt grupate în funcţii. Rezolvarea unei probleme se face prin 
utilizarea unor funcţii definite în limbaj şi/sau a unor funcţii scrise de programator, atunci când funcţiile 
deja existente nu sunt suficiente. 

 Funcţiile pe care limbajul le pune la dispoziţia utilizatorului sunt grupate, după tipul de prelucrare 
oferit, în mai multe fişiere numite "biblioteci" (fişiere header). Pentru a putea utiliza în program o funcţie 
trebuie să se specifice la începutul programului numele bibliotecii care conţine funcţia respectivă. 

      Orice program C++ trebuie să conţină o funcţie numită "main" (un fel de “program principal”). 
Instrucţiunile conţinute de funcţia main fiind cele prelucrate atunci când programul este lansat în 
execuţie. 
 
ATENȚIE! După includerea bibliotecilor (#include<iostream> și altele) OBLIGATORIU TREBUIE 
INTRODUSĂ LINIA 
                    using namespace std;    

 
Cel mai simplu program C++: 
 
#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{   

   cout<<"astazi e sambata";  

 //afisarea unui mesaj pe ecran 

   return 0; 

} 

 
Vocabularul şi sintaxa limbajului: 

C++ 

La scrierea programelor se foloseşte setul de caractere al codului ASCII. Mulţimea caracterelor se împarte în 
trei grupe: 

 caractere negrafice:     
 cod ASCII < 32 şi DEL(cod 127 - excepţie) 

 - au diferite funcţii speciale, spre exemplu: 
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  \n - rând nou 
  \t - TAB 
  \b - backspace 
  \v - TAB vertical 
  \f - salt de pagină etc. 

 spaţiu       cod ASCII = 32  
 caractere grafice       cod ASCII  > 32 
- literele mari ale alfabetului englez (A cod ASCII 65, B cod ASCII 66, ...) 
- literele mici ale alfabetului englez (a cod ASCII 97, b cod ASCII 98, ...) 
- cifre 0..9  (0 cod ASCII 48, 1 cod ASCII 49, ...) 
- caractere speciale: !, ", *. + etc. 

 
Identificator = este o succesiune de litere, eventual cifre care începe cu o literă. În calitate de litere se 
folosesc: literele mici şi mari ale alfabetului englez şi caracterul subliniere. 
 
ATENŢIE! În C++ se face distincţie între literele mici şi cele mari! 
 
Max  max, ordonat   ORDONAT 
 
Exemplu:   Max, _min, distincte, frecv, Max2  - reprezintă identificatori corecţi 
2min, 67prim, 7_org, A+B, a&,      - nu reprezintă identificatori 
 
Separatori 
 
Pot fi: 

- space, TAB 

- ;     pentru a separa instrucțiunile 

- ,     separă elementele unei liste 

 
 
Cuvinte rezervate 
 
Cuvintele rezervate = sunt  identificatori cu semnificaţie fixată, care nu pot fi folosiţi în alt context decât cel 
precizat  
în definirea limbajului. 
Exemplu: if, while, do, printf, int, main, void etc. 
 
Comentariile = note explicative (comentarii) ataşate unor secvenţe de operaţii, care nu au rol activ în 
derularea   
programului.  
Comentariile  

 pot fi scrise pe un singur rând şi sunt precedate de caracterele  // 

 pot fi scrise pe mai multe rânduri şi sunt cuprinse intre caracterele   /*     */ 
Exemplu: // acesta este un comentariu pe un rând 
       /* acesta este  
          un comentariu  
          pe mai multe randuri  */ 

  
Tipuri simple de date (standard) 
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Data = o entitate asupra căreia poate opera calculatorul. 
Tip de dată = o mulţime de valori  pe care le poate lua o dată şi un set de operaţii 
care  

se pot efectua pe această mulţime. 
Limbajul Pascal permite programatorului să folosească tipuri de date predefinite (puse 
la dispoziţie de acest limbaj) sau să-şi construiască singur noi tipuri de date. Astfel 
tipurile de date se clasifică în: 
- Tipuri predefinite (existente în cadrul limbajului); 
- Tipuri definite de utilizator; 
  O clasificare amănunţită a tipurilor de date predefinite va fi reprezentată în 
urmatoarea schemă: 

 
 

C++ 

 
Dată = orice entitate asupra căreia calculatorul poate opera. 
Orice dată care apare într-un program C trebuie declarată, pentru a fi cunoscută la compilare.  
Date variabile = își modifică valoarea în timpul execuției programului 
Exemplu: 
                 int a,b;   // se declara doua variabile de tip întreg de maxim 5 cifre 
                 long v1,x,a1; // se declara trei variabile de tip întreg de maxim 9 cifre 
                 int x=12;    /*declararea unei variabile x de tip întreg - este o dată  
                                      asupra căreia se operează care are valoarea iniţiala 12*/ 

 
Date constante = nu își modifică valoarea în timpul execuției programului 
Exemplu: 
 const int a=5, b=12; // declar doua constante intregi de maxim 5 cifre care au valorile 5  respectiv 12 
 const long v1=34232321; //declar o constanta de tip intreg care are valoarea 34232321 

 
Tipul de dată  precizează  

  mulţimea valorilor pe care le poate lua o dată,  
  operaţiile care se pot efectua asupra ei şi  
 lungimea de reprezentare internă. 

 
Clasificare: În limbajul C distingem două categorii de date: 
tipuri predefinite de date (standard sau fundamentale):numerice (întregi şi reale) 
tipuri derivate 
         tipuri structurate 
                       tablouri (şiruri de caractere) 
                       înregistrare 
          pointer 
          referinţă 
Tipurile întregi simple de date (predefinite sau standard). 
 

Tip de date Reprezentarea internă se face pe... Domeniu de valori 

Char 8 biti -128...127 
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unsigned char 8 biti 0...255 

Int 16 sau 32 biti -32 768...32 767 

unsigned int 16 biti 0...65 535 

Long 32 biti -2 147 483 648...2 147 483 647 

unsigned long 32 biti 0...4 294 967 205 

 
Observaţie: Tipul char şi tipul unsigned char se folosesc pentru a defini date de tip caracter 

 
 
Constante, variabile, expresii 
 

Tipuri elementare de date: întreg, real, caracter, şir de caractere, logic (boolean),pointer. 
Asupra datelor se aplică operatori rezultând expresii. 
 

 Informaţiile din lumea reală se pot codifica sub forma unor date. 

 Data este modelul de codificare a informaţiei, accesibil calculatorului pentru prelucrare. 

 Datele sunt caracterizate de următoarele atribute: identificator (nume), valoare, adresă de 

memorie, tip. 

 Tipul unei date defineşte mulţimea valorilor posibile, modul de reprezentare internă, 

dimensiunea locaţiei de memorie alocate şi operaţiile ce se pot efectua cu aceasta. 

 Clasificarea datelor: 

 în funcţie de valoare:  

o variabile: îşi pot modifica valoarea pe parcursul execuţiei algoritmului  

o constante: nu îşi modifică valoarea pe parcursul execuţiei algoritmului.  

O constantă simbolică are un nume, declararea sa începe cu „const”, se precizează  

numele şi se iniţializează cu o valoare care nu se poate modifica ulterior. 

Ex. C/C++:  #define n 100 

 în funcţie de modul de compunere: elementare şi structurate. 

 Variabilele şi constantele pot fi:  

 globale: se declară înafara oricărei funcţii/subprogram, se memorează în segmentul de date şi 

sunt vizibile pe tot parcursul execuţiei programului; 

 locale: se declară într-o funcţie/subprogram/ program principal/bloc de instrucţiuni (C/C++), se 

memoreaza pe stiva si sunt vizibile doar în subprogramul/blocul de intrucţiuni în care au fost 

declarate. 
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Operatori Pascal C/C++ 

Atribuire := =,  +=,  -=,  *=,   /=, ... 

Aritmetici +, -, *, /, ^, div, mod +,  -,  *,  /,  %,  ++,  -- 

Relaţionali =, <, >, <=,  >=, <> ==,  >,  <,  >=,  <=,  != 

Logici and, or, not, xor  && , || , ! ,  

pe biţi and, or, xor, not,  shl, shr  logici:   ~,  &, |, ^   

de deplasare:  <<,  >>  

Alţii  ,        ex: e1,e2 

?:      ex: e1:e2?e3; (operator condiţional) 

sizeof()      (determinare dimensiune) 

(<tip>)       (conversie de tip) 
 
Exemple C/C++: 
int x,y; 

if ( x&1)   cout<< “x este impar” 

                else cout<<”x este par”; 

if (x^y)     cout<<“întregii x şi y nu sunt egali” 

                else  cout<<“întregii x şi y sunt egali” 

 
expresia “x^=y^=x^=y“ sau “y^=x^=y^=x“ interschimbă valorile întregilor x şi y. 
expresia “1 << i” reprezintă numărul binar care are doar bitul de pe poziţia “i” egal cu 1,  
                           restul fiind 0 şi este egală cu 2i: 
expresia  “1<<4”  are ca valoare 24 = 16 
max_ab=(a>b)? a:b;                       //calculează maximul dintre a şi b 
max_ab=(a>b)?(t=a,a=b,b=t):b; 
                                //calculează maximul dintre a şi b şi le ordonează astfel încât a<b.  
min_abc=(a<b)?(a<c?a:c):(b<c?b:c);  //calculează minimul dintre a, b şi c 
 
 
 

Pascal C++ 

Constantele se caracterizează prin 
aceea că nu-şi modifică valoarea în 
timpul execuţiei unui program. Ele se 
clasifică în:  
- constante întregi: 23, -45, 4567 
- constante reale:  
în format normal –12.345, 234.56  
în format exponenţial 123E-3, 44.55E+2; 
- constante şir de caractere care 
poate fi:  
 şir de caractere imprimabile cuprins între 
apostrofuri; 
 un şir de întregi de la 1 la 255 precedat 

 
Operator = este un simbol care arată ce 
operaţii se execută asupra unor operanzi 
(termeni). 
Operand = este o constantă, o variabilă, 
un nume de funcţie sau o subexpresie a 
cărei valoare este prelucrată direct de 
operator sau suportă în prealabil o 
conversie de tip.  
 
           În C exista 45 de operatori diferiţi 
dispuşi pe 15 niveluri de prioritate. 
În funcţie de tipul operanzilor asupra 
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de caracterul #; 
 un şir de caractere de control, numere 
de la 1 la 31 precedate de ^; 
 şiruri obţinute prin combinarea celor 
prezentate înainte. 
Exemplu:   ‘sir  gggggggg’        ‘ASDFF’ 
  #65#78#68#102   reprezintă şirul 
ANDf 
  ^B       reprezintă caracterul obţinut 
prin apăsarea caracterelor Ctrl şi B 
-  constante booleene: true şi false ; 
 
Variabilele 
Variabila corespunde unei mărimi care 
işi poate modifica valoarea în timpul 
execuţiei programului. Ea are un nume, 
o valoare la un anumit moment, un tip şi 
o adresă către o locaţie de memorie 
unde se păstrează valoarea respectivă. 

cărora se aplică, operatorii pot fi:  
 aritmetici,  
 relaţionali, 
 binari, 
 logici, etc. 

            Operatorii sunt împărţiţi în clase 
de precedenţă (sau de prioritate) care 
arată ordinea în care se efectuează 
operaţiile. În fiecare clasă de precedenţă 
este stabilită o regulă de asociativitate, 
care indică ordinea de aplicare a 
operatorilor din clasa respectivă: de la 
stânga la dreapta sau de la dreapta la 
stânga. 
 
 Expresie = este o combinaţie de 
operanzi, separaţi între ei prin operatori.  
Prin evaluarea unei expresii se obţine o 
valoare rezultat. Tipul valorii rezultat 
depinde de tipul operanzilor şi a 
operatorilor folositi. 

 
Citirea/scrierea datelor 

 

C++ 

Datele pot avea următorul traseu: 
sursa: tastatură → destinaţie: monitor 

 
Fişierul <iostream.h> conţine definiţia următoarelor obiecte: 

 cin   - face parte din clasa istream  ce defineşte un stream de intrare 
 cout - face parte din clasa ostream ce defineşte un stream de ieşire 

 
OBSERVAŢIE: Citirile şi scrierile se pot face folosind obiectele cin  şi cout. 

 
Sintaxa pentru citirea datelor:   

     cin>>nume_variabila1>>nume_variabila2>>...>>nume_variabilan; 
        Efectul: citirea valorilor pentru variabilele nume_variabila1, nume_variabila2, nume_variabilan. 
Exemplu: ... 

  int a,b,c; 
  ... 
  cin>>a; //citeste o valoare pentru variabila a 
  cin>>a>>b; //citeste cate o valoare pentru variabilele a,b 
 

       Sintaxa pentru scrierea datelor 

          cout<< nume_variabila1<< nume_variabila2<<...<<nume_variabilan; 
      Efectul: afisarea valorilor pentru variabilele nume_variabila1, nume_variabila2, nume_variabilan. 
Exemplu: 

... 
int a,b,c; 

  ... 
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  cout<<a; //afiseaza valoarea variabilei a 
  cout<<a<<b; //afiseaza valoarea variabilelor a si b 

 
Afişarea unor mesaje 

    cout<<”mesaj”; 
Exemplu: 

 cout<<”Acesta este un mesaj”; 
 
Construcţia endl face posibilă trecerea la o linie nouă (end line). 
 
Exemple: 
include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  char a,b,c; 

  cin>>a;       //daca tastăm 'a' se tip 'a' 

  cout<<a;  //daca tastăm  '    a' se tipărește 'a' 

  cin>>a>>b>>c;    //se citesc valorile pentru a, b, c 

  cout<<a<<b<<endl<<c; //se afişează variabilele a şi b,  

                       //iar pe următoarea linie c 

 } 

  

 
 

2. Exerciţii (operatori si expresii) 
 

http://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=9&tag=8&subtag=6 

 
3. Probleme rezolvate 

Se citesc două numere naturale a,b. Să se calculeze suma şi produsul lor. 
Rezolvare:  programul este prezentat mai jos: 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{   

   int a,b,s,p;     //declararea variabilelor 

   cout<<"a="; cin>>a;      //citirea unei valori pentru variabila a 

   cout<<"b="; cin>>b;     //citirea unei valori pentru variabila b 

   s=a+b;         //calculul sumei 

   p=a*b;         //calculul produsului 
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   cout<<"suma="<<s<<endl;           //afisarea sumei 

   cout<<"produsul="<<p;               //afisarea produsului 

   return 0; 

} 

 
2. Se citeşte latura l a unui pătrat. Să se calculeze aria pătratului (A) şi perimetrul său (P). 
 

Rezolvare: programul este prezentat mai jos: 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{     int l,A,P;   cout<<"l="; cin>>l; 

   A=l*l; 

   P=4*l; 

   cout<<"aria="<<A<<endl;   cout<<"perimetrul="<<P; 

   return 0; 

} 

 
3. Probleme propuse 

 

1. Se citesc trei numere naturale a,b,c. Să se calculeze suma si produsul lor. 
2. Variabilele a,b,c,d,x,y iau valori numere naturale. Să se calculeze valoarea expresiei: 

E=a*x+b+c*y+d 

3. Se citesc cinci caractere care formează un cuvânt. Să se afişeze cuvântul precum şi cuvântul inversat (cu 
caracterele în ordine inversă). 

4. Să se afişeze diverse figuri geometrice folosind caracterul *.  
Exemplu :   

                        *                                                                     *   *   *  *  

                            *     *                                 *********                    *   *  *  * 

      1.                *           *                 2.          *         *              3.    *   *  *  * 

                            *     *                                 *********                    *   *  *  *   
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                               *   

 
 
 


