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Fundamentele programării în limbajul C++. Structuri de decizie și 
control 

 

Namespaces (spații de nume) 
 
Spațiile de nume permit gruparea obiectelor și funcțiilor sub un nume definit de utilizator. Prin 
această metodă se poate defini o anumită structurare individualizată a codului conceput. Formatul de 
definire al unui spațiu de nume este următorul: 
 

 

namespace identificator_clasa 
{ 
  entitatile componente; 
} 
 

 
unde identificator_clasa este numele clasei construite, fiind orice identificator valid în C++, iar 
entitatile componente se referă la mulțimea de clase, obiecte și funcții incluse în acest spațiu de nume. 
Accesarea unui element din această clasă se realizează prin menționarea numelui clasei, urmat de 
simbolurile :: și de elementul apelat. În exemplul următor vom defini două variabile globale, având 
același nume, variabila, dar care, atunci când sunt apelate din clase diferite vor avea tipuri de date 
diferite și valori distincte. 
 

// exemplu de utilizare namespaces 
#include <iostream> 
using namespace std; 
namespace prima_clasa 
{ 
   int variabila = 5; 
} 
namespace a_doua_clasa 
{ 
   double variabila = 3.1416; 
} 
int main ()  
{ 
   cout << prima_clasa::variabila << endl; 
   cout << a_doua_clasa:: variabila << endl; 
   return 0; 
} 

 
Folosirea cuvântului cheie using are ca efect anunțarea utilizării unei entități definite într-un spațiu de 
nume creat de către utilizator în cadrul blocului curent de lucru, fapt ce va determina posibilitatea 
utilizării acelei entități fără a mai folosi prefixul dat de numele clasei și simbolurile :: , de extragere a 
elementului din clasă. 
 

// exemplu utilizare using pentru spatii de nume 
#include <iostream> 
using namespace std; 
namespace spatiul1 
{ 
   int x = 5; 
   int y = 10; 
} 
namespace spatiul2 
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{ 
   double x = 3.1416; 
   double y = 2.7183; 
} 
int main ()  
{ 
   using spatiul1::x; 
   using spatiul2::y; 
   cout << x << endl; 
   cout << y << endl; 
   cout << spatiul1::y << endl; 
   cout << spatiul2::x << endl; 
   return 0; 
} 

 
Se observă că apelarea instrucțiunii cout << spatiul1::y va avea ca efect afișarea valorii stocate în 
variabila y din cadrul spațiului de nume spatiul1, pe când simpla utilizare a lui y se va referi la 
valoarea sa din spatiul2, aceasta tocmai datorită instrucțiunii using spatiul2::y. 
 
Cuvântul cheie using poate fi folosit și ca o directivă de introducere a unui întreg spațiu de nume, 
situație în care toate obiectele din cadrul acelui spațiu de nume pot fi apelate direct, doar prin 
identificatorii lor. Aceleași obiecte, dar din altă clasă, vor fi referite și prin menționarea clasei de 
apartenență. 
 

#include <iostream> 
using namespace std; 
namespace spatiul1 
{ 
   int x = 5; 
   int y = 10; 
} 
namespace spatiul2 
{ 
   double x = 3.1416; 
   double y = 2.7183; 
} 
int main () 
 { 
   using namespace spatiul1; 
   cout << x << endl; 
   cout << y << endl; 
   cout << spatiul2::x << endl; 
   cout << spatiul2::y << endl; 
   return 0; 
} 

 

 

Spațiul de nume std 
 

Acestui spațiu de nume îi aparțin toate obiectele și funcțiile definite standard în C++. Din acest motiv 
trebuie folosită declarația 

using namespace std; 
 

atunci când se dorește utilizarea unor instrucțiuni incluse în biblioteca iostream. 
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Structuri de control 
 
De obicei, un algoritm nu se limitează doar la o secvență liniară de instrucțiuni. Pot apărea (și, de 
regulă, apar) situații în care trebuie să fie luate anumite decizii, programul se poate bifurca sau trebuie 
repetate anumite secvențe de cod, de un număr stabilit de ori, sau determinat în urma unor procese 
decizionale. Odată cu utilizarea structurilor de decizie trebuie avut în vedere faptul că putem avea de 
a face cu instrucțiuni compuse sau blocuri de instrucțiuni. Așa cum deja se stie, instrucțiunile din cadrul 
unui bloc se separă prin simbolul ; , iar blocul este delimitat printr-o pereche de paranteze de tip 
acoladă. 
 
Structura condițională (if / else) 
 
Cuvântul cheie if este folosit pentru introducerea unui proces de decizie în cadrul codului. La apariția 
sa, este testată valoarea de adevăr a expresiei din cadrul instrucțiunii și, în caz că se obține true, 
instrucțiunea sau blocul de instrucțiuni aferent se execută. În mod opțional, în situația în care se obține 
false, putem preciza o instrucțiune sau set de instrucțiuni ce urmează a fi executate. Sintaxa 
instrucțiunii este următoarea 
 

 

if (conditie logica)  
   instructiune1 sau set1 de instructiuni 
else  
     instructiune2 sau set2 de instructiuni 

 

Instrucțiunea decizională if poate fi și concatenată, atunci când se intenționează, spre exemplu, 
testarea unei plaje mai mari de situații ce pot apărea. Vom vedea că există și variante alternative 
pentru cazul în care trebuie executate anumite instrucțiuni în funcție de valorile pe care le poate lua o 
variabilă într-o mulțime dată. 
 

if (x > 0) 
   cout << "x este strict pozitiv"; 
else  
      if (x < 0) 
         cout << "x este strict negativ"; 
      else 
         cout << "x este egal cu 0"; 

 

Exemplul 1. Să se scrie un program pentru rezolvarea ecuaţiei de gradul I: ax+b=0, unde coeficienţii a 
şi b sunt citiţi de la tastatură. Să se analizeze situaţiile care apar. 
 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int main(void)  
{ 
 double a,b,x; 
 cout<<"Introduceti coeficientii ecuatiei : "<<endl; 
 cout<<"a = "; cin>>a; 
 cout<<"b = "; cin>>b; 
 if (a==0) 
  if (b==0) 
   cout<<"Ecuatia are o infinitate de solutii !"<<endl; 
  else 
   cout<<"Ecuatia nu are solutii !"<<endl; 
 else { 
  x=-b/a; 
  cout<<"Solutia ecuatiei este x = "<<x<<endl; 
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  } 
return 0; 

} 
 

 

 

 
Exemplul 2. Să se scrie un program pentru rezolvarea ecuaţiei de gradul II: ax2+bx+c=0, unde 
coeficienţii a, b şi c sunt citiţi de la tastatură. Să se analizeze situaţiile care apar. 
 
#include<iostream> 
#include<math.h> 
using namespace std; 
int main(void) 
{ 
 float a,b,c,x,x1,x2,delta,real,imag; 
 cout<<"a="; cin>>a; 
 cout<<"b="; cin>>b; 
 cout<<"c="; cin>>c; 
 if(a==0) 
              { 
  cout<<"Ecuatie de gradul I"<<endl; 
  if(b==0) 
   if(c==0)  
    cout<<"Avem o infinitate de solutii"<<endl; 
   else  
    cout<<"Ecuatie imposibila"<<endl; 
  else 
                            { 
   x=-c/b; 
   cout<<"Solutia ecuatiei este x= "<<x<<endl; 
  } 
 } 
 else 
              { 
  delta=b*b-4*a*c; 
  if(delta>=0) 
                            { 
   cout<<"Radacini reale: "<<endl; 
   x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); 
   x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a); 
   cout<<"x1 = "<<x1<<" ;  x2 = "<<x2<<endl; 
  } 
  else 
  { 
   cout<<"Radacini complexe :"<<endl; 
   real=-b/(2*a); 
   imag=sqrt(-delta)/(2*a); 
   cout<<"x1 = "<<real<<" + i*"<<imag<<endl; 
   cout<<"x2 = "<<real<<" - i*"<<imag<<endl; 
  } 
 } 
return 0; 
} 
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Structuri iterative (loops) 
 

Structurile de acest tip au ca efect efectuarea unei instrucțiuni sau a unui set de instrucțiuni de un 
număr precizat de ori sau atâta timp / până când o anumită condiție  de tip logic este satisfăcută. 
 
1. Instrucțiunea while 

 

Se execută un set de instrucțiuni atâta timp cât condiția din formatul instrucțiunii este verificată. 
Desigur, este de preferat ca în cadrul instrucțiunilor ce trebuie executate să existe unele care, în cele 
din urmă, să conducă la nesatisfacerea condiției ce se verifică la fiecare parcurgere a instrucțiunii while. 
Aceasta va conduce la părasirea instrucțiunii iterative, care nu va intra astfel într-un ciclu infinit de 
executare. Sintaxa instrucțiunii este următoarea: 
 

 

while (expresie logica)  
   instructiune sau set de instructiuni (in acest caz setul se delimiteaza prin paranteze de tip acolada) 

 

 

// countdown folosind instructiunea while 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int n; 
   cout << "Introduceti startul numaratorii inverse : "; 
   cin >> n; 
   while (n>0) { 
       cout << n << ", "; 
       --n; 
   } 
   cout << "STOP!\n"; 
   return 0; 
} 

 

În urma rulării programului, pe ecran va apărea: 
 

Introduceti startul numaratorii inverse : 8 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, FIRE! 
 
 
 
2. Instrucțiunea do-while 

 
Se execută un set de instrucțiuni până când condiția din formatul instrucțiunii este verificată. 
Instrucțiunea iterativa do-while se comportă ca și instrucțiunea while, cu singura diferență că verificarea  
condiției logice se realizează după executarea setului de instrucțiuni din corpul structurii iterative și 
nu înainte, așa cum se întâmplă în cazul instrucțiunii while. Sintaxa instrucțiunii este următoarea: 
 

 

do 
   instructiune sau set de instructiuni (in acest caz setul se delimiteaza prin paranteze de tip acolada) 
while (expresie logica);  
 

 

Următorul program invită utilizatorul să citească de la tastatură un număr de tip întreg, până când 
numărul introdus este mai mare sau egal cu zero. 
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#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int n, contor=0; 
   do { 
       cout << "Introduceti un numar pozitiv : "; 
       cin >> n; 
       cout << "Ati introdus : " << n << endl; 
       contor++; 

   } while (n<0); 
   cout<< "Ati reusit din "<<contor<<" incercari"<<endl; 
   return 0; 
} 

 
 

Instrucțiunea do-while se folosește de obicei atunci când condiția care trebuie să decidă terminarea 
ciclului repetitiv se determină chiar în interiorul setului de instrucțiuni ce se execută la o parcurgere a 
ciclului, iar la final se verifică starea de adevăr a condiției logice. 
 
 
3. Instrucțiunea for 

 

Formatul acestei instrucțiuni repetitive este: 
 

 

for (initializare; conditie pentru repetare; incrementare)  
   instrucțiune sau bloc de instrucțiuni; 
 

 
Ca și în cazul instrucțiunii while, se execută instrucțiunea sau setul de instrucțiuni atâta timp cât 
conditie pentru repetare rămâne verificată. Spre deosebire de instrucțiunea iterativă amintită, folosirea 
unei instrucțiuni initializare și a unei operațiuni de incrementare face ca acest tip de instrucțiune 
repetitivă să se utilizeze atunci când un anumit contor ține evidența fiecărei iterații. Utilizarea 
instrucțiunii for se recomandă, de regulă, atunci când numărul de repetări al setului de instrucțiuni 
este prestabilit. De gestionarea acestui număr se ocupă contorul utilizat, a cărui inițializare se 
realizează o singură dată, la prima executare a corpului de instrucțiuni, după care valoarea sa se 
modifică conform cu instrucțiunea incrementare.  
 

// countdown folosind instructiunea for 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   for (int n=10; n>0; n--) 
       cout << n << ", "; 
   cout << "STOP!" << endl; 
   return 0; 
} 

 
Inițializarea și incrementarea sunt comenzi opționale. Ele pot lipsi, dar chiar și așa, separatorii punct și 
virgulă care le-ar fi delimitat trebuie să fie prezenți. Spre exemplu, putem avea  
 

for (;n<10;) 
 
dacă nu avem inițializare sau incrementare sau for (;n<10;n++) dacă se preia o valoare deja existentă a 
variabilei n. 
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Dacă o declaraţie cu iniţializare apare în corpul unei instrucţiuni de ciclare (for, de exemplu), datele 
sunt alocate numai la prima execuţie a corpului, dar iniţializarea lor se execută la fiecare ciclare. 
Instrucţiunea 
 
 
for(int i=0; i<5; i++) 
{ 
   int a=2; 
   cout << "adresa lui a este " << &a << "si a=" << a << endl; 
   a++; 
} 
 

 
adresa lui a este 0032F728 si a=2 
adresa lui a este 0032F728 si a=2 
adresa lui a este 0032F728 si a=2 
adresa lui a este 0032F728 si a=2 
adresa lui a este 0032F728 si a=2 
Press any key to continue . . . 

 
alocă o singură dată variabila a, dar o iniţializează de 5 ori. Rezultatul rulării codului anterior este 
menționat în tabelul de anterior, în partea dreaptă. 
 
 Opțional, folosind separatorul virgulă, putem folosi mai mult de o singură expresie în cadrul uneia 
din cele trei poziții ce apar în sintaxa lui for : 
 

 

for ( n=0, i=100 ; n!=i ; n++, i-- ) 
{ 
   // set de instructiuni 
} 
 

 

Codul anterior va executa setul de instrucțiuni de 50 de ori, în situația în care nici variabila n, nici 
variabila i nu vor suferi modificări ale valorilor lor în blocul de instrucțiuni dintre parantezele acoladă. 
 
 
 

4. Instrucțiuni de salt 
 
4.1. Instrucțiunea break 

 

Folosirea acestei  instrucțiuni permite părăsirea forțată a execuției unei instrucțiuni iterative chiar dacă 
condiția logică ce trebuie verificată pentru a se întâmpla acest lucru nu este satisfăcută. 
 
// exemplu utilizare instructiune break  
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int n; 
   for (n=10; n>0; n--) 
   { 
       cout << n << ", "; 
       if (n==3) 
       { 
           cout << "Numaratoare oprita!"; 
           break; 
       } 
   } 
   return 0; 
} 

Rezultatul in urma execuției programului va fi 
afișarea pe ecran a secvenței: 
 

 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Numaratoare oprita! 
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4.2. Instrucțiunea continue 

 

Folosirea acestei instrucțiuni are ca efect abandonarea restului de instrucțiuni din iterația curentă, așa 
ca și când blocul acestei iterații s-a încheiat și trecerea forțată la iterația următoare. Trebuie subliniat 
faptul că nu este forțată părăsirea întregii structuri iterative, ci doar a etapei curente de parcurgere a 
setului de instrucțiuni din cadrul său. 
 
// exemplu utilizare instructiune continue 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   for (int n=10; n>0; n--)  
   { 
      if (n==5) continue; 
      cout << n << ", "; 
   } 
   cout << "STOP! " << endl; 
   return 0; 
} 

Rezultatul in urma execuției programului va fi 
afișarea pe ecran a secvenței: 
 
 
10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, STOP! 
 

 
 
4.3. Instrucțiunea goto 

 
Folosirea acestei instrucțiuni permite programatorului efectuarea unui salt către un alt punct al 
programului. Trebuie utilizată cu precauție deoarece este un salt necondiționat, ce ignoră orice fel de 
verificări și limitări. Nu este specific programării structurate! Punctul de destinație este identificat 
printr-o etichetă ce este apoi marcată în cod la locul unde se dorește a ajunge execuția programului, 
fiind urmată de simbolul două puncte (:). 
 
 
// exemplu utilizare instructiune goto 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
   int n=10; 
   punct_salt: 
   cout << n << ", "; 
   n--; 
   if (n>0) goto punct_salt; 
   cout << "STOP!" <<endl; 
   return 0; 
} 
 

Rezultatul in urma execuției programului va fi 
afișarea pe ecran a secvenței: 
 
 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, STOP! 
 

 

 

 

5. Instrucțiuni de decizie selectivă (switch) 
 
Această instrucțiune este, într-un fel asemănătoare cu utilizarea concatenată a unui set de instrucțiuni 
if. Obiectivul său constă în verificarea unor posibile valori ale unei expresii și, în funcție de situația 
existentă, executarea unei instrucțiuni sau a unui set de instrucțiuni. Dacă în urma verificării setului de 
valori menționate nu este regăsită niciuna dintre ele, programul va executa instrucțiunile ce urmează 
cuvântul cheie default (în cazul în care acesta există, utilizarea sa fiind opțională în corpul switch-ului).  
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Sintaxa instrucțiunii switch este prezentată în continuare, valoare_constata_1, valoare_constata_2 .... 
reprezentând etichetele (labels) care marchează valorile posibile ale expresie ce trebuie evaluată, valori 
în funcție de care se execută seturi specifice de operații: 
 

switch (expresie ce trebuie evaluată) 
{ 
case valoare_constata_1: 
    setul 1 de instrucțiuni; 
    break; 
case valoare_constata_2: 
    setul 2 de instrucțiuni; 
    break; 
. 
. 
. 
default: 
    setul de instrucțiuni pentru valorile neacoperite anterior; 
} 

 

 

 

Exemplul 3. Să se citească de la tastatură n date de tip caracter și să se numere câte vocale și câte 
consoane au fost introduse.  
 

#include<iostream> 
using namespace std; 
int main(void) 
{ 
 char litera; 
 int vocale=0,consoane=0,i,n; 
       cout << "Introduceti numarul de caractere : "; cin >> n; 
 for(i=1; i<=n ;i++) 
 { 
       cout << "Introduceti caracterul nu numarul " << i << " : "; cin >> litera; 
            switch(litera)  
       { 
   case 'a': {vocale++; break;} 
   case 'e': {vocale++; break;} 
   case 'i': {vocale++; break;} 
   case 'o': {vocale++; break;} 
   case 'u': {vocale++; break;} 
   case 'A': {vocale++; break;} 
   case 'E': {vocale++; break;} 
   case 'I': {vocale++; break;} 
   case 'O': {vocale++; break;} 
   case 'U': {vocale++; break;} 
   default: consoane++; 
       } 
 } 
 cout << "Numarul de vocale este : " << vocale << endl; 
 cout << "Numarul de consoane este : " << consoane << endl; 
 return 0; 
} 
 


