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Algoritmi elementari (considerații generale) 

1.Prelucrarea numerelor   

• prelucrarea cifrelor unui număr (de exemplu: suma cifrelor, testarea proprietăţii de palindrom, etc.) 
Cifrele unui număr pot fi obținute, incepând cu ultima, de la sfârșit spre început, prin împărțiri succesive  la 10. Restul 

împărțirii numărului  la 10 este ultima cifră, iar  înlăturarea ultimei cifre este echivalentă cu împărțirea în numere întregi la 

10  a numărului inițial. Apoi,  restul împărțirii noului număr la 10 dă penultima cifră a numărului inițial,  care poate fi 

datașată prin impărțire la 10. s.a.m.d. 

Se utilizează notația număr % 10 pentru restul împărțirii și număr / 10 pentru rezultatul împărțirii 

Pentru realizarea operațiilor repetitive se folosesc structurile de control repetitive ale algoritmilor. 

ex. Fie n=1234. Ultima cifră este u = n %10 = 4.  Pentru înlăturarea ultimei cifre din număr se face  operația nn = n / 10 = 

123. Penultima cifră este pu = nn %10 = 3 = (n / 10) % 10.  Pentru înlăturarea penultimei cifre din număr se face  operația 

nnn = nn / 10 = 12 = (n / 10) / 10.  

Pe de altă parte, având o serie de cifre, din acestea se poate construi un număr, fie de la început spre sfârșit, fie de la 

sfârșitul numărului spre început. 

 În primul caz, se obțin numere intermediare, care se înmulțesc cu 10 și se adaugă următoarea cifră 

ex. Fie c1=1, c2=2, c3=3, c4=4. Obținem n1 =c1 =1, n2 =n1*10+c2=(c1*10)+c2 = 1*10+2 =12, n3 =n2*10+c3 

=((c1*10)+c2)*10+c3 =((1*10 +2) *10) +3 =123, n =n4 =n3*10+c4 =(((c1*10) +c2)*10+c3) *10 +c4 =(((1*10 +2) *10) +3) *10 

+4 =1234. 

În al doilea caz, se obțin numere intermediare  care se adaugă la cifrele anterioare care sunt, în prealabil, înmulțite cu puteri 

ale lui 10  

ex. Fie c1=1, c2=2, c3=3, c4=4 și p0=100. Obținem m1 =c4 =4 și p1=p0*10=101.  m2 =c3*p1+m1 =3*10+4 =34 și  

p2=p1*10=102.  m3 =c2*p2+m2 =2*100 +34 =234 și p3=p2*10=102. n =m4 =c1*p3+m3 = =(((c1*10) +c2) *10+c3)*10+c4 

=1*1000+ 234 =1234. 

 Numărul invers.  Se citeşte un număr întreg a. Să se realizeze un algoritm 

care să afiseze numărul invers. Numim număr invers (sau oglindit) numărul 

format cu cifrele citite de la dreapta la stanga. 

De exemplu dacă se citeşte pentru a valoarea 327 atunci algoritmul va afişa 

numărul invers 723.  

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 
 

• probleme de divizibilitate (de exemplu: determinarea divizorilor unui număr (a), determinarea 

c.m.m.d.c./c.m.m.m.c (b)., testare primalitate (c), etc.) 
(a) Pentru găsirea divizorilor unui număr n, se încearcă dacă numărul n se împarte exact la numere d mai mici decât el, deci 

dacă n % d ==0 . Se ține cont de faptul că 1 este divizor al tuturor numerelor și că orice număr își este divizor lui însuși. 

Astfel, cel mai mare număr d care trebuie incercat este jumătatea lui n, n/2. 

ex. Fie n=90. 1 este divizor al tuturor numerelor. Numărul însuși își este divizor, deci și 90 este divizor. Se încearcă:  n %2 = 0, 

deci 2 este divizor; n %3 = 0, deci 3 este divizor; n %4 = 2, deci 4 nu este divizor; n %5 = 0, deci 5 este divizor; n %6 = 0, deci 6 

este divizor; n %7 = 6, deci 7 nu este divizor; s.a.m.d. se încearcă numerele până la 90/2=45. 

a, inv întreg 

citeşte a 

inv ← 0 //initial inv   

cât timp a ≠ 0 execută 
|  inv ← inv * 10 + a % 10   

|  a ← a / 10  

|▄ 

 

scrie inv 
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  Divizorii unui număr a. Se citeşte un număr întreg a. Să se realizeze un 

algoritm care să afiseze toti divizorii numărului a.  

De exemplu dacă se citeşte pentru a valoarea 12 atunci algoritmul va afişa „1 2 3 4 

6 12”, iar în cazul în care se citeşte a = 13 se va afişa „1 13”.  

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 
 

 (c) Pentru testarea primalității unui număr n, se încearcă dacă 

numărul n se împarte exact la numere d mai mici decât el, deci 

dacă n % d ==0. Existența unui astfel de număr d ne asigură că 

numărul n NU este prim. Cel mai mare număr d care trebuie 

incercat este rădăcina pătrată a lui n, √𝑛 , altfel spus se încearcă 

toate numerele  d >=2 cu proprietatea că d*d <=n. 

 Primalitatea unui număr a. Se citeşte un număr întreg a. Să 

se realizeze un algoritm care să verifice dacă numărul a este prim.  

De exemplu dacă se citeşte pentru a valoarea 12 atunci algoritmul 

va afişa „numar NEPRIM”, iar în cazul în care se citeşte a = 13 se va 

afişa mesajul „numar PRIM”.  

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 
 

(b) Pentru determinarea c.m.m.d.c. pentru două numere a și b, se folosește algoritmul lui Euclid. Mai întâi aflăm restul 

împărţirii lui a la b şi cât timp acest rest este diferit de 0, vom înlocui pe a cu b şi pe b cu restul obţinut, după care 

recalculăm restul împărţirii noului a la noul b. Algoritmul lui Euclid foloseşte o structură repetitivă cu test iniţial. 

Euclid a demonstrat că oricare ar fi numerele a şi b iniţiale, repetând operaţiile descrise mai sus, găsim restul = 0. În acel 

moment putem afirma că cmmdc(a,b) este ultimul rest nenul. Deoarece variabila b ia mereu valoarea restului, afişam pe b 

ca fiind cmmdc.  

Pentru găsirea c.m.m.m.c se folosește relația a * b = cmmmc * cmmdc. 

 9. Cel mai mare divizor comun intre 2 numere întregi a şi b.  Se citesc două 

numere întregi a şi b. Să se realizeze un algoritm care să afişeze cmmdc(a,b). 

De exemplu dacă se citeşte pentru a valoarea 36 şi pentru b valoarea 24 atunci 

algoritmul va afişa 12.  

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 
 

• calculul unor expresii simple (sume, produse, etc.) 
Algoritmii din această categorie se referă la calculul unor expresii simple (sume, produse, numărări, etc.) pentru mulțimi de 

numere care sunt ușor de delimitat cu ajutorul unor proprietăți elementare (toate numerele mai mici decât un număr n, 

toate numerele pare/impare mai mici decât un număr n, primele n numere naturale (sau pare/impare), etc.).  

a,i întreg 

citeşte a 

pentru i ← 1, a execută 

| dacă (a % i = 0) atunci 

| |  scrie i 

| |▄ 

|▄ 

 

a, i, prim întreg 

citeşte a 

dacă a <= 1 atunci 

|   scrie ”numar NEPRIM”  

| altfel 

| |  prim ← 1 //presup. nr este prim 

| |  pentru i ← 2, [a/2] execută 

| |  |  dacă (a % i = 0) atunci 

| |  | | prim ← 0 //  divizor găsit 

| |  | |▄ // deci nr nu e prim 

| |  |▄ 

| |  dacă prim = 1 atunci 

| |  |  scrie ”numar PRIM” 

| |  |altfel 

| |  |scrie ”numar NEPRIM” 

| |  |▄ 

| |▄ 

|▄ 

 

a, b, r întreg 

citeşte a, b 

r ← a % b //r reţine  a%b 

cât timp r ≠ 0 execută 
| a ← b   

|  b ← r 

|  r ← a % b  

|▄ 

 

scrie ”cmmdc este ”, b 
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Expresiile simple trebuie în prealabil inițializate: sumele sau numărările cu 0, produsele cu 1. Apoi se continuă rezolvarea 

problemei  prin generarea / identificarea succesivă a elementelor mulțimii cu ajutorul unor structuri repetitive, care, 

eventual, includ structuri de decizie suplimentare.  Odată identificat un element se actualizează expresia: la numărari se 

adaugă 1, la adunari/înmulțiri se adaugă/înmulțește valoarea elementului mulțimii.  

  Factorial.  Se citeşte un număr întreg n. Să se realizeze un algoritm care 

să afiseze n! Factorial de n (notat n!) este produsul numerelor de la 1 la n. 

De exemplu dacă se citeşte pentru a valoarea 4 atunci algoritmul va afişa 24, 

deoarece 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24.  

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 
 

 

2. Prelucrarea unor secvenţe de valori 

• determinare minim/maxim 
Algoritmii din această categorie se referă determinarea unui element (minim sau maxim) prin selectarea lui dintr-o secvență 

preluată (citită) de la tastatură sau dintr-un fișier.  Elementul determinat se actualizează pe măsura completării secvenței de 

valori, după comparare cu fiecare element nou citit. 

Fie, de exemplu,  cazul elementului minim. Se citește primul element, într-o variabilă x. Elementul minim este inițializat cu 

această valoare. Apoi, într-o structură repetitivă sunt citite celelalte valori din secvență, suprascriindu-se variabila x, și sunt 

comparate cu valoarea minimului la acel moment. Dacă valoarea citită este mai mică decât acel minim parțial, minimul este 

actualizat cu valoarea citită. 

 Maximul într-un şir de numere. Se citeşte un număr n 

întreg şi apoi n numere întregi. Să se realizeze un algoritm care 

să afiseze cel mai mare număr citit. 

De exemplu dacă se citeşte pentru n valoarea 5 şi apoi valorile 

12, 220, 23, 89, 146 atunci algoritmul va afişa mesajul 220, 

deoarece 220 este valoarea maximă citită. 

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 

 

• verificarea unei proprietăţi (de exemplu, dacă toate elementele din secvenţă sunt numere perfecte, etc.) 
Spunem că un număr n este perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi, fară el însuşi. De exemplu: 6 = 1 + 2 + 3  şi 28 = 1 + 

2 + 4 + 7 + 14. Exemplele sugerează și funcționarea algoritmului care determină dacă un număr x este perfect. Astfel, se 

inițializează o variabilă de însumare s0. Apoi, într-o structură repetitivă, se verifică numerele naturale d, mai mici decât 

x/2 dacă sunt divizori ai lui x (dacă x%d == 0). Fiecare divizor d găsit, este adăgat peste variabila ce conține suma divizorilor 

lui x, ss+d. În final, dacă suma este egală cu x, numărul este perfect. 

Pentru a identifica numerele perfecte dintr-o secvență, preluarea numerelor se face într-o structură repetitivă într-o 

variabilă x.  Dar, în această structură repetitivă se va include, pe lângă preluarea valorilor x, și algoritmul, redat anterior, 

pentru verificarea proprietății dacă numărul x este perfect sau nu. 

n, i, p întreg 

citeşte n 

p ← 1 

pentru i ← 1, n execută 

| p ← p * i //calcul produs  

|▄ 

scrie p 

 

n, i, x, max întreg 

citeşte n 

citeşte x//citire prim nr din şir  

max ← x  //iniţial max = prim nr citit  

pentru i ← 2, n execută  

| //de la 2 pt că prim nr e citit 

| citeşte x 

| dacă (x > max) atunci 

| |  max ← x  //max = noua valoare x 

| |▄ 

|▄ 

scrie max 
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   Numere perfecte. Se citeşte un număr întreg n. Să 

se realizeze un algoritm care să afiseze toate numerele 

perfecte mai mici sau egale cu n.   

De exemplu dacă se citeşte pentru n valoarea 30 atunci 

algoritmul va afişa 6 28, deoarece aceste două numere sunt 

singurele pentru care putem scrie: : 6 = 1 + 2 + 3  şi 28 = 1 + 

2 + 4 + 7 + 14 

  În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 
 

• calculul unor expresii în care intervin valori din secvenţă (de exemplu: numărarea elementelor pare/impare, etc) 

 În prealabil, o variabilă de numărare este inițializată cu 0, c0. Apoi, într-o structură repetitivă sunt citite valorile din 

secvență, suprascriindu-se într-o variabila x, și valorii x îi este testată proprietatea (de exemplu dacă x este par, adică 

x%2==0).  Pentru valorile x pentru care rezultatul testului este afirmativ se incrementează variabila de numărere cu 1: c 

cc+1. 

    Numărarea elementelor pare dintr-un șir. Se citeşte un număr n 

întreg şi apoi n numere întregi. Să se realizeze un algoritm care să afiseze 

numărul elementelor pare 

De exemplu dacă se citeşte pentru n valoarea 5 şi apoi valorile 12, 220, 23, 

89, 146 atunci algoritmul va afişa mesajul 3. 

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 

• generarea şirurilor recurente (de exemplu: şirul Fibonacci) 

Şirul lui Fibonacci se formează după urmatoarea formulă:    Fibo(n) = {
1, n =  1 sau n =  2

Fibo (n − 1) +  Fibo (n − 2), n >  2
 

 Algoritmul calculează fiecare termen şi când ajunge la al n-lea se opreşte şi îl afişează.  

Sunt necesare 3 variabile: f1, f2 și f3. Pentru început sunt inițializate variabilele f11 și f21. Se foloseşte o structură 

repetitivă cu număr cunoscut de repetiţii, unde o variabilă contor i ia valori de la 3 la n, deoarece primii doi termeni sunt 

deja calculaţi, iar noi trebuie să calculăm termenii începand cu al 3-lea. În structura repetitivă se va calcula valoarea 

termenului de rang  i în variabila f3f1+f2 și se vor pregătii pentru iterația următoare valorile f1f2 și f2f3.  

   Sirul lui Fibonacci. Se citeşte un număr întreg n (2< n <= 20). 

Să se realizeze un algoritm care să afişeze al n-lea termen din şirul 

lui Fibonacci.  

De exemplu dacă se citeşte pentru n valoarea 8 atunci algoritmul va 

afişa 21, deoarece al 8-lea termen din şirul lui Fibonacci este 21. 

 În pseudocod algoritmul de rezolvare este: 

n, i, d, s întreg 

citeşte n 

pentru i ← 1, n execută 

| s ← 0  // init. suma 

| pentru d ← 1, i/2 execută 

|  dacă i % d = 0 atunci  //d e divizor ? 

|  | s ← s + d  // îl adaug la sumă 

|  |▄ 

| dacă s = i atunci  //  i e perfect ? 

| | scrie i 

| |▄ 

|▄ 

n, i, x, c întreg 

citeşte n 

c ← 0  //iniţ. c, pt numarare 

pentru i ← 1, n execută  

| citeşte x 

| dacă (x % 2 =0) atunci 

| |  c ← c +1  //increment c 

| |▄ 

|▄ 

scrie max 

 

n, f1, f2, f3, i întreg 

citeşte n 

f1 ← 1 

f2 ← 2 // iniţial. primii termeni  

pentru i ← 3, n execută 

| f3 ← f2 + f1 //calcul termen crt 

| f1 ← f2  

| f2 ← f3 

|▄ 

scrie f3 

 


