
 

 

 

 

 

 

Utilizarea compilatorului Microsoft Visual C++  

 
Firma Microsoft pune la dispoziţia celor interesaţi variantele demo ale mediului său de 

dezvoltare Visual Studio,  aşa numitele ediţii express, gratuite, care pot fi descărcate de la adresa:  

http://www.microsoft.com/express/Downloads/.  Tot de aici poate fi procurată şi versiunea instalată 

în laboratoarele facultăţii, Visual Studio Community, o versiune gratuită mai amplă, cu mai multe 

posibilităţi, dar care consumă mai multe resurse, aşa că pentru începători recomandăm Visual Studio 

Express for Windows Desktop.  

Cei interesaţi pot să îşi instaleze şi ediţii mai vechi, Visual Studio 2008/2013, în funcţie de 

varianta sistemului de operare Windows folosit şi de resursele calculatorului personal, următorul 

tutorial fiind valabil pentru toate aceste ediţii. 

Rularea  unui program C++  în mod consolă cu Microsoft Visual Studio se execută în patru 

etape: 

 

1)    Iniţierea unui proiect.    

 

Lansăm mediul de dezvoltare în execuţie şi, în meniul File, alegem New | Project. In Microsoft 

Visual C++ 2008/2010 apare o  fereastră de forma 

 

 

iar în Microsoft Visual Studio 2012/2015 apare 

 



 
 

In ambele cazuri alegem un proiect de tipul Visual C++ Win32 având  ca şablon (template) 

Win32 Console Application. Dăm un nume proiectului şi-i stabilim o locaţie pe disc. MS Visual 

Studio foloseşte  noţiunea de solution cu sensul de spaţiu de lucru (workspace), o soluţie poate 

conţine mai multe multe proiecte iar fiecare proiect poate avea mai multe fişiere sursă. Noi vom 

lucra în stilul 1, 1, 1 (o soluţie, un proiect, un singur fişier sursă).  Apăsăm butonul Ok, iar la 

următoarea fereastră de dialog alegem Next şi apoi, atenţie, bifăm căsuţa „Empty project” înainte 

de  „Finish”: 

 



 

 
 

 

 

 

2)  Adăugarea fişierului sursă.  

 

In fereastra „Solution Explorer” a mediului de dezvoltare facem click dreapta pe „Source Files” 

(sau deschidem meniul Project) şi urmăm calea Add  |  New Item şi alegem C++File (.cpp). Dăm 

un nume fişierului sursă şi apasăm butonul „Add”. 

 



3) Editarea textului sursă.  Tastăm textul sursă al programului în fereastra editorului de texte.  Ca 

noutate faţă de compilatoarele mai vechi, biblioteca <iostream.h> a fost scoasă din uz, în locul 

ei vom utiliza versiunea  <iostream>  (fără extensia .h) cu directiva de precompilare 
#include<iostream> 

Celelalte biblioteci uzuale au rămas neschimbate. 

 

Imediat după directivele de precompilare vom tasta instrucţiunea: 
using namespace std; 

care spune compilatorului că utilizăm „spaţiul de nume” predefinit std, fără această instrucţiune 

anumiţi identificatori ar trebui clarificaţi cu ajutorul operatorului de rezoluţie ::,  de exemplu în loc 

de cout ar trebui scris std::cout.   

Pentru mai multe informaţii privind spaţiile de nume se poate utiliza MSDN Library (vezi 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5cb46ksf%28v=vs.140%29.aspx) sau, de exemplu, urmă-

torul tutorial online: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/namespaces.html . 

 

 

 

 

 

 

4) Compilarea şi rularea. Din meniul Build | Compile (Ctrl F7) compilăm programul şi, după 

corectarea inerentelor erori de editare,  rularea programului se lansează din Debug | Start without 

debugging (Ctrl F5).  



 

 

  

Incercaţi să rulaţi următorul exemplu: 

 
#include<iostream> 

using namespace std; 

int main(void){ 

 int i=0; 

 while(++i<10000) 

  cout<<"Gata, de acum stiu tot! "; 

 return 0;  

} 

 

Mult succes! 

 

 
 



 

 
 

 

 


