
LIMBAJE DE PROGRAMARE –
ELEMENTE DE BAZĂ

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE
1 .4.  ME DIUL L IMB A JULUI  DE  PR O G R A MAR E C/ C+ +



• Prin codificarea algoritmului în limbajul de programare ales, obţinem
un program. Programul este transmis calculatorului prin introducerea 
textului de la tastatură (editare) şi memorat într-un fişier sursă cu 
extensia cpp pentru limbajul C/C++ (exemplu: program.cpp). 
Prelucrarea fişierelor sursă se face prin operaţiile cunoscute: New, 
Open, Save, Save As.

• „Traducerea“ textului de program din limbajul de programare ales în 
limbajul intern al calculatorului se face de către compilator prin 
compilare. Compilatorul realizează şi verificarea sintactică a 
programului, semnalând erorile detectate. Corectarea erorilor se face 
prin editare, de la tastatură, fiind urmată de o nouă compilare. Când 
textul programului nu mai conţine nici o eroare, compilatorul 
generează un fișier obiect cu extensia obj (exemplu: program.obj). 
Fişierul obiect este executat prin comanda Run.



• Pentru a oferi programatorilor accesul la fişiere şi la resursele de 
editare, compilare şi execuţie, au fost dezvoltate mediile de 
programare.

• Mediul de programare este o aplicaţie cu meniu interactiv care oferă 
o interfaţă accesibilă şi prietenoasă (user friendly) pentru operaţiile
necesare dezvoltării, compilării, execuţiei şi depanării programelor 
(FILE, EDIT, COMPILE, RUN, DEBUG).



Descrierea unei sesiuni de lucru cu mediul de 
programare

• Mediul de programare se 
lansează fie de pe Desktop, prin 
activarea icon-ului 
corespunzător (shortcut), fie 
prin lansarea în execuţie a 
fişierului executabil 
Code::Blocks

• Se alege Create a new project



• Se alege Console application

• Se apasă Go

• Se alege C++

• Se apasă Next

• Se completează numele 
proiectului si se apasă Next

• Se alege GNU GCC Compiler și 
se apasă Finish



• In partea stângă in Workspace va 
apare numele proiectului.

• În Source, se gasește main.cpp.

• Editarea programelor se face de la 
tastatură. 

• Compilarea și lansarea în execuţie 
se realizează cu butonul Build and
Run



• În urma compilării pot apare 
erori. Se verifică algoritmul, se 
corectează erorile până când 
programul furnizează datele 
corecte de ieșire.

• Programele se pot rula pas cu 
pas.



• Închiderea şi părăsirea mediului de programare 

• Închiderea şi părăsirea mediului de programare se 
realizează alegând combinaţia de taste CTRL+Q sau 
File —> Quit pentru C/C++.


