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Algoritmică şi programare 

 
Recursivitate 

 
 

Def: Recursivitatea este un mecanism general de elaborare a programelor. Ea 

constă în posibilitatea unui subprogram de a se autoapela. 

  

Recursivitatea a apărut din necesitatea de a transcrie direct formule 

matematice recursive. În timp acest mecanism a fost extins şi pentru alţi 

algoritmi.  

 

Mecanismul recursivităţii  

 

Care este mecanismul prin care programele se autoapelează? Să ne 

amintim cum memorează programele parametrii transmişi: pentru memorarea 

parametrilor, subprogramele folosesc o zonă de memorie numită stivă. 

Memorarea parametrilor transmişi se face în ordinea în care aceştia figurează 

în antet: de la stânga la dreapta. Pentru parametrii transmişi prin valoare, 

se transmite valoarea, iar pentru cei transmişi prin referinţă se transmite 

adresa. În cadrul subprogramului, parametrii transmişi şi memoraţi în stivă 

sunt variabile. Numele lor este cel din lista parametrilor formali.  

Subprogramul lucrează cu datele aflate pe un anumit nivel al stivei 

pentru variabilele transmise prin valoare, dar şi cu variabilele funcţiei 

main(), dacă acestea sunt transmise prin referinţă.  

Există posibilitatea ca subprogramul să lucreze direct cu variabilele 

globale fără ca acestea să fie transmise prin referinţă. După cum ştim 

variabilele globale pot fi accesate din orice subprogram, dacă sunt declarate 

la începutul codului sursă.  

În cazul unui număr foarte mare de autoapelări, există posibilitatea ca 

segmentul de stivă să se ocupe total, caz în care programul se va termina cu 

eroare.  

Recursivitatea presupune mai multă memorie.  

O gândire recursivă exprimă concentrat o anumită stare, care se repetă 

la infinit. Această gândire se aplică în elaborarea algoritmilor recursivi cu 

o modificare esenţială: adăugarea condiţiei de terminare. În absenţa acestei 

condiţii nu se poate vorbi despre un algoritm deoarece aceştia sunt finiţi.  

 

Paşi de elaborare:  

 

• Ce se întâmplă la un nivel se întâmplă la orice nivel.  

• Subprogramul care se autoapelează trebuie să conţină instrucţiunile  
corespunzătoare unui nivel. 

  

Un algoritm recursiv se elaborează folosind acest tip de gândire, nu o 

gândire precum cea folosită până acum, când am elaborat algoritmi iterativi.  

Pentru orice algoritm recursiv există unul iterativ care rezolvă aceeaşi 

problemă.  
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Problema 1. Un exemplu simplu de algoritm recursiv este calculul lui n!, aşa 

cum putem vedea în cele ce urmează. 

 

// calzulez n! fara recursivitate 

#include<iostream> 

using namespace std; 

unsigned long fact(int n) 

{  

 int i; 

 unsigned long p=1; 

 if(n==0) 

  return 1; 

 else  

 {  

  for(i=1;i<=n;i++) 

   p*=i; 

  return p; 

 } 

}   

void main()  

{ 

 int n; 

 cout<<"Introduceti n= ";cin>>n; 

 cout<<n<<"! este "<<fact(n)<<endl;  

} 

 

 

// calzulez n! prin recursivitate 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int factorial(int n) { 

 if(n == 0) 

  return 1; 

 else 

  return n*factorial(n-1); 

}   

void main()  

{ 

 int n; 

 cout<<"Introduceti n= ";cin>>n; 

 cout<<n<<"! este "<<factorial(n)<<endl;  

} 

 

Problema 2. Folosind atât o metodă nerecursivă, cât și una recursivă, să se 

determine primii n termeni ai şirului lui Fibonacci, numărul n fiind introdus 

de la tastatură. 

 

#include<iostream>    

using namespace std; 

long fibr(long n) { 

 if(n==0) 

  return 0; 

 else 

  if(n==1) 

   return 1; 
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  else 

   return (fibr(n-1)+fibr(n-2)); 

} 

long fibnr(long n) { 

 long i,x,y,z; 

 if(n==0) 

  return 0; 

 else 

  if(n==1) 

   return 1; 

  else { 

   x=1; 

   y=0; 

   for(i=2;i<=n;++i) { 

    z=x; 

    x=x+y; 

    y=z; 

   }; 

   return x; 

  } 

} 

void main(void) { 

 long n; 

 char ch='D'; 

 while((ch=='d') || (ch=='D')) { 

  cout<<"Introduceti numarul n = ";cin>>n; 

  cout<<"Elementul nr. "<<n<<", calculat recursiv este : 

"<<fibr(n)<<endl; 

  cout<<"Elementul nr. "<<n<<", calculat nerecursiv este :  

  "<<fibnr(n)<<endl; 

  cout<<"Doriti o noua reincercare ? (D/N) : ";cin>>ch; 

 } 

} 

  

 

Problema 3. Folosind o metodă recursivă, să se determine cel mai mare divizor 

comun al numerelor a şi b, introduse de la tastatură. 

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int cmmdc(int m, int n) { 

 if(!n) return m; 

 return cmmdc(n,m%n);  

} 

void main()  

{ 

 int a,b; 

 cout<<"Introduceti a = ";cin>>a; 

 cout<<"Introduceti b = ";cin>>b; 

 cout<<"("<<a<<","<<b<<")="<<cmmdc(a,b)<<endl; 

} 

 

Problema 4. Să se citească un număr întreg n de la tastatură şi, folosind o 

metodă recursivă, să se afişeze descrescător întregii de la n la 1. 

 



4 

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void afiseaza(int p) { 

 if(p==0) 

  return; 

 cout<<p<<" "; 

 afiseaza(p-1); 

 return; 

} 

void main()  

{ 

 int n; 

 cout<<"Introduceti n = ";cin>>n; 

 afiseaza(n); 

 cout<<"BUMMM !!!!"<<endl; 

} 

 

Problema 5. Să se citească un număr întreg n de la tastatură şi, folosind o 

metodă recursivă, să se afişeze crescător întregii de la 1 la n. 

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void afiseaza(int p) { 

 if (p==0) 

  return; 

 afiseaza(p-1); 

 cout<<p<<" "; 

 return; 

} 

void main()  

{ 

 int n; 

 cout<<"Introduceti n = ";cin>>n; 

 afiseaza(n); 

 cout<<"BUMMM !!!!"<<endl; 

} 

 

Problema 6. Folosind o metodă recursivă, să se stabilească dacă un număr 

întreg citit de la tastatură este număr prim sau nu. 

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

bool isPrime(int p, int i) { 

 if(i==p) return 1; 

 if(p%i==0) return 0; 

 return isPrime(p,i+1); 

} 

void main()  

{ 

 int n; 

 cout<<"Introduceti n = ";cin>>n; 

 if(isPrime(n,2)) 

  cout<<n<<" este prim !"<<endl; 

 else 

  cout<<n<<" nu este prim !"<<endl; 

} 


