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Programare Delphi 

  

Curs 5 

 

Elementele de bază ale limbajului Delphi (III).  

A. Declaraţii şi instrucţiuni  
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Declarations_and_Statements 

 

 
 Un program Pascal constă dintr-o serie bine organizată de declaraţii şi definiţii de tipuri, 

date şi subrutine. Prelucrarea efectivă a datelor are loc în blocul begin-end principal, în corpul 

subrutinelor şi, după cum vom vedea, în secţiunile de iniţializare şi de finalizare ale uniturilor, şi 

este descrisă prin intermediul unor comenzi speciale, numite instrucţiuni.  

 In Pascal declaraţiile sunt complet separate de instrucţiuni: ele nu pot să apară în acelaşi 

loc. In cadrul unei subrutine, de exemplu, zona declaraţiilor este în faţa corpului subrutinei, care, 

la rândul lui, este format numai din instrucţiuni.  

După cum am văzut deja, se pot declara tipuri, constante, variabile, etichete şi subpro-

grame (proceduri sau funcţii), fiecare cu o sintaxă proprie şi utilizând cuvinte cheie adecvate, 

cum ar fi type, const, var şi label.  Un exemplu de declaraţii de  tipuri şi de variabile: 
type 

    vector = array [0 .. 4] of integer; 
 

var 
    i: integer; 
    tab: vector = (11, 22, 33, 0, -50); 

 

 Declaraţiile se separă între ele prin simbolul “;” inclusiv declaraţiile de funcţii şi 

proceduri. Fiecare tip de dată are propriile reguli de declarare care trebuie precizate din primele 

momente ale studiului respectivei noţiuni. 

 

 O instrucţiune este formată din cuvinte cheie, expresii şi eventual alte instrucţiuni. O 

instrucţiune  a unei alte instrucţiuni formează corpul acelei instrucţiuni. De obicei corpul unei 

instrucţiuni este format de către o instrucţiune compusă.  

O instrucţiune compusă începe cu cuvântul cheie begin urmat de un bloc de instrucţiuni 

(posibil vid) şi se termină cu cuvântul cheie end. Deşi au aceeaşi sintaxă, instrucţiunea compusă 

nu trebuie confundată cu blocul begin-end principal sau cu blocul begin-end al unei subrutine.  

 Instrucţiunele se separă între ele cu simbolul punct şi virgulă, ele  sunt citite şi traduse de 

compilator în ordine, de sus în jos. Ordinea de compilare nu este aceeaşi cu ordinea execuţiei. 

Rularea programului începe cu prima instrucţiune din blocul principal şi urmăreşte ordinea dată 

de   fluxul de control al execuţiei. Instrucţiunile sunt executate în mod secvenţial atât timp cât 

fluxul de execuţie nu este ramificat de către o selecţie, de o ciclare sau de un salt. 
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In vederea realizării unui salt la o  anumită instrucţiune, acea instrucţiune trebuie prefixa-

tă cu una sau mai multe etichete. O etichetă constă dintr-un identificator urmat de simbolul două 

puncte ‘:’, etichetele au ca domeniu de vizibilitate numai corpul subrutinei în care apar şi sunt 

recunoscute numai de instrucţiunea de salt goto. 

 

 

 

I.  Instrucţiuni secventiale 

 

1. Instrucţiunea de atribuire 
 

Sintaxa: referinţă := expresie 

 

Instrucţiunea de atribuire realizează memorarea la locaţia dată de referinţă a valorii rezul-

tate în urma evaluării expresiei componente. Simbolul := este numit, în mod impropriu, “opera-

torul de atribuire” dar el nu are rol de operator (nu este evaluat pentru a calcula un rezultat nume-

ric sau logic). Mai mult, simbolului := nu i se aplică sintaxa expresiilor (nivele de prioritate, 

paranteze, etc.). 

 

Exemplu: 

 
program Exemplul_01; {$APPTYPE CONSOLE} 
uses SysUtils; 
var a,b,c:integer; 
  p:PInteger; 
  pp:^PInteger; 
  cum:boolean; 
begin 
  a:=1; 
  b:=a+1; 
  pp:=@p; 
  pp^:=@a; 
  pp^^:=pp^^+b; 
  Writeln(pp^^);  //3 
  cum:=a=pp^^; 
  Writeln(cum); 
  //c:=b:=a;     // Left side cannot be assigned to 
  //5:=a;    // Left side cannot be assigned to 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 

 

 In general, pentru ca o atribuire să fie executată trebuie ca membrul drept să aibe acelaşi 

tip sau un tip compatibil prin conversii implicite, cu membrul stâng. Datele structurate au reguli 

specifice de atribuire care sunt precizate  odată cu introducerea fiecărui nou tip.   
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2. Instrucţiunea apel de subrutină 
 

Sintaxa:  nume_subrutina(lista_parametrilor) 

 

O instrucţiune apel de subrutină  provoacă trecerea temporară a fluxului  execuţiei la 

subrutina apelată, cu revenirea controlului, după încheirea normală a apelului, la instrucţiunea 

imediat următoare în textul sursă.  Se pot apela atât proceduri cât şi funcţii, în ultimul caz rezul-

tatul returnat de funcţie se pierde. 

 
program Exemplul_02; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure Scrie(n: integer; a: char); 
begin 
  repeat 
    Write(a); 
    Dec(n); 
  until n <= 0; 
  Writeln; 
end; 
 
begin 
  Scrie(10, '#'); // ########## 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 

 
 

 

 

 

3. Instrucţiunea compusă 
 

Sintaxa: begin 

instrucţiune; 

instrucţiune; 

………….. 

instrucţiune; 

  end 

 O instrucţiune compusă constă din zero, una sau mai multe instrucţiuni cuprinse între 

cuvintele cheie begin şi end. Instrucţiunile componente se separă cu punct şi virgulă, între ultima 

instrucţiune şi end nu trebuie pus punct şi virgulă, dacă apare compilatorul consideră că între 

ultimul punct-virgulă şi end este o instrucţiune nulă. 

Exemplu: următoarea funcţie determină valoarea maximă a celor două argumente şi 

tipareşte un număr de caractere, '#'sau '*',  egal cu diferenţa argumentelor. 
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function Maximum(i, j: integer): integer; 
var 
  k: integer; 
begin 
  if i < j then 
  begin 
    Result := j; 
    repeat 
      Write('#'); 
      Dec(j); 
    until j <= i; 
    Writeln; 
  end 
  else 
  begin 
    Result := i; 
    repeat 
      Write('*'); 
      Dec(i); 
    until i <= j; 
    Writeln; 
  end 
end; 

  

In exemplul de mai sus, ramurile instrucţiunii if-then-else sunt instrucţiuni compuse.   

 

II. Instrucţiuni de selecţie 

 

4. Instrucţiunea if-then 

 
Sintaxa:  if expresie-conditională then instrucţiune-corp 

 

Instrucţiunea if-then inserează în fluxul secvenţial de execuţie al programului 

instrucţiunea-corp, în cazul în care expresia-conditională este adevarată. 

 Execuţia instrucţiunii if-then are loc în urmatoarele etape: se evaluează expresia 

conditională, care trebuie să fie de tip logic, şi se completează efectele sale secundare,  dacă 

rezultatul obţinut este fals controlul este preluat de instrucţiunea imediat urmatoare din textul 

sursă al programului, altfel controlul este dat instrucţiunei corp. In acest caz, dupa executarea 

instrucţiunii corp, dacă  aceasta nu conţine nici o instrucţiune de salt, controlul este preluat de 

urmatoarea instrucţiune din program. 

Exemplu:  funcţia următoare returnează modulul diferenţei argumentelor: 
 

function dist(a,b:integer):integer; 
begin 
  Result:=a-b; 
  if a<b then  Result:=b-a; 
end; 
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5. Instrucţiunea if-then-else 

 
Sintaxa:  if expresie-conditionala then instrucţiune-corp-DA 

    else instrucţiune-corp-NU 

 

Instrucţiunea if-then-else inserează  în fluxul de execuţie al programului una şi numai 

una dintre cele două instrucţiuni corp componente, şi anume: dacă expresia conditională este 

adevarată controlul este preluat de  instrucţiunea-corp-DA, altfel controlul este preluat de de  

instrucţiunea-corp-NU.  Analog instrucţiunii if-then, execuţia începe cu evaluarea expresiei 

condiţionale şi completarea efectelor sale secundare, iar la terminarea execuţiei controlul este 

preluat de instrucţiunea imediat urmatoare în textul sursă, dacă nu a aparut nici o instrucţiune de 

salt. 

Exemplul precedent rescris cu if-then-else: 
 

function dist(a,b:integer):integer; 
begin 
  if a<b then  Result:=b-a 
  else  Result:=a-b; 
end; 

 De remarcat absenţa separatorului punct şi virgulă după instrucţiunea corp DA din 

exemplul de mai sus: apariţia unui simbol  ’;’  înainte de else ar fi încheiat o instrucţiune if-then 

simplă, fără else, şi ar fi provocat o eroare de compilare.  

  

 Sintaxa instrucţiunilor if-then şi if-then-else nu prevede utilizarea unui terminator de 

instrucţiune, şi acest fapt poate crea ambiguităţi de interpretare în cazul unei secvente de 

instrucţiuni if-then şi if-then-else imbricate. Pentru ieşirea din ambiguitate limbajul prevede 

următoarea regulă de asociere: când întâlneşte un  cuvant cheie else,  compilatorul îl asociază cu 

primul if-then aflat înaintea sa în fluxul de execuţie şi care nu este deja asociat cu un else. Dacă 

rămâne un else pentru care nu există nici un if-then cu care să formeze o pereche if-then-else,  

apare o eroare de compilare. Este recomandată utilizarea perechilor begin/end în cazul 

instrucţiunilor if-then şi if-then-else imbricate: măreşte lizibilitatea programelor şi evită 

interpretarile eronate. 

 Urmatoarele două secvenţe de cod sunt echivalente: 

 
function vax( a,b:integer):integer; 
var c:integer; 
begin 
    c:=0; 
    if a < 0 then 
    if b < 0 then 
    if a < b then c:=1 
    else 
    if a < -1 then c=2 
    else c:=a-b; 
    Result:=c; 
end; 
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function vax(a, b: integer): integer; 
var 
  c: integer; 
begin 
  c := 0; 
  if a < 0 then 
  begin 
    if b < 0 then 
    begin 
      if a < b then c := 1 
      else 
        begin 
          if a < -1 then  c := 2 
          else c := a - b; 
        end; 
    end; 
  end; 
  Result := c; 
end; 

  

O tehnică des utilizată pentru alegerea unei singure altenative din mai multe posibile este 

„else-if în cascadă”, schemă ilustrată de exemplul urmator: 

 
 
procedure deUndeVinePloaia(directie: cardinal); 
var 
  dir: cardinal; 
  text: string; 
begin 
  dir := directie mod 360; 
  text := 'PLOAIA VINE DE LA '; 
  if (dir = 0) then 
    Writeln(text + 'EST.') 
  else if (0 < dir) and (dir < 90) then 
    Writeln(text + 'NORD-EST.') 
  else if (dir = 90) then 
    Writeln(text + 'NORD.') 
  else if (90 < dir) and (dir < 180) then 
    Writeln(text + 'NORD-VEST.') 
  else if (dir = 180) then 
    Writeln(text + 'VEST.') 
  else if (180 < dir) and (dir < 270) then 
    Writeln(text + 'SUD-VEST.') 
  else if (dir = 270) then 
    Writeln(text + 'SUD.') 
  else if (270 < dir) and (dir < 360) then 
    Writeln(text + 'SUD-EST.') 
  else 
    Writeln(text + 'CLUJ!') 
end; 
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Variabila directie trebuie să fie pozitivă şi desemnează valoarea în grade sexazecimale 

a unghiului director măsurat în sens trigonometric de la direcţia est. De exemplu,  apelul  următor 

deUndeVinePloaia(60) are  ca rezultat: PLOAIA VINE DE LA NORD-EST. 

 

 

 

 

6. Instrucţiunea case 
 

Sintaxa:   

 case  expresie-selector of 

  lista_cazuri_1: instrucţiune_1; 

  lista_cazuri_2: instrucţiune_2; 

  …………………………….. 

  lista_cazuri_n: instrucţiune_n; 

  else instrucţiune_else; 

 end 

 

 

Instrucţiunea de comutare case introduce diverse alternative în fluxul de execuţie, în fun-

cţie de încadrarea valorii unei  expresiei selector  într-o suită de liste de cazuri. O listă de cazuri 

este formată din unul sau mai mulţi itemi separaţi cu virgulă, fiecare item fiind o constantă sau 

un domeniu delimitat de două constante. Prezenţa ramurii else este opţională. Exemplu: 
procedure selectie(n: integer); 
begin 
  case n + 1 of 
    1: 
      Writeln('unu'); 
    2 .. 9: 
      begin 
        Writeln('intre 2 si 9'); 
        Writeln('GATA'); 
      end; 
    10, 50, 100, 1000 .. 5000: 
      Writeln('speciale') 
    else 
      Writeln('altceva'); 
  end; 
  Writeln('Am terminat selectia'); 
end; 

 Execuţia instrucţiunii case începe cu evaluarea expresiei-selector, care trebuie sa fie de 

tip ordinal şi care de obicei este formată doar din numele unei variabile selector.  In funcţie de 

valoarea gasită se execută un salt la una dintre instrucţiunile componente, sau se încheie execuţia 

instrucţiunii de comutare. Regulile sunt urmatoarele: dacă valoarea selectorului se încadrează în 

una din liste, se sare la respectiva instrucţiune, în caz contrar se sare la instrucţiunea-else dacă 
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aceasta este prezenta, dacă nu, execuţia instrucţiunii de comutare se încheie şi controlul este pre-

luat de instrucţiunea care urmeaza în textul sursă al programului. In cazul în care a avut loc un 

salt la una dintre instrucţiunile componente, după executarea acesteia controlul sare la urmă-

toarea instrucţiune de după case.  

 Compilatorul verifică dacă listele de cazuri sunt disjuncte. 

 Iată şi versiunea cu case a funcţiei deUndeVinePloaia din secţiunea precedentă: 

 
procedure deUndeVinePloaia(directie: cardinal); 
var 
  dir: cardinal; 
  text: string; 
begin 
  dir := directie mod 360; 
  text := 'PLOAIA VINE DE LA '; 
  case dir of 
    0: 
      Writeln(text + 'EST.'); 
    1 .. 89: 
      Writeln(text + 'NORD-EST.'); 
    90: 
      Writeln(text + 'NORD.'); 
    91 .. 179: 
      Writeln(text + 'NORD-VEST.'); 
    180: 
      Writeln(text + 'VEST.'); 
    181 .. 269: 
      Writeln(text + 'SUD-VEST.'); 
    270: 
      Writeln(text + 'SUD.'); 
    271 .. 359: 
      Writeln(text + 'SUD-EST.'); 
  else 
    Writeln(text + 'CLUJ!'); 
  end; 
end; 

 
III. Instrucţiuni de ciclare 

 

Instrucţiunile de ciclare (repetitive, iterative, etc)  sunt utilizate în situaţia în care o anu-

mită secvenţă de cod trebuie executată de mai multe ori în mod consecutiv, numărul de repetiţii 

fiind fix, stabilit iniţial,  sau variabil, depinzând de rezultatul acţiunii repetate. 

Limbajul Pascal pune la dispoziţia programatorilor trei instrucţiuni de ciclare: for, while-

do şi repeat-until. Instrucţiunea for are un număr fix de repetiţii, iar celelalte două un număr 

variabil. Diferenţa dintre ultimile două este dată  de momentul testării condiţiei de ciclare:  în 

cazul instrucţiunii while-do testarea se face înaintea fiecarei execuţii a acţiunii repetate (testare 

anterioară), iar  în cazul repeat-until testarea se face la reluare, după fiecare execuţie a instru-

cţiunii corp (testare posterioara). 
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Instrucţiunile repetitive păstrează controlul fluxului de execuţie al programului până când 

are loc ieşirea din ciclare. O ieşire din ciclare poate fi normală, atunci când controlul este preluat 

de următoarea instrucţiune din textul sursă în urma evaluării condiţiei de repetare a ciclării, sau 

poate fi forţată, prin executarea unei instrucţiuni de salt aflate în corpul instrucţiunii repetitive.  

In continuare vom descrie cele trei instrucţiuni iterative ale limbajului Pascal în situaţia în 

care ieşirile sunt normale, urmând ca ieşirile forţate din ciclare să fie tratate o dată cu 

instrucţiunile de salt.  

 

7. Instrucţiunea for 

 
Sintaxa:  for contor := valoare_initiala to valoare_finala do  instrucţiune-corp 

Sintaxa:  for contor := valoare_initiala downto valoare_finala do  instrucţiune-corp 

 

 Instrucţiunea for  este cea mai simplă dintre cele trei instrucţiuni de ciclare şi se utilizea-

ză în cazul în care numărul de repetiţii poate fi stabilit (prin calcul, eventual) înainte de a intra în 

ciclare, fără ca acesta să aibe un caracter maximal.  Contorul trebuie să fie o variabilă locală de 

tip ordinal, iar valoare_initiala şi valoare_finala două expresii care au tipul rezultatului compa-

tibil cu tipul contorului. Aceste două expresii sunt evaluate o singură dată, înaintea ciclării, 

urmând ca contorul să parcurgă pas cu pas, în sus (to) sau  în jos (downto) domeniul astfel 

determinat, inclusiv capetele. Dacă valorile obţinute sunt egale, domeniul contorului are o 

singură valoare şi for-ul se execută o singură dată. Instrucţiunea corp este de regulă o 

instrucţiune compusă. Este interzisă schimbarea valorii contorului în tipul ciclării, rezultatul 

operaţiei este nedefinit. De asemenea, valoarea contorului este nedefinită la ieşirea din for. 

 
program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
var 
  i, n: integer; 
 
begin 
  n := 3; 
  for i := 0 to n do 
    Writeln(i); 
  Writeln('dupa primul for, i=', i); 
  // Warning: FOR-Loop variable 'i' may be undefined after loop 
  for i := 11 to n do 
    Writeln(i); 
  Writeln('dupa al doilea for, i=', i); 
  // Warning: FOR-Loop variable 'i' may be undefined after loop 
  for i := n + 8 to n do 
    Writeln(i); 
  Writeln('dupa al treilea for, i=', i); 
  // Warning: FOR-Loop variable 'i' may be undefined after loop 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
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{ REZULTAT: 
  0 
  1 
  2 
  3 
  dupa primul for, i=4 
  dupa al doilea for, i=4 
  dupa al treilea for, i=11 
  Press ENTER } 

 

 8. Instrucţiunea while-do 

 
Sintaxa:  while expresie-test do  instrucţiune-corp 

  

 Instrucţiunea while-do inserează în mod repetat în fluxul de execuţie instrucţiunea sa 

corp, atât timp cât expresia-test este adevarată. Este asemănătoare cu instrucţiunea if-then, cu 

diferenţa esentială că, după executarea instrucţiunii corp, controlul execuţiei este păstrat de while 

şi se reia evaluarea expresiei-test. Controlul trece la următoarea instrucţiune din textul sursa al 

programului (daca în corp nu sunt prevazute salturi) numai atunci cand expresia test devine falsă. 

Dacă expresia test este falsă de la bun început, instrucţiunea corp nu este executată niciodată. 

 Tipul expresiei-test trebuie sa fie logic şi la evaluare sunt completate toate efectele ei 

secundare înaintea luarii deciziei de contiunare sau de terminare a ciclării.   Instrucţiunea-corp 

poate fi de orice tip (inclusiv o instrucţiune while-do. De regulă, instrucţiunea corp este o 

instrucţiune compusă, conţinând o secvenţă de cod care descrie acţiunea care trebuie repetată. 

 De exemplu,  pentru a tipări numai primele elemente nenule ale tabloului tab, se poate 

utiliza urmatoare instrucţiune while-do: 

 
program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  vector = array [0 .. 4] of integer; 
 
var 
  i: integer; 
  tab: vector = (11, 22, 33, 0, -50); 
 
begin 
  i := 0; 
  while tab[i] <> 0 do 
  begin 
    Write(tab[i]:5); 
    Inc(i); 
  end; 
  Writeln; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
{ 11   22   33 
  Press ENTER  } 
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9. Instrucţiunea repeat-until 

 
Sintaxa:  repeat  

   instrucţiune_1; 

   instrucţiune_2; 

   ....................... 

   instrucţiune_n; 

      until expresie-test;  

 

 Instrucţiunile while-do şi repeat-until sunt foarte asemănătoare, diferenţa esenţială 

apărând doar la iniţierea ciclării: la start, repeat-until execută o dată, în mod necondiţionat, 

corpul său de instrucţiuni şi după aceasta intră în ciclul evaluare test – repetare execuţie, spre 

deosebire de while-do care începe direct cu evaluarea expresiei test. 

 Instrucţiunea repeat-until este de preferat în locul instrucţiunii while-do în situaţia în 

care acţiunea iterată  trebuie executată cel puţin o dată.  

Exemplu: pentru a tipări primele elemente nenule ale tabloului tab, inclusiv primul 

element nul,  este de preferat utilizarea instrucţiunii repeat-until: 

 
program Exemplul_05; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  vector = array [0 .. 4] of integer; 
 
var 
  i: integer; 
  tab: vector = (11, 22, 33, 0, -50); 
 
begin 
  i := -1; 
  repeat 
    Inc(i); 
    Write(tab[i]: 5); 
  until tab[i] = 0; 
  Writeln; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ 11   22   33    0 
  Press ENTER } 
 

Să remarcăm că între cuvintele cheie repeat şi until sunt înşiruite direct instrucţiunile corp, fără 

a mai fi nevoie de begin-end. 
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IV. Instrucţiuni de salt 
 

 Limbajul Pascal are o singură instrucţiune propiu-zisă de salt, instrucţiunea goto. După 

exemplul limbajului C, în unitul System au fost introduse procedurile Break, Continue şi Exit, 

care simplifică ieşirile forţate din ciclări şi fac aproape inutilă instrucţiunea goto.  

 

10. Procedura Break 
Instrucţiunea  Break are sintaxa 

 Break; 

şi este este folosită pentru a părăsi imediat corpul unei instrucţiune de ciclare. Ea transferă 

controlul instrucţiunii imediat următoare celei părăsite.  Instrucţiunea Break poate fi folosită 

numai în această situaţiei,  dacă ea apare  fără să fie în corpul unei ciclări avem o eroare la 

compilare. In cazul instrucţiunilor imbricate (for în for, etc) Break încheie numai execuţia  

instrucţiunii în care este direct inclusă.  

 
program Exemplul_06; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
const 
  n = 4; 
  m = 4; 
type 
  vector = array [0 .. n, 0 .. m] of integer; 
 
const 
  tab: vector = ((1, 2, 3, 4, 5), (11, 22, 33, 44, 55), (13, 14, 15, 0, -17), 
    (11, 0, 33, 11, 40), (15, 22, 33, 12, 60)); 
 
var 
  i, j: integer; 
 
begin 
  for i := 0 to n do 
  begin 
    for j := 0 to m do 
    begin 
      if tab[i, j] = 0 then 
        Break; 
      write(1.0 / tab[i, j]:5:2); 
    end; 
    Writeln; 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
 
{ 1.00 0.50 0.33 0.25 0.20 
  0.09 0.05 0.03 0.02 0.02 
  0.08 0.07 0.07 
  0.09 
  0.07 0.05 0.03 0.08 0.02 } 
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11. Procedura Continue 
 

 Procedura Continue este folosită în instrucţiuni de ciclare (şi numai acolo) pentru a 

încheia în mod forţat execuţia iteraţiei curente şi a trece la următoarea iteraţie. In interiorul unei 

bucle while-do sau repeat-until, la întâlnirea apelului Continue are loc un salt direct la re-

evaluarea expresiei test, în cazul instrucţiunii for se trece la pasul următor al iteraţiei (daca nu 

este depăşit domeniul contorului) 

 

 

Exemplu: 

 
program Exemplul_07; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
var 
  i: integer; 
 
begin 
  for i := 0 to 18 do 
  begin 
    if i mod 3 = 0 then 
      Continue; 
    Write(i:3); 
  end; 
  Writeln; 
  i := -1; 
  while i < 18 do 
  begin 
    Inc(i); 
    if i mod 3 = 0 then 
      Continue; 
    Write(i:3); 
  end; 
  Writeln; 
  i := -1; 
  repeat 
    Inc(i); 
    if i mod 3 = 0 then 
      Continue; 
    Write(i: 3); 
  until i >= 18; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
 
{ 1  2  4  5  7  8 10 11 13 14 16 17 
  1  2  4  5  7  8 10 11 13 14 16 17 
  1  2  4  5  7  8 10 11 13 14 16 17 } 
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12. Procedura Exit 
 

 Procedura Exit permite unei subrutine (procedură sau funcţie) să transfere controlul îna-

poi subprogramului apelant, (sau, în cazul blocului principal, returnarea controlului către siste-

mul de operare), fără ca fluxul de control să atingă end-ul final al corpului subrutinei.  

Exemplu: 

 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  vector = array [0 .. 4] of integer; 
 
const 
  tab: vector = (1, 2, 30, 0, 4); 
 
function produsulPanaLaPrimulZero(tab: vector): integer; 
var 
  i: integer; 
begin 
  Result := 1; 
  for i := Low(tab) to High(tab) do 
  begin 
    if tab[i] = 0 then 
      Exit; 
    Result := Result * tab[i]; 
  end; 
end; 
 
function areZerouri(tab: vector): boolean; 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i := Low(tab) to High(tab) do 
  begin 
    if tab[i] = 0 then 
      Exit(true); 
  end; 
  Exit(false); 
end; 
 
begin 
  Writeln(produsulPanaLaPrimulZero(tab)); 
  Writeln(areZerouri(tab)); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ 60 
  TRUE 
  Press ENTER } 
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13. Instrucţiunea goto 
 

 Instrucţiunea goto transferă controlul unei etichete aflate în interiorul aceleiaşi subrutine.  

Sintaxa instrucţiunii goto este următoarea: 

 goto etichetă; 

O etichetă este  formată dintr-un identificator urmat de simbolul două puncte „:” şi poate apare 

cel mult odată în faţa unei instrucţiuni din corpul unei funcţii.  Etichetele se declară  în secţiunea 

label, aflată în zona de declaraţii a subrutinei sau a programului principal, şi au un caracter local. 

Etichetele sunt utilizate numai de instrucţiunea goto, în orice alt context o instrucţiune etichetată 

este executată fără să se ţină seama de prezenţa etichetei. Deoarece urmărirea salturilor către 

etichete reduce claritatea programului, este recomandată utilizarea salturilor date de Break, 

Continue sau Exit în locul instrucţiunii goto.  Un exemplu de utilizare justificată: ieşirea forţată 

din bucle imbricate: 

 
program Exemplul_09; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
const 
  n = 4; 
  m = 4; 
type 
  vector = array [0 .. n, 0 .. m] of integer; 
 
const 
  tab: vector = ((1, 2, 3, 4, 5), (11, 22, 33, 44, 55), (13, 14, 15, 0, -17), 
    (11, 22, 33, 11, 40), (11, 22, 33, 12, 60)); 
 
var 
  i, j: integer; 
 
label stop, gata; 
 
begin 
  for i := 0 to n do 
  begin 
    for j := 0 to m do 
    begin 
      if tab[i, j] = 0 then 
        goto stop; 
      Write(1.0 / tab[i, j]:5:2); 
    end; 
    Writeln; 
  end; 
gata : 
  Writeln('GATA'); 
  Readln; 
  Exit; 
stop : 
  Writeln; 
  Writeln('Avem un element nul'); 
  goto gata; 
 
end. 
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{ 1.00 0.50 0.33 0.25 0.20 
  0.09 0.05 0.03 0.02 0.02 
  0.08 0.07 0.07 
  Avem un element nul 
  Press ENTER 
 
  } 
 

Dacă în matricea tab nu există elemente nule sunt afişate toate inversele elementelor şi apoi 

apare textul  "GATA", altfel afişarea se încheie la prima apariţie a lui zero. Se poate înlocui 

goto cu Exit dacă afişarea se efectuează într-o procedură adecvată.  

 
 

 

 
V. Facilităţi 

 

 

14. Instrucţiunea for-in.  

 

Pentru parcurgerea masivelor de date numite “colecţii”, s-a introdus şi în Delphi for-ul în stilul 

“pentru fiecare element” (for each style), cu sintaxa 

 

for element in colecţie do  instrucţiune-corp 

 

O colecţie este un obiect, o instanţă a unei clase container, adică a unei clase care urmea-

ză un anumit model prescris, special conceput pentru a grupa la un loc mai multe date şi a le 

organiza într-o anumită ordine. De exemplu, în Delphi, toate tablourile şi toate stringurile sunt 

containere, deci pot fi parcurse cu instrucţiunea for-in.  

Atenţie: în corpul unui for-in este interzisă modificarea elementului curent, acesta poate 

fi numai inspectat, eventual copiat. 

  
program Exemplul_10; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TVector = array [0 .. 4] of integer; 
  TMatrice = array [1 .. 3] of TVector; 
 
var 
  linie: TVector = (10, 20, 30, 40, 50); 
  mat: TMatrice = ((1, 2, 3, 4, 5), (11, 22, 33, 44, 55), (13, 14, 15, 0, -
17)); 
  a: integer; 
  lin: TVector; 
 



17 

 

begin 
  for a in linie do 
  begin 
    Write(10 * a:5); 
    // a:=10*a;  Error Assignment to FOR-Loop variable 'a' 
  end; 
  Writeln; 
  for lin in mat do 
  begin 
    for a in lin do 
      Write(a:5); 
    Writeln; 
  end; 
 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ 100  200  300  400  500 
  1    2    3    4    5 
  11   22   33   44   55 
  13   14   15    0  -17 
  Press ENTER 
 
} 
 

 

15. Instrucţiunea with.   
 

Pentru a uşura lucrul cu obiecte – înregistrări sau clase – şi a reduce utilizarea intensivă 

operatorului de selecţie membru, s-a introdus instrucţiunea with, cu sintaxa 

with obiect do  instrucţiune-corp 

In cadrul instrucţiunii corp (care de regulă este o instrucţiune compusă), câmpurile, metodele şi 

proprietăţile obiectului considerat pot fi referite numai prin numele lor, fără a mai fi necesar 

operatorul de selecţie membru (operatorul punct). 

 

Exemplu: 
program Exemplul_11; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TPunct = Record 
    x, y, z: double; 
  End; 
 
var 
  A, B: TPunct; 
 
begin 
  with A do 
  begin 
    x := 1.1; 
    y := 2.2; 



18 

 

    z := 3.3; 
  end; 
  B := A; 
  with B do 
  begin 
    x := A.x / 10; 
    Writeln(x:6:3, y:6:3, z:6:3); 
  end; 
 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ 0.110 2.200 3.300 
  Press ENTER } 
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B. Organizarea programelor în module 
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Programs_and_Units 

 

 

 
 Organizarea programelor în module logice aflate în fişiere sursă separate a constituit un 

pas important în dezvoltarea programării calculatoarelor şi a prefigurat apariţia programării 

orientate pe obiecte.  

 In Delphi, o aplicaţie constă dintr-un modulul principal şi din unul sau mai multe module 

secundare numite unituri. Modulul principal este conţinut în fişierul proiect (cel cu extensia dpr) 

şi este format din: antetul programului, o clauză uses (opţională) pentru includerea uniturilor ne-

cesare, diverse declaraţii de date globale şi, în final, blocul begin/end principal, cel care ini-

ţializează datele şi lansează prelucrarea lor. 

 Uniturile sunt conţinute în fişiere cu extensia pas, ele pot fi editate de către programator 

sau pot fi preluate din bibliotecile mediului de programare. Orice program Delphi include cel 

puţin un unit, şi anume unitul System (având textul sursă în fişierul System.pas), care este 

automat inclus în program de către compilator, fără ca programatorul să-l apeleze explicit.  

 Uniturile sunt compilate separat, ele sunt păstrate atât sub formă de fişier sursă cât şi sub 

formă gata compilată (fişiere .dcu); la compilarea programului sunt re-compilate numai uniturile 

la care au apărut  modificări în timpul trecut de la ultima compilare.  

 Să analizăm fişierele exemplului iniţial standard de aplicaţie vizuală: un program care la 

rulare afişează o formă cu un buton “Press!”, care odată apăsat lansează o formă dialog cu mesa-

jul “Hello world!”.  Construim aplicaţia cu New|VCL Forms application Delphi, din galeria de 

componente (meniul Tool Palette) tragem pe formă un  TButton căruia îi setăm  proprietatea 

caption la “Press!” şi îi ataşăm la evenimentul OnClick handlerul necesar (proprietăţile şi 

evenimentele unei componente se găsesc în meniul Object Inspector).  

Iată fişierul proiect, ProjectHello.dpr: 

 
program ProjectHello; 
 
uses 
  Forms, 
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  Application.Run; 
end. 
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 Fişierul sursă începe cu antetul  program, în care precizăm printr-un indentificator nu-

mele aplicaţiei. Observăm că  numele programului coincide cu numele fişierului proiect, cerinţă 

obligatorie în Delphi -  valabilă şi pentru unituri.  

 Urmează apoi o clauză uses prin care includem în program unitul Forms, care aparţine 

mediului integrat RAD Studio, şi unitul Unit1, scris de noi şi aflat în fişierul Unit1.pas. Obser-

văm comentariul adăugat de compilator care precizează că în Unit1 este definită forma Form1.  

 Afişam şi fişierul Unit1.pas,  în care vedem că Form1 este un obiect al clasei TForm1, 

clasă derivată direct din TForm: 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('Hello world!'); 
end; 
 
end. 
 

  

Observăm că unitul Unit1 include şi el, la rândul lui, o serie de alte unituri: Windows, 

Messages, SysUtils, ş.a.  

  Revenind la fişierul proiect, după clauza uses urmează o directivă de compilare şi apoi 

blocul principal, format din numai 4 instrucţiuni. Directiva {$R *.res} precizează că resursele 

programului (icon-ul, de exemplu) sunt depozitate în fişierul ProjectHello.res. 

 In unitul standard Forms sunt definite clasele de lucru cu ferestrele de tip “formă”, printre 

care şi clasa TForm pe care am  întâlnit-o deja (deschiderea fişierului care conţine un unit sau 

declaraţia unei clase se obţine cu tasta Ctrl apăsată plus clic stânga pe mausul poziţionat pe 
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numele dorit). Pe lângă acestea, tot în unitul Forms este definită şi clasa TApplication şi este  

declarată variabila Application, după cum se observă în următorul fragment extras din fişierul 

Forms.pas: 

....................................................... 

var 
  Application: TApplication; 
  Screen: TScreen; 
  HintWindowClass: THintWindowClass = THintWindow; 

....................................................... 

 

 Acum înţelegem că în cele 4 instrucţiuni din blocul program se execută pe rând următoa-

rele acţiuni: este iniţializat obiectul Application şi este setată o anumită   proprietate a lui (dacă 

să apară sau nu în bara de lucru), este creată forma principală TForm1 şi, în final, este lansată  în 

execuţie aplicaţia,  prin apelul metodei  Run a acesteia. 

 

1. Structura uniturilor. Uniturile sunt fişiere cu extensia .pas care conţin, în principal, declaraţii 

de tipuri de date, de constante şi de variabile, şi declaraţii şi definiţii de subrutine. Ele mai pot 

avea şi câteva secvenţe de instrucţiuni pentru iniţializarea datelor sau pentru curăţirea la final a 

zonei de lucru.   

 Uniturile sunt formate din două secţiuni obligatorii: interfaţa şi secţiunea de implemen-

tare, şi din două secţiuni opţionale: secţiunea de   iniţializare şi cea de finalizare.  Sintaxa este 

următoarea: 

 

 unit NumeUnit; 

 

 interface 

    ... 

 implementation 

    ... 

 initialization 

    ... 

 finalization 

    ... 

 end. 

  

Observăm că orice unit începe cu cuvântul cheie unit şi se termină cu end urmat de un 

punct.  Numele unitului trebuie să fie un identificator, mai mult, el trebuie să coincidă cu numele 

fişierului sursă. Ordinea secţiunilor este obligatorie, secţiunea opţională finalization presupune 

existenţa secţiunii initialization, eventual vidă. 
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Să analizăm următorul program compus din fişierul proiect ExemplulA.dpr şi două fişiere 

unit, Unit1.pas şi Unit2.pas: 

 

 
----------------------------------------------------- 
//Fisierul ExemplulA.dpr 
 
program ExemplulA; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses 
  SysUtils, 
  Unit1 in 'Unit1.pas'; 
 
begin 
  Scrie('exemplu'); 
  // Writeln(Rescrie('Error'));//Undeclared identifier: 'Rescrie' 
  // PressEnter; // Error: Undeclared identifier: 'PressEnter' 
  Writeln('Apasti ENTER ca sa inchideti programul.'); 
  Readln; 
  Writeln('GATA'); 
 
end. 
 
 
----------------------------------------------------- 
// Fisierul Unit1.pas 
 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses Unit2; 
procedure Scrie(s: string); 
 
var 
  deCateOri: integer; 
 
implementation 
 
uses StrUtils; 
 
const 
  separator: string = '<->'; 
 
function Rescrie(s: string): string; 
begin 
  Result := s + separator + ReverseString(s) 
end; 
 
procedure Scrie(s: string); 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i := 1 to deCateOri do 
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    Writeln(Rescrie(s)); 
end; 
 
initialization 
 
deCateOri := 3; 
 
finalization 
 
Writeln; 
Writeln('Unit1 a terminat, pa!'); 
PressEnter; 
 
end. 
 
----------------------------------------------------- 
// Fisierul Unit2.pas 
 
unit Unit2; 
 
interface 
 
procedure PressEnter; 
 
implementation 
 
procedure PressEnter; 
begin 
  Writeln('Press ENTER to continue...'); 
  Readln; 
end; 
 
end. 
----------------------------------------------------- 
 

 

 

 Să începem cu unitul Unit2, în interfaţa căruia declarăm  o singură subrutină,  procedura 

PressEnter, pe care o definim apoi  în secţiunea de implementare. 

 Interfaţa unui unit poate conţine numai clauze uses şi numai declaraţii de tipuri, de con-

stante, de variabile şi de subrutine (proceduri şi funcţii). Toate subrutinele declarate în interfaţă  

trebuie să fie definite apoi în secţiunea de implementare. Tot ce este declarat în interfaţa unui 

unit are un caracter public, adică poate fi utilizat în orice alt modul care include, cu uses, res-

pectivul unit. De exemplu, procedura PressEnter este apelată cu succes în Unit1, deoarece 

acesta are clauza uses Unit2. Să observăm că apelul lui PressEnter din programul principal a 

eşuat, deşi în modulul principal avem clauza uses Unit1, iar în Unit1 avem prevăzut uses Unit2. 

Deducem că relaţia de includere a uniturilor nu este tranzitivă, pentru a avea acces la 

identificatorii declaraţi în interfaţa unui unit, trebuie să-l includem direct, explicit. 

 Să analizăm acum modulul Unit1. In interfaţa sa includem unitul Unit2 –  pentru proce-

dura PressEnter –  şi declarăm procedura Scrie şi variabila deCateOri.  
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Urmeză secţiunea implementation care are menirea de a defini subrutinele declarate în 

interfaţă. Pentru a scrie codul acestora se pot declara şi defini aici, în secţiunea de implementare, 

o serie de variabile şi subrutine auxiliare. Acestea au un caracter privat, local, deoarece ele  nu 

sunt vizibile din alte module. In exemplul nostru, funcţia Rescrie, declarată numai  în secţiunea 

implementation, poate fi apelată numai în acest unit, şi numai în zona delimitată de  locul 

declaraţiei  şi end-ul final al unitului. Incercarea de a o apela din programul principal (vezi 

apelul Writeln(Rescrie('Error'))), conduce la eroarea Undeclared identifier: 'Rescrie', 

deşi Unit1 este inclus în fişierul proiect. 

 Secţiunea de iniţializare, opţională, este delimitată de cuvintele cheie initialization şi 

finalization, sau, dacă nu avem secţiune de finalizare, de initialization şi end-ul final. Ea este 

formată dintr-o secvenţă de instrucţiuni executate  la startul programului, uniturile fiind iniţiate  

în ordinea în care apar în clauza uses –   şi finalizate în ordine inversă.  

Secţiunea de finalizare este şi ea formată tot dintr-o secvenţă de instrucţiuni, executate la 

închiderea programului. Scopul  acestor două secţiuni este de a iniţializa datele şi de a elibera 

resursele folosite. 

 

 

2. Clauza uses. După cum am văzut, pentru ca un modul de program (fişier proiect sau unit) să 

aibe acces la codul sursă al unui unit, trebuie să-l includă printr-o clauză uses.  Includerea nu 

constă într-o simplă substituţie de texte (ca în limbajul C, de exemplu), ea are un caracter logic, 

şi se referă, în principal, la domenile de vizibilitate ale indentificatorilor. Cuvântul cheie uses 

este foarte bine ales, el anunţă numai utilizarea unui anumit unit, fără includerea efectivă a 

fişierelor sursă.  Comanda uses  se numeşte clauză şi nu instrucţiune deoarece are reguli 

sintactice proprii, mult mai restrictive decât ale instrucţiunilor. 

 Fişierul proiect poate conţine numai o singură clauză uses, situată imediat după antetul 

program, iar un unit poate conţine cel mult două clause uses, una în interfaţă, situată imediat 

după cuvântul cheie  interface, şi una în secţiunea de implementare, imediat după 

implementation. O clauză uses este formată din cuvântul cheie uses urmat de lista uniturilor 

incluse, separate prin virgule. După ultimul unit inclus punem punct şi virgulă. Exemplu: 
 uses  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,             

Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; 

 In clauza uses din modulul program se pot preciza şi căile de acces la fişierele care conţin 

uniturile incluse, folosind cuvâtul cheie in: 
 uses  Forms, PrimulUnit in 'PrimulUnit.pas'; 

 Compilatorul consideră că fac parte din proiect numai fişierele unit declarate cu in. 

 Mediul integrat RAD Studio completează automat clauzele uses necesare şi este de dorit 

ca utilizatorul să nu editeze direct clauzele pentru includerea uniturilor proprii, ci să folosească 

opţiunile din meniu. Pentru editarea unui unit nou folosim meniurile File | New  | Unit Delphi şi 

obţinem atât un fişier nou pre-editat cu un şablon de unit, cât şi o completare automată a clauzei 

uses din fişierul proiect. 
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3. Vizibilitatea în unituri. Este posibil ca acelaşi identificator să apară în mai multe unituri in-

cluse în program, în acest caz compilatorul reţine mereu numai ultima declaraţie, în ordinea în 

care sunt listate uniturile în clauza uses.  

 Referirea explicită presupune calificarea identificatorilor, cu sintaxa întâlnită deja la 

structuri,  “numeUnit.identificator”: 

 
unit Unu; 
interface 

 
  procedure Afiseaza; 
 
implementation 

 
procedure Afiseaza; 
  begin 
    Writeln(' UNU '); 
  end; 
end. 

 
..................................................... 

 
unit Doi; 
interface 

 
  procedure Afiseaza; 
 
implementation 

 
procedure Afiseaza; 
  begin 
    Writeln(' DOI '); 
  end; 
end. 

 
..................................................... 

 
program ExemplulB;{$APPTYPE CONSOLE} 
uses 
  SysUtils, Unu in 'Unu.pas', Doi in 'Doi.pas'; 
 
begin 
  Writeln('Implicit:'); 
  Afiseaza; 
  Writeln('Explicit:'); 
  Unu.Afiseaza; 
  Doi.Afiseaza; 
  Readln; 
 
end. 
{Implicit: 
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 DOI 
Explicit: 
 UNU 
 DOI} 

4. Incluziunea circulară. Deşi, după cum am văzut, relaţia de incluziune nu este tranzitivă, 

compilatorul nu permite incluziunea circulară dacă toate incluziunile au loc interfeţele uniturilor: 

 
unit Unitul1; 
 
interface 

 
  uses Unitul2; 
  const text1='un string definit in Unitul1'; 
  procedure Afis1; 
 
implementation 
  procedure Afis1; 
  begin 
    Writeln('Afis1 din Unitul1 scrie'); 
    Afis2; 
  end; 
end. 

 
..................................................... 
unit Unitul2; 
 
interface 

 
  //uses Unitul1; //Fatal Error: Circular unit reference to 'Unitul2' 
  procedure Afis2; 
 
implementation 

 
  uses Unitul1; 
 
  procedure Afis2; 
  begin 
    Writeln('prin intermediul lui Afis2 din Unitul2'); 
    Writeln(text1); 
  end; 
end 

 
...................................................... 
program ExemplulC;{$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses  Unitul1; 
 
begin 
  Afis1; 
  Readln; 
end. 

 
{REZULTAT: 
Afis1 din Unitul1 scrie 
prin intermediul lui Afis2 din Unitul2 
un string definit in Unitul1} 


