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Programare Delphi 

Curs 3 

 

Elementele de bază ale limbajului Delphi (I) 
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Delphi_Reference 

 
 

1. Elemente lexicale. 

 

1.1 Setul de caractere. Limbajul Delphi foloseşte, în mod implicit, caracterele din Basic 

Multilingual Plane al standardul Unicode, adică primele 65536 caractere, de la U+0000 până la  

U+FFFF,  care includ literele din toate scrierile alfabetice acuale (alfabetul latin, grec, arab, ş.a.) 

precum şi toate semnele de punctuaţie şi simbolurile matematice uzuale. Formatul intern al 

acestor caractere depinde de codificarea folosită. Cea mai simplă codificare, dar cu risipă de 

spaţiu, este UTF-16/UCS2 care reprezintă fiecare caracter din BMP pe exact 2 octeţi,   iar cea 

mai eficientă pentru compilator este codificarea UTF-8, care foloseşte 1, 2, 3 sau 4 octeţi pentru 

reprezentarea unui caracter.  Pentru a utiliza caractere aflate dincolo de U+FFFF (necesare pentru 

limba chineză, de exemplu), trebuie  setată  codificarea dorită în opţiunile compilatorului. 

Codificarea implicită este UTF-16.  

 
program Exemplul_01; {$APPTYPE CONSOLE} 
var 
  prâslea: Byte; 
begin 
  prâslea:= High(Byte); 
  Writeln('prâslea=', prâslea); 
  Writeln('SizeOf(char)=', SizeOf(char)); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
{ REZULTAT 
  prΓslea=255 
  SizeOf(char)=2 
  Press ENTER } 
 

 1.2 Simboluri speciale. Simbolurile speciale sunt caractere ne-alfanumerice (adică nici litere 

nici cifre) care au o semnificaţie specială: # $ & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ 

[ ] ^ { } 

 De asemenea, şi următoarele perechi de caractere sunt simboluri speciale : 

(* (. *) .) .. // := <= >= <> 

 

 



2 

 

1.3 Identificatori.  Un identificator trebuie să înceapă cu o literă sau cu liniuţa de subliniere şi să 

fie format numai din caractere alfanumerice şi liniuţe de subliniere. Identificatorii nu pot conţine 

spaţii. Limbajul Delphi nu este “case-sensitive”, deci identificatorii alpha şi ALPHA coincid. 

 

1.4 Cuvinte rezervate: 

 

and end  interface  raise  uses  

array except is  record  var   

as exports  label  repeat while  

asm  file  library resourcestring  with  

begin  finalization   mod  set  xor  

case  finally  nil  shl   

class  for  not  shr   

const  function  object  string  at 

constructor  goto  of  then  on 

destructor  if  or  threadvar  of object 

dispinterface   implementation out  to  private 

div  in  packed      try  protected 

do  inherited  procedure       type  public 

downto  initialization  program  unit  published 

else  inline  property  until  automated 

 

 

1.5  Separatori şi comentarii.  

 

-  Separatorii unitaţilor lexicale (token-ilor) sunt blancul, sfârşitul de linie şi comentariul. Pre-

zenţa lor nu este absolut necesară, următoarele linii sunt echivalente: 

 Writeln('iahuu'); 

   Writeln  (  'iahuu'  )  ; 

- Comentariile sunt de trei feluri: {...}, (*...*) şi // ... sfârşit de linie 

- Comentariile de forma {$...} sau (*$....*) sunt directive de compilare. 

- Declaraţiile şi instrucţiunile se separă în mod obligatoriu cu ;. 

 

1.6 Constante numerice 

 
program Exemplul_02;  {$APPTYPE CONSOLE} 
var 
i,j:integer; 
x,y,z:double; 
begin 
  i:=100; 
  j:=$100;  //scriere hexazecimala 
  Writeln('i=':4,i,'j=':7,j); 
  x:=123.456; 



3 

 

  y:=123456e-3; 
  z:=0.123456e3; 
  Writeln  (x:10:4, y:10:4, z:10:4) ; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  //x:=e10;     E2003 Undeclared identifier: 'e10' 
  //x:=.111;    E2029 Expression expected but '.' found 
end. 
(*REZULTAT 
   i=100     j=256 
  123.4560  123.4560  123.4560*) 
 

 

1.7 Constante de tip string.  Orice caracter poate fi desemnat printr-o secvenţă de control 

formată din simbolul # urmat de numărul de ordine Unicode al respectivului caracter (scris în 

baza 10 sau, prefixat cu $, în baza 16). Cele 128 de caractere ASCII îşi păstrează numărul de 

ordine atât în extinderea ANSI cât şi în standardul Unicode.  Caracterele imprimabile pot fi 

desemnate şi prin încadrarea lor între apostrofuri. 

 Unul sau mai multe caractere desemnate prin secvenţe de control sau prin încadrări între 

apostrofuri formează un string constant (se elimină apostrofurile dintre caracterele imprimabile 

consecutive):  

 
program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} 
var 
  ch1, ch2, ch3, ch4, ch5: char; 
  str1, str2, str3: string; 
 
begin 
  ch1 := 'a'; 
  ch2 := #97; 
  ch3 := #$61; 
  Writeln(ch1:3, ch2:3, ch3:3); 
  // a  a  a 
  str1 := 'abc'; 
  str2 := #97#98#$63; 
  str3 := 'a'#98'c'; 
  Writeln(str1:5, str2:5, str3:5); 
  // abc  abc  abc 
  Writeln('Asa '' se scrie caracterul "apostrof"'); 
  // Asa ' se scrie caracterul "apostrof" 
  ch4 := ''''; 
  Writeln('sau asa: ', ch4); 
  // sau asa: ' 
  Writeln('sau, in sfarsit, asa: '#39); 
  // sau, in sfarsit, asa: ' 
  Writeln('Trecerea'#10#13'la'#10#13'linie noua'); 
  // Trecerea 
  // la 
  // linie noua 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
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 Stringul nul este desemnat de două apostrofuri fără nici un spaţiu între ele. Stringurile 
constante formate dintr-un singur caracter se indentifică cu constanta caracter corespunzătoare 
(spre deosebire de limbajul C). 

 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
var sir:string; 
begin 
  sir := 'În sfârșit scriem românește!'#10+ 
  '''Ț''-ul nostru are codul '+IntToStr(Ord('Ț'))+ 
  ' iar '''+#354+'''-ul lor are codul '+IntToStr(354)+'.'+ 
  #10#10'Litere grecești: '+ 
  #$3C1#32#$3C2#32#$3C3#32#$3C4#32#$3C5#32#$3C6#32#$3C8; 
  ShowMessage(sir); 
end; 
 

 
 

 
 Constantele de tip string sunt stocate  într-o zonă specială de memorie şi sunt reprezentate 

intern cu câte 2 octeţi pe caracter,  în formatul UTF-16.  

 

 

2. Tipuri de date 

 

2.1 Prezentare generală. In Delphi orice dată trebuie să aibă un tip bine precizat. Precizarea 

tipului are loc odată cu declararea datei. Desemnarea unui anumit tip poate fi făcută în două 

moduri: fie cu numele tipului (care trebuie sa fie un identificator),  fie cu un declarator de tip. De 

exemplu, integer este numele unui tip, iar ^integer este un declarator de tip (aici declarăm tipul 

pointer către integer). Despre un tip indicat printr-un declarator de tip spunem că este anonim. 

 Programatorul are posibilitatea de a-şi denumi după dorinţă tipurile cu care lucrează, în 

secţiunea type. Definirea unui identificator de tip este uneori impusă de sintaxa limbajului, 

deoarece  sunt situaţii în care trebuie să desemnăm un tip dar nu avem voie să folosim un de-

clarator de tip (în declararea parametrilor subrutinelor, la conversii explicite, ş.a.). Mai mult, 

compilatorul consideră că două variabile au acelaşi tip anonim numai dacă au fost declarate în 

acelaşi timp pe acelaşi rând: 
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program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
type 
  PInt = ^integer;   // declaratie de identificator de tip 
var 
  p1, p2: ^integer;  // variabile de tip anonim 
  p3, p4: ^integer;  // variabile de alt tip anonim 
  q1: PInt; 
  q2: PInt;   // q1 si q2 au acelasi tip 
  i: integer = 100;   // variabila globala initializata 
begin 
  p1 := @i;   // adresa lui i 
  p2 := p1;   // ok, p1 si p2 au acelasi tip 
  // p3:=p1;         // nu merge: Incompatible types 
  // p3:=(^integer)(p1);// conversie cu declarator de tip, nu merge 
  // p3:=PInt(p1);   // Incompatible types: 'PInt' and 'Pointer' 
  // q1:=p1;         // Incompatible types: 'PInt' and 'Pointer' 
  q1 := PInt(p1);  // conversie explicita, ok 
  q2 := q1;   // ok, q1 si q2 au acelasi tip 
  Writeln(q2^);   // tinta lui q2 este i, rezultat:100 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 

 Tipurile limbajului Delphi se clasifică astfel: 

Tipuri simple:   

 ordinale:  Ord(), Pred(), Succ(), High(), Low(), Inc(), Dec() 

  tipuri predefinite 

       –  logice   –  Boolean 

          –  caractere   –  Char <=> WideChar, AnsiChar 

          –  întregi    –  Integer <=> Longint, Cardinal 

  tipuri utilizator 

       –  enumerări   –  type zile=(Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du); 

          –  subdomenii –  type ziDeMunca=Lu..Vi; 

   reale – Real <=> Double; 

Tipuri structurate: 

mulţime - set 

   înregistrare - record 

   tablou – array 

 string    

   fişier - file 

   clasă- class 

 interfaţă - interface 

Tipuri pointer 

Tipuri procedurale 

Tipul variant 



6 

 

 

2.2 Tipuri simple. 

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Simple_Types 

 

2.2. a Tipuri aritmetice. 

 
program Exemplul_05;  {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses Math; 
 
var 
  este:Boolean; 
  ch:Char; 
  i:Integer; 
  x,r1,r2:Real; //<=> x,r1,r2:Double; 
 
begin 
  este:=true; 
  if este then  Writeln('1 este!') 
          else Writeln('1 nu este!'); 
  Writeln; 
 
  ch:='A'; 
  Writeln(Ord(Low(ch)):6, Ord(ch):6, Ord(High(ch)):6); 
  este:=ch=#65; 
  if este then  Writeln('2 este!') 
          else Writeln('2 nu este!'); 
  Writeln; 
 
  i:=$ff+1; 
  este:=i=256; 
  if este then  Writeln('3 este!') 
          else Writeln('3 nu este!'); 
  Writeln(Ord(Low(i)):12, Ord(i):12, Ord(High(i)):12); 
  Writeln(Low(i):12, i:12, High(i):12); 
  Writeln; 
 
  x:=1234.56789; 
  Writeln(x:12:2, Trunc(x):12, Round(x):12); 
 
  r1:=System.Sqrt(x);     //<=>r1:=Sqrt(x) 
  r2:=Math.Power(x,0.5);  //<=>r2:=Power(x,0.5); 
  Writeln('r1=',r1); 
  Writeln('r2=',r2); 
 
  if r1=Power(x,0.5) then  Writeln('4 este!') 
      else Writeln('4 nu este!'); 
  if Abs(r1-Power(x,0.5))<1e-14  then  Writeln('5 este!') 
      else Writeln('5 nu este!'); 
  if ArcCos(-1)=Pi   then  Writeln('6 este!') 
      else Writeln('6 nu este!'); 
  Writeln; 
 
  Readln; 
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end. 
 
{REZULTAT: 
1 este! 
 
     0    65 65535 
2 este! 
 
3 este! 
 -2147483648         256  2147483647 
 -2147483648         256  2147483647 
 
     1234.57        1234        1235 
r1= 3.51364182864446E+0001 
r2= 3.51364182864446E+0001 
4 nu este! 
5 este! 
6 este! } 
 
 
Operatori  logici: 
 

Operator Operation  Operand Types Result Type Example  

not  negation  Boolean  Boolean  not (C in MySet)  

and  conjunction  Boolean  Boolean  Done and (Total >0)  

or  disjunction  Boolean  Boolean  A or B  

xor  exclusive disjunction  Boolean  Boolean  A xor B  

 Important: operanzii operatorilor and şi  or sunt evaluaţi de la stânga la dreapta, strict 
până când rezultatul operaţiei este cunoscut (evaluare în scurt-circuit, opţiune implicită de 
compilare). 

Operatori pe biţi:  

 

Operator Operation  Operand Types Result Type Example  

not bitwise negation  integer  integer  not X  

and bitwise and  integer  integer  X and Y  

or bitwise or  integer  integer  X or Y  

xor bitwise xor  integer  integer  X xor Y  

shl bitwise shift left  integer  integer  X shl 2  

shr bitwise shift right  integer  integer  Y shr I  

 

Operatori aritmetici unari: 

 

Operator Operation  Operand Type Result Type Example  

+ sign identity  integer, real  integer, real  +7  

- sign negation  integer, real  integer, real  -X  
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Operatori aritmetici binari: 

 

Operator Operation  Operand Types Result Type Example  

+ addition  integer, real  integer, real  X + Y  

- subtraction  integer, real  integer, real  Result -1  

* multiplication  integer, real  integer, real  P * InterestRate  

/ real division  integer, real  real  X / 2  

div integer division  integer  integer  Total div UnitSize  

mod remainder  integer  integer  Y mod 6  

 

 

Operatori de comparaţie:  

Operator Operation  Operand Types  
Result 

Type  
Example  

= 
equality  simple, class, class reference, interface, 

string, packed string  
Boolean  I = Max  

<> 
inequality  simple, class, class reference, interface, 

string, packed string  
Boolean  X <> Y  

< less-than  simple, string, packed string, PChar  Boolean  X < Y  

> greater-than  simple, string, packed string, PChar  Boolean  Len > 0  

<= 
less-than-or-equal-
to  

simple, string, packed string, PChar  Boolean  Cnt <= I  

>= 
greater-than-or-
equal-to  

simple, string, packed string, PChar  Boolean  I >= 1  

 

 

   

Delphi are numai patru nivele de prioritate: 

 

 

Nivel Operatori  

1 Operatori unari @   not  

2 Operatori binari multiplicativi * / div mod and shl shr as 

3 Operatori binari aditivi  + - or xor 

4 Operatori de comparaţie = <> < > <= >= in is 

 

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Expressions_%28Delphi%29 
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2.2.b Tipuri utilizator. Din orice tip ordinal se poate extrage un subdomeniu, cu sintaxa: 
primul .. ultimul.  Capetele unui subdomeniu trebuie sa fie constante. 

Enumerările sunt colecţii de denumiri de constante întregi, scrise între paranteze 
rotunde,  prima constantă având în mod implicit valoarea 0, următoarea având valoarea 1, 
ş.a.m.d.  Exemple: 
 
program Exemplul_06;  {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type NrMic = 1..100;      //subdomeniu declarat 
     Zile = (lu, ma, mi, jo,vi, sa, du); 
                          //enumerare declarata 
var 
  nr:NrMic; 
  i:integer; 
  z:Zile; 
  ziGrea:lu..vi;          //variabila de tip subdomeniu anonim; 
  lit1,lit2: (alfa, beta, gama, delta); //enumerare anonima 
 
begin 
  //nr:=1000; Constant expression violates subrange bounds 
  i:=1000; 
  nr:=i; 
  Writeln('nr=',nr);//nr=232 depasire! 
  ziGrea:=ma; 
  //Writeln(ziGrea); Illegal type in Write/Writeln statement 
  z:=ziGrea; 
  lit1:=delta; 
  //i:=lit1;   Incompatible types: 'Integer' and 'Enumeration' 
  //z:=delta;  Incompatible types: 'Zile' and 'Enumeration' 
 
  lit2:=Pred(lit1); 
  if lit2 = gama then  Writeln('Gata!'); //Gata! 
  Readln; 
end. 
 

2.3  Mulţimi. Tipul mulţime (set type) este specific limbajului Pascal. Elementele unei mulţimi 

pot fi constante sau variabile care trebuie sa aparţină unui tip ordinal cu cel mult 256 de valori 

(mulţimile sunt reprezentate intern prin “vectori caracteristici” pe cel mult 32 de octeţi). Ope-

ratorul in testează apartenenţa unui element la o mulţime. Elementele unei mulţimi se listează 

între paranteze pătrate. 
program Exemplul_07;  {$APPTYPE CONSOLE} 
type NrMic = 1..100; 
     Zile = (lu, ma, mi, jo, vi, sa, du); 
     MNumereMici = set of NrMic; 
var 
  nr:NrMic; 
  i:integer; 
  M:MNumereMici; 
  Z:set of Zile; 
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  N1,N2:set of 1..200; 
begin 
  M:=[2,3,17]; 
  N1:=[1,100,200]+[2,3,4]; 
  Z:=[lu..vi,du]; 
  N2:=M; 
  //N2:=Z;  E2008 Incompatible types 
  i:=2; 
  M:=[i, i+1]; 
  if M<=N1 then  Writeln('Inclus!');    //Inclus! 
  if i in N1*N2 then  Writeln('Gata!'); //Gata! 
  Readln; 
end. 

Operaţii cu mulţimi: 

Operator Operation  Operand Types Result Type Example  

+ union  set  set  Set1 + Set2  

- difference  set  set  S - T  

* intersection  set  set  S * T  

<= subset  set  Boolean  Q <= MySet  

>= superset  set  Boolean  S1 >= S2  

= equality  set  Boolean  S2 = MySet  

<> inequality  set  Boolean  MySet <> S1  

in membership  ordinal, set  Boolean  A in Set1  

 

 

2.4 Inregistrări. Tipul record (înregistrare, articol), este analogul tipului struct din C, şi, exact 

ca în C/C++, şi-a pierdut importanţa prin introducerea în limbaj a claselor, chiar dacă cu această 

ocazie tipul record a fost îmbunătăţit prin adăugarea membrilor de tip funcţie.     

 Prezentăm aici, pe scurt, stilul clasic de lucru cu înregistrări: 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
type 
  Punct = Record 
    x: double; 
    y: double; 
    //p:Punct; //Error:Type 'Punct' is not yet completely defined 
    pp:^Punct; 
  end; 
var 
  A, B: Punct; 
begin 
  A.x:=1.1; 
  A.y:=2.2; 
  B:=A; 
  A.x:=0; 
  Writeln('B.x=',B.x:2:2); //B.x=1.10 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
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 Definirea unui tip înregistrare constă în declararea variabileler membru (numite câmpuri) 

în interiorul unui bloc Record/end; Câmpurile pot avea tipuri diferite, nu se admite definirea unei 

structuri recursive (spre deosebire de clase, după cum vom vedea mai târziu): nu se pot declara 

câmpuri de tipul înregistrării care tocmai se defineşte, se pot declara însă pointeri către tipul înre-

gistrării care se defineşte. 

 Inregistrările sunt alocate static, de către compilator; în exemplul de mai sus, simpla de-

clarare a variabilei A provoacă alocarea de spaţiu pentru toate câmpurile membre, şi acest spaţiu 

poate fi folosit imediat.  

Sunt permise numai atribuiri  între înregistrări de acelaşi tip, atribuirea se execută prin 

copiere element cu element (memberwise copy). Dacă înregistrarea are câmpuri de tip pointer, la 

atribuire se copie numai valoarea pointerilor (adică adresele ţintelor), nu şi valorile ţintelor. In 

acest caz trebuie să se ţină seama că pointerii celor două înregistrări ţintesc către aceleaşi locaţii 

din heap:  

 
program Exemplul_09; {$APPTYPE CONSOLE} 
type 
  Articol = Record 
    p:^integer; 
    q:^integer; 
  end; 
var 
  a,b: Articol; 
begin 
  New(a.p); 
  New(a.q); 
  a.p^:=11; 
  a.q^:=22; 
  b:=a; 
  a.p^:=0; 
  Writeln('b.p^=',b.p^); //b.p^=0 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  Dispose(a.p); 
  Dispose(a.q); 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown:=true; 
end. 

 In exemplul de mai sus, după atribuirea, b:=a avem egalitatea a.p=b.p, deci cei doi 

pointeri ţintesc aceeaşi variabilă anonimă de tip integer.  

 Reţinem: înregistrările sunt obiecte de tip valoare, adică sunt alocate static (la compilare) 

iar atribuirea lor se face prin copiere membru cu membru. La trimitrea lor între subrutine  se 

comportă exact ca variabilele simple. 

 In final precizăm că, pentru economie de memorie, înregistrările pot avea şi alternative 

introduse cu cuvântul cheie case, aceste înregistrări se comportă exact ca uniunile din limbajul C. 

Pentru amănunte, vezi http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE5/en/Structured_Types  

   


