
Fundamentele programării în limbajul C++. Cursurile 1 & 2 
 

Structura generală a unui program C++ 
 

// program generic în C++ 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
 // cod C++ 
 return 0; 
} 

 
Scurtă descriere a liniilor codului anterior: 
 
// program generic în C++ 
Aceasta este o linie de comentariu, ce nu afectesză comportamentul i execuția programului. De 
regulă, comentariile sunt scurte descrieri ale codului utilizat. 
 
#include <iostream> 
Liniile ce încep cu simbolul # prezintă directive pentru compilator. În acest caz se comunică 
compilatorului faptul că trebuie avută în vedere la compilarea si execuția programului biblioteca ce 
conține funcțiile de citire/afi sare (input/output) din C++. 
 
using namespace std; 
Toate elementele standard din C++ sunt declarate ca aparținând unui a a-numit spațiu de nume 
standard. În general, fiecare variabilă utilizată este de un anumit tip, declarat de programator. În 
anumite situații, mai rare, un acela i identificator de variabilă poate avea tipuri diferite. Pentru aceste 
situații se vor construi/declara spații de nume customizate, care să clarifice acest fapt. 
 
int main () 
Această linie de cod corespunde începutului funcției principale din programul C++ curent. Ea este 
nelipsită din orice program C++. Funcția main este punctul de start de unde programul C++ î i începe 
execuția, independent de locul în care aceasta se găse te în codul sursă conceput. Perechea de 
paranteze rotunde ( ) se regăse te datorită modului în care trebuie folosită orice funcție în C++ : în 
interiorul acestor paranteze se regăsesc datele de intrare în funcție, iar înaintea numelui funcției se 
regăse te tipul de date pe care îl returneaza programul la părăsirea funcției (în cazul de față va returna 
o dată de tip întreg). Corpul oricărei funcții (deci i a funcției main) este delimitat de perechea de 
paranteze de tip acoladă { }. 
  
return 0; 
Această instrucțiune are ca efect terminarea funcției main. Returnarea valorii 0 de către funcția main 
este interpretată ca o funcționare corectă, fără erori, a programului i este una dintre cele mai uzuale 
metode de încheiere a unui program C++ de tip consolă. 
 

De i programul a fost structurat, din punct de vedere estetic, pe linii, el poate avea i forma 
următoare: 
 

 
int main () {// cod C++ return 0; } 
 

 
În C++ separarea instrucțiunilor se realizează prin simbolul ; . Trebuie avut însă în vedere faptul că 
anumite instrucțiuni pot fi mai complexe, pot oferi alternative, iar semnul ce marchează finalul 



instrucțiunii trebuie utilizat la locul său. În caz contrar, la compilare sau la execuția programului pot 
apărea efecte nedorite. 
 

Directivele de compilare, adică acele linii ce încep cu simbolul diez (#) nu trebuie interpretate ca 
instrucțiuni i, prin urmare, ele nu se separă prin ; . 

Comentarii 
Comentariile sunt părți ale codului ce sunt ignorate de către copilator, fiind doar ni te note introduse de către 
utilizator. Există două moduri de a realiza acest lucru: 
 
// linie de comentariu 
/* bloc de comentariu */ 
 
În prima situație comentariul se rezumă doar la linia curentă, în cea de a doua se va interpreta drept comentariu 
întregul text ce este situat între /* i */. 
 
Constante în C++ 
 
Constante de tip întreg 
Literals sunt notații utilizate pentru a defini o constantă utilizată în corpul programului. Ea va avea o 
valoare predefinită, introdusă de programator. Atunci când, de exemplu avem a = 5, valoarea 5 din 
acest cod va fi o literal constant. Aceste tipuri de constante pot fi numere întregi, numere reale, caractere, 
șiruri de caractere sau valori de tip boolean (integer numerals, floating-point numerals, characters, strings, 
boolean values). 
 
Pe lângă constantele de tip zecimal C++ oferă posibilitatea utilizării unor constante de tip octal (baza 
8) sau hexazecimal (baza 16). Pentru a utiliza o constantă de tip octal, ea trebuie precedată de 
caracterul 0, iar pentru una de tip hexazecimal de perechea de caractere 0x: 
 

75 // zecimal 
0113 // octal 
0x4b // hexazecimal 

 
Constantele, la fel ca i variabilele, se consideră a fi de un anume tip. Prestabilit, constantele întregi se 
consideră a fi de tipul int. Cu toate acestea, putem să le forțăm să fie de tipul unsigned adăugând 
caracterul u la dreapta lor sau de tip long prin sufixul l : 
 

75 // int 
75u // unsigned int 
75l // long 
75ul // unsigned long 

 
Numere reale (Floating Point Numbers) 
Aceste constante definesc numere cu zecimale i/sau exponent. Pot avea simbolul punct (.) ce separă 
partea întreagă de cea zecimală sau caracterul e urmat de un întreg X, ce simbolizează 10 la puterea X : 
 

3.14159 // 3.14159 
6.02e23 // 6.02 x 10^23 
1.6e-19 // 1.6 x 10^-19 
3.0 // 3.0 

 
 
Tipul implicit pentru acest tip de constante este double. Dacă se dore te utilizarea lor ca float sau long 
double trebuie precizat, cu ajutorul sufixelor, acest lucru: 
 



3.14159L // long double 
6.02e23f // float 

 
Constante de tip caracter / ir de caractere (character / string literals) 
Acest tip de constante este de tip non-numeric: 

 

'a' 
'Z' 
"Acum sunt as la C++" 
"Oare ?" 

 
Primele două expresii reprezintă constante de tip caracter, următoarele două desemnează iruri de 
caractere de tip constant, având ca valoare ceea ce este conținut între perechea de ghilimele. A se face 
distincție între constanta 'a' i identificatorul de variabilă a. 
 
Există în C++ anumite secvențe predefinite, a a numitele escape codes, ce sunt precedate de backslash 
(\): 
 

\n newline 
\r carriage return 
\t tab 
\v vertical tab 
\b backspace 
\f form feed (page feed) 
\a alert (beep) 
\' single quote (') 
\" double quote (") 
\? question mark (?) 
\\ backslash (\) 

 
Orice caracter poate fi exprimat i prin codul său ASCII, scriind un backslash (\) urmat de codul 
ASCII al caracterului, exprimat ca un număr octal (\23 sau \40) ori hexazecimal (\x20 sau \x4A).  
 
Constantele de tip ir de caractere pot fi introduse i pe mai mult de un rând, însă folosind un 
backslash la finalul fiecărui rând neterminat: 
 

"sir de caractere exprimat \ 
pe doua linii" 

 
Dacă se dore te ca irul de caractere să fie format din caractere extinse (wide characters) trebuie 
menționat acest lucru: 

L"Acesta este un sir de caractere de tip wide" 
 

 

irul va fi astfel de tipul wchar_t în loc de tip char. 
 
Constante de tip boolean 
Aceste constante pot lua una dintre valorile true sau false (1 sau 0). Variabilele de acest tip se vor 
declara ca aparținând tipului de date bool.  
 
 
Definirea constantelor proprii (#define) 
Se pot defini propriile nume pentru constante ce sunt utilizate frecvent pe parcursul programului 
curent. Formatul acestei definiri este următorul: 
 



#define nume_identificator valoare 
  

#define PI 3.14159 
#define NEWLINE '\n' 

 
// Definirea constantelor proprii. Calcularea circumferintei cercului 
#include <iostream> 
using namespace std; 
#define PI 3.14159 
#define NEWLINE '\n' 
int main () 
{ 
  double r=5.0; // raza cercului 
  double lungime_cerc; 
  lungime_cerc = 2 * PI * r; 
  cout << "Lungimea cercului de raza "<< r <<"este : "<<lungime_cerc; 
  cout << NEWLINE; 
  return 0; 
} 

 
Ca i în cazul directivei #include, directiva către compilator #define nu necesită utilizarea separatorului 
punct i virgulă (;) pentru separarea instrucțiunilor.   
 
Declararea constantelor (const) 
Folosind prefixul const, se pot declara constante de orice tip de date, la fel cum se declară i variabilele 
de acel tip: 
 

const int distanta = 100; 
const char tabulator = '\t'; 

  
Constantele definite i inițializate pot fi folosite precum variabilele de acela i tip, cu mențiunea că, din 
momentul definirii lor lor, valoarea acestora nu mai poate fi modificată. 
 
 
 
Variabile în C++. Tipuri de date 
 
Identificatorii variabilelor 
Un identificator valid este o secvență de una sau mai multe litere, cifre sau caracterul underscore (_). În 
plus, orice identificator trebuie să înceapă cu o literă. De asemenea, identificatorii variabilelor nu 
trebuie să coincidă cu niciun cuvânt cheie rezervat de C++. Cuvintele cheie standard rezervate sunt: 
 

asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete, 
do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for, friend, goto, 
if, inline, int, long, mutable, namespace, new, operator, private, protected, public, register, 
reinterpret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template, 
this, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, 
volatile, wchar_t, while, and, and_eq, bitand, bitor, compl, not, not_eq, or, or_eq, xor, 
xor_eq 

 
 
Tipuri de date în C++ 
Variabilele utilizate sunt stocate în memoria calculatorului, dar acesta trebuie să tie ce fel de date 
dorim să utilizăm deoarece nu fiecare tip utilizează acela i spațiu de memorie. Memoria este 



organizată în bytes, o unitate din ace tia fiind cel mai mic spațiu de memorie pe care C++ îl poate 
gestiona.  
 

Tipurile de date utilizate de C++, precum i dimensiunea de memorie necesară stocării fiecărui tip 
sunt reprezentate în tabelul următor: 
 
Nume tip Descriere Dimensiune Interval de valori 
char Caracter sau întreg mic 1byte signed: -128 to 127 

unsigned: 0 to 255 
short int 
(short) 

Întreg mic 2bytes signed: -32768 to 32767  
unsigned: 0 to 65535 

int Întreg 4bytes signed: -2147483648 to 2147483647 
unsigned: 0 to 4294967295 

long int 
(long) 

Întreg de tip long (dimensiune 
diferită pe platformele pe 64 biți) 

4bytes 
(8bytes) 

signed: -2147483648 to 2147483647 
unsigned: 0 to 4294967295 

bool 
 

Variabilă booleană. Poate lua 
valorile true sau false 

1byte true / false 
 

float Număr real 4bytes +/- 3.4e +/- 38 (~7 digits) 
double Număr real cu interval extins 8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits) 
long double Număr real cu interval extins de 

tip long 
8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits) 

wchar_t Caracter wide 2 sau 4 
bytes 

1 caracter wide 

 
 
Declararea variabilelor 
Pentru a putea folosite, variabilele trebuie declarate (ca i tip) i inițializate înaintea utilizării lor! 
Pentru a realiza acest lucru se precizează tipul de date pe care îl reprezintă precum i identificatorul 
variabilei. Dacă sunt mai multe variabile de acela i tip, identificatorii lor se pot separa prin virgulă. 
 

int variabila_intreaga1, variabila_intreaga2; 
unsigned int variabila_intreaga3; 

float variabila_reala; 
 
La utilizarea variabilelor trebuie atenție la tipul fiecăreia, folosirea necorespunzătoare putând furniza 
erori de incompatibilitate între tipuri sau pot apărea rezultate nea teptate în urma calculelor. În mod 
implicit, dacă nu se specifică caracterul signed  sau unsigned, compilatorul consideră datele ca fiind 
signed. 

 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   // declararea variabilelor 
   int a, b; 
   int diferenta; 
   a = 5; 
   b = 2; 
   a+=1; 
   diferenta = a - b; 
   // afisarea rezultatului 
   cout << diferenta; 
   // incheierea programului 
return 0; 
} 



 
În funcție de locul în care este declarată, o variabilă poate fi locală sau globală. O variabilă globală este 
declarată în afara corpului oricărei funcții, cel mai bine fiind a fi declarată la începutul programului. O 
variabilă locală este declarată în interiorul corpului uneia dintre funcțiile utilizate. Variabilele globale 
pot fi apelate oriunde în cadrul programului, pe când cele locale pot fi utilizate doar în cadrul funcției 
/ blocului unde au fost declarate.  
 
 
Inițializarea variabilelor 
La simpla declarare a unei variabile, valoarea sa inițială este nedeterminată. Este posibil însă ca odată 
cu declararea tipului variabilei, aceasta să primească i o valoare inițială. Sunt două metode 
echivalente de a realiza acest lucru: 

1. c-like initialization : după declararea identificatorului variabilei i se atribuie, folosind semnul 
„=” valoarea dorită (ex.: int a=3;) 

2. constructor initialization : se include valoarea inițială între paranteze (ex.: int a (3);) 
 

// initializarea variabilelor 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int a=5; // valoarea initiala este 5 
   int b(2); // valoarea initiala este 2 
   int rezultat; // valoarea initiala este nedeterminata 
   a +=  3; 
   rezultat = a - b; 
   cout << rezultat; 
   return 0; 
} 

 
 

iruri de caractere (string-uri) 
String-urile ( iruri de caractere) sunt variabile non-numerice ce sunt mai lungi decât un singur 
caracter. Lucrul cu acest tip se face prin funcții specifice implementate în C++ sau pot fi simulate prin 
intermediul vectorilor de caractere. Pentru utilizarea funcțiilor specifice ce gestionează acest tip de 
date trebuie folosită directiva de precompilare #include <string> . 
 

// primul program cu siruri de caractere 
#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   string sir_caractere = "Voi lua 10 la examen!"; 
   cout << "Promisiunea zilei : " << sir_caractere <<endl; 
   return 0; 
} 

 

Ca i în cazul celorlalte tipuri de date, următoarele metode de inițializare a variabilelor de tip string 
sunt echivalente: 

string sir = "Acesta este primul pas"; 
string sir ("Acesta este primul pas "); 

 
 
 
 



 

Instrucțiuni de citire / afi are (input / output)  
 
Folosirea librăriei de intrare / ie ire permite interacțiunea utilizator - calculator. Accesul la această 
librărie se realizează prin directiva de compilare #include <iostream> . 

 
Instrucțiuni de ie ire (cout - console out) 
În mod implicit, principalul dispozitiv de ie ire al unui program C++ este ecranul monitorului, 
instrucțiunea de afi are fiind cout. Aceasta se utilizează în conjuncție cu operatorul de inserție <<, 
afi area unor mesaje sau valori ale variabilelor putând fi realizată fie pe linii separate, fie prin operația 

de concatenare, realizată, de asemenea, cu ajutorul operatorului de inserție. 
 

x=2; 

cout << "Mesajul de iesire"; // afiseaza Mesajul de iesire pe ecran 
cout << 120; // afiseaza numarul 120 pe ecran 
cout << x; // afiseaza continutul variabilei x pe ecran, adica afiseaza valoarea 2 

 
Atunci când dorim să afi ăm o combinație de text i valori ale unor variabile este eficientă utilizarea 
concatenată oferită de operatorul de inserție, a a cum vedem în exemplul următor. 
 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int x=5; 

   int y=2; 
   x=x-y; 

   y=x+y; 

   x=y-x; 

   cout <<"x are valoarea "<<x<<" si y are valoarea "<<y<<endl; 
   return 0; 
} 

 
Utilizarea sintaxei <<endl are ca efect trecerea cursorului pe rândul următor. Pentru a obține acela i 
efect putem utiliza varianta \n  (new line). 
 

cout << "Primul mesaj.\n "; 
cout << "Al doilea mesaj.\n Al treilea mesaj."; 
 

Efect la afi are: 
Primul mesaj. 
Al doilea mesaj. 
Al treilea mesaj. 

 
Instrucțiuni de intrare (cin - console in) 
În mod implicit, principalul dispozitiv de intrare al unui program C++ este tastatura. Citirea datelor 
de la tastatură se realizează folosind instrucțiunea cin, urmată de operatorul de extracție >> . Acesta 
trebuie urmat de identificatorul variabilei ce va stoca valoarea introdusă de la tastatură. i în cazul 
acestei instrucțiuni se poate utiliza citirea concatenată a datelor, în aceea i manieră utilizată în cazul 
instrucțiunii de afi are cout. Instrucțiunea 
 

cin >> a >> b;  
este echivalentă cu setul de instrucțiuni  

cin >> a; cin >> b; 
 



Înaintea citirii valorii unei variabile de la tastatură nu trebuie omisă declararea tipului său, iar 
introducerea datelor trebuie să respecte tipul declarat. Citirea este realizată în urma tastării tastei 
ENTER, chiar dacă valoarea citită este doar un singur caracter. 

// exemplu i/o  
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int i,j; 
   cout << "Introduceti o valoare pentru variabila i : "; 
   cin >> i;  
   j=i*i; 
   cout << "Valoarea citita este " << i; 
   cout << " iar patratul sau este " << j << ".\n"; 
   return 0; 
} 

 
Remarcă. Atunci când construim un cod i declarăm variabilele utilizate programatorul trebuie să aibă 
în vedere setul de operații ce se efectuează. Dacă în exemplul anterior variabilele i i j ar fi fost 
declarate de tip short int, iar la citire i ar fi primit o valoare suficient de mare (spre exemplu, 1000), 
valoarea obținută pentru j ar fi părăsit intervalul alocat tipului short int ! 
 
Citirea string-urilor 

irurile de caractere se citesc în aceea i manieră, folosind instrucțiunea cin i operatorul >>, cu 
mențiunea că citirea se opre te atunci când se întâlne te primul spațiu. Prin urmare, se pot citi iruri de 
caractere ce reprezintă doar un singur cuvânt. Pentru a realiza citirea irurilor de caracatere ce conțin 
mai multe cuvinte trebuie utilizată instrucțiunea getline, ce are sintaxa următoare. 
 

string sir_de_caractere;  // declararea variabilei sir_de_caractere 
cout << "Care este numele dumneavoastra?"; // mesaj de intampinare la citire 
getline (cin, sir_de_caractere); // citirea efectiva a datelor stocate in variabila sir_de_caractere 

 
Fi ierul header <sstream> define te o clasă numită stringstream ce permite operații precum extragerea 
sau inserarea unor secvențe într-un string, utilă, spre exemplu atunci când se dore te conversia unui 
ir de caractere într-o valoare numerică sau vice-versa. De exemplu, pentru a extrage un număr întreg 

dintr-un ir putem proceda astfel: 
string mystr ("2017"); 
int myint; 
stringstream(mystr) >> myint; 

 

// utilizare stringstreams 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <sstream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   string sir_neconvertit; 
   float pret=0; 
   int cantitate=0; 
   cout << "Introduceti pretul unitar : "; getline (cin, sir_neconvertit); 
   stringstream(sir_neconvertit) >> pret; 
   cout << "Introduceti cantitatea : "; getline (cin, sir_neconvertit); 
   stringstream(sir_neconvertit) >> cantitate; 
   cout << "Pretul total este : " << pret*cantitate << endl; 
   return 0; } 



Operatori în C++ 
 
1. Operatorul de atribuire (=) 
 

Acest operator realizează operație de atribuire a unei valori către o variabilă, mai precis către 
identificatorul care o desemnează. Nu trebuie uitat însă faptul că tipul acesteia trebuie declarat în 
prealabil. În atribuirea 

a = 5; 
 

membrul stâng este dat de identificatorul variabilei, iar membrul drept poate fi o constantă, conținutul 
unei alte variabile de acela i tip, un set de operații sau o combinație între cele menționate. În urma 
operației de atribuire, vechea valoare stocată în variabila a, dacă aceasta există, este pierdută definitiv. 
 
// exemplu operator de atribuire 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int a, b; // a:?, b:? 
   a = 10; // a:10, b:? 
   b = 4; // a:10, b:4 
   a = b; // a:4, b:4 
   b = 7; // a:4, b:7 
   cout << "a : " << a<<endl; 
   cout << "b : " << b<<endl; 
   return 0; 
} 
 
Un avantaj al C++ este acela că operatorul de atribuire poate fi utilizat ca i parte a membrului drept 
dintr-o altă atribuire. De exemplu, instrucțiunea 
 

a = 2 + (b = 5); 
 

este echivalentă cu următorul set de două atribuiri: 
 

b = 5; a = 2+b; 
 

De asemenea, se pot realiza atribuiri multiple, ca în exemplul următor, în care trei variabile primesc 
simultan aceea i valoare: 

nota1 = nota2 = nota3 = 10; 
 
 
 

2. Operatori aritmetici ( + , - , * ,  / , % ) 
 

Cei cinci operatori aritmetici recunoscuți de C++ sunt: 
 +  adunarea 
 -   scăderea 
 *   înmulțirea 

 /  împărțirea 

 % modulo 
 
Dacă primii patru operatori sunt cei clasici, dați de cele patru operații, modulo reprezintă restul 
împărțirii a doi întregi. Spre exemplu, dacă se dore te aflarea ultimei cifre a unui număr întreg x, se 
poate realiza acest lucru prin simpla instrucțiune 
 

ultima_cifra = x % 10; 



Din nou, trebuie avut în vedere de fiecare dată tipul datelor utilizate atunci când realizăm operații cu 
ele, după cum vedem în exemplul următor. 
 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int a, b, c; 
   double d; 
   a = 18; //a primeste valoarea 18 
   b = 5; //b primeste valoarea 5 
   c = a / b; //lui c i se va atribui valoarea 3 
   d = a / b; //lui d i se va atribui valoarea 3.6 
   cout << "c : " <<  c << endl; 
   cout << "d : " <<  d << endl; 
   cout << d%10 << endl; //va aparea o eroare deoarece d nu este de tip intreg 
   return 0; 
} 

 
 
3. Operatori compu i de atribuire (+=, -=, *=, /=, %=, >>=, <<=, &=, ^=, |=) 
 

Atunci când dorim modificare valorii unei variabile prin efectuarea unei operații asupra valorii deja 
stocate în contul acelei variabile putem utiliza ace ti operatori de atribuire compusă. 
 
Expresie Instrucțiunea echivalentă 

valoare += crestere; valoare = valoare + crestere; 
valoare -= descrestere; valoare = valoare - descrestere; 
x *= y + 1 x = x * (y + 1); 
 
 
4. Operatori  de incrementare i decrementare (++, --) 
 
Putem scurta chiar mai mult anumite expresii, următoarele trei expresii find echivalente: 
 

c++; c+=1; c=c+1; 
 
O caracteristică a acestor operatori constă în faptul că ei pot fi utilizați atât ca prefix cât i ca sufix, 
adică pot apărea atât înaintea identificatorului variabilei (++a), cât i după (--a), dar cu efect puțin 
diferit. De i în simple expresii a++ sau ++a au aceea i semnificație, în alte expresii, în care rezultatul 
incrementării sau decrementării este evaluat ca valoare pentru o nouă expresie, vor avea altă 
semnificație. Dacă operatorul de incrementare este utilizat ca prefix (++a), atunci valoarea variabilei a 
este incrementată înaintea evaluării rezultatului expresiei. În cazul în care operatorul este folosit ca 
sufix (a++), atunci valoarea stocată în a este incrementată după evaluarea rezultatului expresiei. 
 
Exemplul 1 Exemplul 2 

B = 3; 
A = ++B; 
// La final, A este 4, B este 4 

B = 3; 
A = B++; 
// La final, A este 3, B este 4 

 
 
5. Operatori relaționali (==, !=, >, <, >=, <=) 
 
Ace ti operatori sunt utilizați pentru a efectua comparare între două valori sau expresii. Rezultatul 
acestei comparații va fi, întotdeauna, o valoare de tio boolean, adica true (1) sau false (0), care, în 



particular, poate fi utilizată ca valoare de atribuire pentru o variabilă de acest tip. Semnificația 
operatorilor relaționali se găse te în tabelul următor. 
 

Operator Semnificație 

== Este egal cu 
!= Este diferit de 
> Este mai mare dacât 
< Este mai mic decât 
>= Este mai mare sau egal cu 
<= Este mai mic sau egal cu 

 
Trebuie facută distincția între operatorul = i ==. De exemplu, dacă a = 3 atunci execuția expresiei 
 

c = ((b=2) == a) 
  
va avea ca efect atribuirea valorii false variabilei de tip bool c. Se realizează acest lucru deoarece inițial 
se atribuie valoarea 2 variabilei întregi b, după care se verifică dacă are loc egalitatea dintre valorile 
variabilelor a ib. Cum această egalitate nu are loc, variabilei booleene c i se va atribui valoarea false. 

 
 
6. Operatori logici ( ! , && , || ) 
 

Operatorul ! realizează operația de negare, ea preluând ca argument, la dreapta sa, o valoare de tip 
boolean i returnează valoarea sa contrară. 
 

!(5 == 5) // returneaza valoarea false. 
!(6 <= 4) // returneaza valoarea true. 
!true // returneaza valoarea false. 
!false // returneaza valoarea true. 

 
Operatorii logici && i || sunt folosiți atunci când se evaluează valoarea de adevăr a două expresii 
pentru a obține un rezultat de adevăr comun. Operatorul && corespunde operatorului logic I, iar || 

corespunde operatorului logic SAU. 
 

a b a && b a || b 

true true true true 
true false false true 
false true false true 
false false false false 

 
Exemplu: 
 ( (5 == 5) && (3 > 6) ) // returneaza false ( true && false ). 
 ( (5 == 5) || (3 > 6) ) // returneaza true ( true || false ). 
 
 

7. Operatorul de interogare ( ? ) 
 

Operatorul de interogare evaluează o expresie i returnează o valoare dacă expresia este adevărată i o 
altă valoare dacă aceasta este falsă. Formatul de folosire a acestui operator este: 
 

conditie_de_verificat ? rezultat1 : rezultat2 
 

7==5 ? 4 : 3 // returneaza 3, deoarece 7 e diferit de 5. 
7==5+2 ? 4 : 3 // returneaza 4, deoarece 7 este egal cu 5+2. 
5>3 ? a : b // returneaza valoarea lui a, deoarece 5 e mai mare decat 3. 
c = (a>b) ? a : b // atribuie variabilei c valoarea mai mare dintre a si b. 



8. Operatorul separator virgulă ( , ) 
 
Operatorul virgulă se folose te pentru a separa două sau mai multe expresii ce sunt incluse acolo unde 
doar una este a teptată. Atunci când întregul set de expresii trebuie evaluat, ca rezultat de ie ire din 
bloc îl reprezintă doar rezultatul ultimei expresii. 
 

a = (b=3, b+2); 
 
Operațiile efectuate sunt: 
 

- variabilei b i se atribuie valoarea 3. 
- variabilei a i se atribuie valoarea b+2, adică 5, b rămânând egal cu 3. 

 
  

9. Operatori de conversie 
 

Operatorul se folose te atunci când se dore te conversia valorii unei variabile de un anumit tip într-un 
alt tip de date. Cel mai simplu mod de a realiza acest lucru este de a preceda expresia ce se dore te a fi 
convertită de noul tip de date, încadrat între paranteze rotunde. 
 

int i; 
float f = 3.14; 
i = (int) f; 
 
Rezultatul blocului de mai sus constă în atribuirea valorii 3 variabilei i, 
partea zecimală a variabilei în virgula flotantă f fiind pierdută. 

 
O a doua metodă pentru realizarea conversiilor dintr-un tip de date în altul este notația funcțională, 
mai precis, precedarea expresiei ce urmează a fi convertită de  către noul tip de dată, iar expresia ce 
urmează a fi convertită se încadrează între paranteze rotunde: 

 
 

i = int ( f ); 

 
 
10. Operatorul de determinare a dimensiunii de memorie alocate ( sizeof() ) 
 
Acest tip de operator acceptă ca dată de intrare un singur parametru. Acesta poate fi un tip de date 
prestabilit sau chiar o variabilă utilizată i returnează o constantă ce reprezintă dimensiunea în bytes a 
tipului de date folosit sau căreia îi aparține variabila de intrare, în caz că se folose te această opțiune. 
 

 

a = sizeof (char); 
 

În această situație, variabilei a i se atribuie valoarea 1. 
 


