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În toate programele scrise până acum citirea datelor a fost făcută de la tastatură, iar 
afişarea datelor pe ecran. O altă modalitate de citire a datelor de intrare este cea care 
foloseşte fişiere text, iar pentru afişare putem folosi un fişier text.  

 
Avantajul lucrului cu fişiere text este acela că datele de intrare, respectiv de ieşire rămân 

salvate, putând fi vizualizate şi folosite oricând. 
 
Fişierele text sunt formate numai din caractere ale codului ASCII, avâ nd asociat un 

nume cu maxim 8 caractere şi o extensie formată din cel mult 3 caractere (de obicei se 
folosesc extensiile txt, in sau out). Numele şi extensia sunt separate de caracterul punct. 

Exemple de nume de fişiere cu care se lucrează în limbajul C++:  date.in, date.out, 
date.txt. 

 
Rezolvarea unei probleme printr-un algoritm presupune scrierea unui program care 

porneşte de la date de intrare (ce se dă) şi afişează date de ieşire (ce se cere).  
 

În figura de mai jos sunt prezentate modalităţile de introducere a datelor de intrare într -
un program C++ şi de afişare a datelor de ieşire:  
 

 

Lucrul cu fişiere text presupune folosirea bibliotecii fstream.h, spre deosebire de situaţia 
când utilizam citirea de la tastatură şi afişarea pe ecran unde se folosea biblioteca 
iostream.h. 
 

Folosirea fişierelor pentru citirea datelor presupune parcurgerea a trei etape:  

- Se asociază unei variabile (pe care, în continuare o vom nota cu fin) un nume de 
fişier text existent în folderul curent. Acest lucru se realizează prin: 

ifstream fin(”nume_fisier”) 

Exemplul 1 

… 

ifstream fin(”date.in”); 

… 
 



Folosim denumirea fin pentru că se aseamănă cu cin. În cazul nostru f este iniţiala 
de la file (fişier), iar in primele două litere de la cuvântul input (intrare).  

 

- Citirea datelor din fişier. Acest lucru se realizează prin instrucţiunea:  

fin>>variabila1>>variabila2>> . . . 
 

Efectul este acelaşi ca la citirea de la tastatură. Se citeşte valoarea din fişier, din dreptul 
cursorului şi se atribuie variabilei corespunzătoare.  
Exemplul 2 

Să considerăm fişierul date.in cu trei numere întregi separate între ele printr -un 
spaţiu. Citirea acestor numere se poate  
face astfel: 
 

… 

iostream fin(”date.in”); 

int a,b,c; 

… 

fin>>a>>b>>c; 

… 

 

- Închiderea fişierului se realizează prin:  
 

fin.close() 

 

Folosirea fişierelor pentru afişarea datelor  presupune parcurgerea a trei etape:  

- Se asociază unei variabile (pe  care, în continuare o vom nota cu fin) un nume de 

fişier text existent în folderul curent. Acest lucru se realizează prin: 

ofstream fout(”nume_fisier”) 

Exemplul 3 

… 

ofstream fout(”date.out”); 

… 

Folosim denumirea fout pentru că se aseamănă cu cout. În cazul nostru f este 
iniţiala de la file (fişier), iar out primele trei litere din cuvântul output (ieşire).  

- Scrierea datelor în fişier. Acest lucru se realizează prin instrucţiunea: 

fout<<expresie1<<expresie2<< ... 

 

Efectul este acelaşi ca la afişarea pe ecran. Se evaluează fiecare expresie şi se scrie 
valoarea în fişier, din dreptul cursorului.  

Exemplul 4 

Să considerăm fişierul date.out  în care vrem să scriem pătratul şi cubul unui număr 
memorat în variabila x, pe rânduri diferite. Acest lucru se poate face astfel: 



… 

ofstream fin(”date.in”); 

int x; 

… 

fout<<a*a<<’\n’; 

fout<<a*a*a; 

… 

 

- Închiderea fişierului se realizează prin 
 

fin.close() 

 

 
 

- După executarea programelor se închid automat toate fişierele deschise, însă este 
posibil ca în cazul fişierelor deschise pentru scriere să nu se salveze tot conţinutul. 

Recomandăm închiderea fişierelor în program, folosind instrucţiunea close.  

- Fişierele de intrare şi/sau ieşire se vor crea în folderul curent.  

- Nu putem folosi aceeaşi variabilă pentru fişiere diferite. Astfel,  dacă avem de citit date 
de intrare din două fişiere, atunci trebuie să folosim două variabile cu nume diferit, de 

exemplu: fin1 şi fin2.  

- Citirea datelor şi afişarea datelor se realizează secvenţial în ordinea din instrucţiunea de 

citire, respectiv afişare.  

- Cursorul din fişier nu este vizibil, însă rămâne mereu pe poziţia imediat următoare 

ultimului caracter sau număr citit, respectiv afişat.  

- Trecerea pe un rând nou, când scriem într-un fişier text se realizează folosind caracterul 

‘\n’. 

- Când se citesc numere din fişiere text, care conţin mai multe numere, cursorul se mută 
automat pe rândul următor.  

 

Probleme rezolvate 

1. Se dau în fişierul text numere.in trei numere naturale separate între ele prin câte un 
spaţiu. Scrieţi în fişierul numere.out  unul din mesajele: EGALE – dacă cele trei numere 
sunt toate egale, respectiv NEEGALE – dacă nu sunt toate egale.  

Exemplu: 

numere.in  numere.out 

2 5 7 NEEGALE 

 



Soluţie. Problema presupune citirea datelor din fişier în trei variabile a, b, c şi scrierea în 
fişierul de ieşire a mesajului EGALE, dacă numerele sunt egale, respectiv NEEGALE, contrar. 
 

#include<fstream.h> 

ifstream fin("date.in"); 

ofstream fout("date.out"); 

int a,b,c; 

int main(){ 

 //citirea datelor de intrare 

 fin>>a>>b>>c; 

 fin.close(); 

 //afisarea datelor de iesire 

 if(a==b && b==c) 

  fout<<"EGALE"; 

   else 

  fout<<"NEEGALE"; 

 fout.close(); 

 return 0; 

} 

 

2. În fişierul text date.in se află două caractere, câte unul pe o linie.  
Se cere să se scrie în fişierul date.out codul ASCII al fiecărui caracter, câte unul pe o 

linie. 

Exemplu: 

date.in  date.out 

A 

+ 

65 

43 

Soluţie. Citim din fişierul de intrare caracterele în variabile a şi b, după care determinăm 
codurile ASCII în variabilele întregi na şi nb. Valorile acestor variabile vor fi afişate în fişierul 
de ieşire.  
#include<fstream.h> 

ifstream fin("date.in"); 

ofstream fout("date.out"); 

char a, b; 

int na, nb; 

 

int main(){ 

 fin>>a; 

 fin>>b; 

 fin.close(); 

 na=a; 

 nb=b; 

 fout<<na<<'\n'<<nb; 

 fout.close(); 

 return 0; 

} 

 

3. În fişierul text vector.in se află pe prima linie un număr natural nenul n, cu cel mult 9 

cifre, iar pe linia următoare n numere naturale. Se cere să se scrie în fişierul vector.out  
toate numerele palindroame din vector (care citite de la stânga la dreapta sau de la 

dreapta la stânga se obţine acelaşi număr). 



Exemplu:  

vector.in  vector.out 

5 

2 50 1001 393 12351 

2 1001 393 

 

Soluţie. Vom citi numerele din fişier în vectorul a, cu n componente. Parcurgem fiecare 

componentă, construim numărul cu cifrele în ordine inversă, după care verificăm condiţia de 
număr palindrom. În caz afirmativ se scrie în fişierul de ieşire.  
 

#include <fstream.h> 

ifstream fin("vector.in"); 

ofstream fout("vector.out"); 

 

int a[1000],n,i,inv,aux,c; 

 

int main(){ 

 //citesc numarul de componente al vectorului a 

 fin>>n; 

 //citesc componentele vectorului a 

 for(i=1;i<=n;i++) 

  fin>>a[i]; 

 fin.close(); 

 //afisez numerele palindrom din a 

 for(i=1;i<=n;i++){ 

  aux=a[i]; 

  inv=0; 

  while(aux>0){ 

   c=aux%10; 

   aux=aux/10; 

   inv=inv*10+c; 

  } 

  if(inv==a[i]) 

   fout<<a[i]<<" "; 

 } 

 fout.close(); 

 return 0; 

} 

 

Sfaturi practice 
 

Când aveţi programe care citesc şi afişează datele din/în fişier este bine să parcurgeţi 

etapele (exemplificate pentru a doua problemă rezolvată):  
 

- Creaţi un proiect cu numele pro2. 
 

- Creaţi o fereastră în care scrieţi programul. Apoi salvaţi-l cu numele pp.cpp.  
 



 
 

- Creaţi o nouă fereastră, scrieţi datele de intrare şi salvaţi fişierul cu numele, date.in. 

- Creaţi o nouă fereastră şi salvaţi-o cu numele date.out.  

- Lansaţi în executare programul şi  intraţi în fereastra cu fişierul date.out. Acolo trebuie 

să găsiţi datele de ieşire.  
 

 

1. În fişierul text date.in se află o cifră. Se cere să se creeze, folosind un program C++, 
fişierul date.out, care să conţină în ordine crescătoare toate cifrele mai mici sau egale 

decât cifra din fişierul date.in.   

Exemplu: 

date.in  date.out 

4 0 1 2 3 4 

2. În fişierul nr.in se află două numere naturale unul sub altul.  

Se cere să se verifice dacă numerele din fişierul nr.in sunt consecutive (în ordinea 
dată). Se va scrie în fişierul nr.out unul dintre mesajele CONSECUTIVE, respectiv 

NECONSECUTIVE. 

Exemplu: 

nr.in  nr.out 

2 

3 

CONSECUTIVE 



3. În fişierul sir.in se află pe prima linie o propoziţie cu maxim 255 caractere, iar pe linia 

a doua o altă propoziţie. Se cere să se scrie în fişierul sir.out propoziţia cea mai lungă.  

Exemplu: 

sir.in  sir.out 

Dan este fotbalist bun. 

Ana se joaca. 

Dan este fotbalist bun. 

 

4. În fişierul text vocale.in se află pe aceeaşi linie 9 caractere. Se cere să se scrie în 
fişierul vocale.out toate vocalele din fişierul vocale.in, una sub alta.  

Exemplu: 

sir.in  sir.out 

Alexandru A 

e 

a 

u 
  

5. În fişierul text cons.in se află pe aceeaşi linie 9 caractere. Se cere să se scrie în fişierul 
cons.out toate consoanele din fişierul cons.in, una sub alta.  

Exemplu: 

cons.in  cons.out 

Alexandru l 

x 

n 

d 

r 
  

6. În fişierul nu.in se află pe prima linie un singur număr natural cu exact 4 cifre. Se cere 
să se scrie în fişierul nu.out cifrele numărului una sub alta.  

Exemplu: 

nu.in  nu.out 

2007 2 

0 

0 

7 
  

7. Două fişiere cu numele fisier1.txt şi fisier2.txt, conţin fiecare câte 5 caractere pe 
prima linie. Verificaţi dacă fişierele conţin aceleaşi caractere (şi în aceeaşi ordine), 

afişând pe ecran unul dintre mesajele identice sau neidentice.  
 

8. În fişierul text numere.in pe prima linie se află două numere scrise în ordine 

crescătoare. Se cere să se scrie în fişierul numere.out toate numerele naturale cuprinse 
între cele două numere din fişierul numere.in, câte 12 numere pe un rând (eventual 

ultimul rând poate avea mai puţine numere).  
Exemplu:  

numere.in  numere.out 

12 30 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 



9. În fişierul text date.in pe prima linie se află trei numere naturale, primele două scrise 

în ordine crescătoare. Se cere să se scrie în fişierul date.out toate numerele naturale 
cuprinse între primele două numere din fişierul date.in şi divizibile cu al treilea câte 5 

numere pe un rând (eventual ultimul rând poate avea mai puţine numere).  

Exemplu:  

date.in  date.out 

12 31 3 12 15 18 21 24 

27 0 

10. În fişierul vector.in se află pe prima linie valoarea lui n, iar pe linia a doua n 

componente ale unui vector (numere naturale cu maxim patru cifre) separate între ele 
prin câte un spaţiu. Se cere să se scrie în fişierul vector.out toate componentele care 

sunt cifre, separate între ele printr -un spaţiu.  

Exemplu:  

vector.in  vector.out 

4 

2 50 1001 3 

2 3 

11. În fişierul vect.in se află pe prima linie valoarea lui n, iar pe linia a doua n 
componente ale unui vector (numere naturale cu maxim 9 cifre) separate între ele prin 

câte un spaţiu. Se cere să se scrie în fişierul vect.out toate componentele care sunt 
egale cu suma componentelor vecine (alăturate din stânga şi din dreapta), separate între 

ele printr-un spaţiu.  

Exemplu:  

vect.in  vect.out 

9 

2 2 70 3 33 30 7 17 10 

2 33 17 

 


