
Citiri. Scrieri 
Datele pot avea următorul traseu:    

Sursa (IN) Destinaţie (OUT) 

tastatură monitor 

tastatură fişier 

fişier monitor 

fişier fişier 

 
 
Fişierul <iostream.h> conţine definiţia următoarelor obiecte:       cin   cout  
 

OBSERVATIE: Citirile şi scrierile se pot face folosind obiectele cin  şi cout. 
 
 

Sintaxa pentru citirea datelor:   

     cin>>nume_var1>>nume_var2>>...>>nume_varn; 
         
Efectul: citirea valorilor pentru variabilele nume_variabila1, nume_variabila2, nume_variabilan. 
Exemplu: ... 

  int a,b,c; 
  ... 
  cin>>a;   //citeste o valoare pentru variabila a 
  cin>>a>>b;  //citeste cate o valoare pentru variabilele a,b 
 

       

 Sintaxa pentru scrierea datelor 

          cout<< nume_var1<< nume_var2<<...<<nume_varn; 
  Efectul: afisarea valorilor pentru variabilele nume_variabila1, nume_variabila2, nume_variabilan. 
Exemplu: 

... 
int a,b,c; 

  ... 
  cout<<a;   //afiseaza valoarea variabilei a 
  cout<<a<<b;  //afiseaza valoarea variabilelor a si b 

 
 
Afisarea unor mesaje 

    cout<<”mesaj”; 
Exemplu: 

 cout<<”Acesta este un mesaj”; 
 
 
Construcţia endl face posibilă trecerea la o linie nouă (end line). 
 

 



Instrucţiunea de atribuire (=) 
 

Prin această instrucţiune se atribuire o anumită valoare  într-o variabilă. Ea are mai multe forme: 

Forma 1: 𝒂 = 𝟏𝟎; 

 

Forma 2: 𝒂 = 𝒃; unde, a şi b sunt nume de variabile. Cu o excepţie, tipul celor două variabile trebuie să 

coincidă. Efectul este că variabila a va reţine conţinutul variabilei b. După aplicarea acestei operaţii, conţinutul 

variabilei b rămâne nemodificat, iar conţinutul iniţial al variabilei a se pierde. 

Forma 3:𝒂 = 𝒂 ∗ 𝒂 + 𝟑; Iniţial se evaluează expresia, iar valoarea obţinută este atribuită variabilei a.  

 

Instrucţiunea  IF 
 

Forma generală 1: 

if (expresie_logică) 
{ 
  Instrucţiune a1; 

  Instrucţiune a2; 

 … 

} 
          else  

{ 
  Instrucţiune b1; 

  Instrucţiune b2; 

 … 

} 
 

Forma generală 2: 

if (expresie_logică)  
{ 
  Instrucţiune a1; 

  Instrucţiune a2; 

 … 

} 
Într-o expresie logică pot să apară operatorii relaţionali:  

< > <= >= == ! = 

 

 

 

Dacă expresia logică este adevărată, 

se execută a1, a2, …. 

Dacă avem o singură instrucțiune NU 

punem acoladele 

 

 

_____________________________ 

 

Dacă expresia logică este falsă, se 

execută b1, b2,… 

Dacă avem o singură instrucțiune NU 

punem acoladele 

 


