
 

 
 

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 

1 / 9 

Noțiuni de teorie începând cu LUCRAREA nr. 4 
 

Tablouri 
 
Declararea tablourilor (în engleză ARRAYs) se poate realiza prin specificația de tip, sau prin specificațiile: 
DIMENSION, COMMON (eliminat începând cu Fortran 90), ALLOCATABLE, respectiv POINTER sau TARGET 
(doar începând cu Fortran 95, în Fortran 90 există posibilitatea de a le defini ca tip ”derivat”). 
 
Caracteristicile oricărui tablou sunt: 

- Tip (orice tip intrinsec sau derivat), 
- Rang (numărul de ”dimensiuni”, de ex. un vector are rangul 1, o matrice are rangul 2 etc.), 
- Limite (de ”jos” și de ”sus” pentru fiecare ”dimensiune” în parte, cea de ”jos” înseamnă valoarea 

inițială a indicelui respectiv, iar cea de ”sus” înseamnă valoare finală a indicelui respectiv), 
- Mărime (rezultă din numărul total de elemente), 
- Formă (rezultă din rang și din limite). 

Tablourile cu forma identică sunt ”conforme” (semnificând că se pot efectua anumite operații pe 
elementele lor, fără a apela explicit la indicii de poziție ai elementelor). Un scalar este ”conform” cu orice 
formă de tablou. 
 
Sintaxa declarării prin DIMENSION (alocarea statică a memoriei pentru tablouri): 
 [Tip,] DIMENSION(limite)[,atribut] :: lista_tablouri 

sau 
 Tip[,atribut] :: nume_tablou(limite)[,nume_tablou(limite)…] 
 
Sintaxa declarării prin ALLOCATABLE (alocarea dinamică a memoriei pentru tablouri): 
 [Tip,] ALLOCATABLE(:[,:]…)[,atribut] :: lista_tablouri 
 
Mențiuni: pentru fiecare rang se rezervă câte o poziție marcată prin caracterul ”:” în paranteza rotundă 
după cuvântul cheie ALLOCATABLE. Pentru alocarea dinamică a memoriei se pot utiliza și parametrii 
POINTER sau TARGET, sintaxa declarării prin POINTER sau TARGET fiind similară cu sintaxa pentru 
ALLOCATABLE, doar cuvântul cheie utilizat diferă (se va scrie POINTER sau TARGET în loc de ALLOCATABLE).  
 
În cazul utilizării alocării dinamice a memoriei prin ALLOCATABLE, POINTER sau TARGET, pentru alocarea 
efectivă a spațiului necesar tablourilor se va utiliza funcția:  
 ALLOCATE(nume_tablou(limite)[,nume_tablou(limite)…])  
în cadrul corpului fișierului sursă. În cazul alocării dinamice a memoriei, trebuie avut în vedere că la 
terminarea rulării programului se va termina și controlul asupra zonei de memorii alocate tablourilor (în 
cadrul programului), așa că prin rulări succesive se poate ajunge în situația ocupării totale a memoriei de 
lucru cu zone alocate tablourilor care nu se mai pot controla. Pentru evitarea acestor situații, memoria 
alocată dinamic în cadrul unui program trebuie eliberată tot în cadrul aceluiași program (înainte de a pierde 
controlul asupra zonei de memorie) prin funcția:  

DEALLOCATE(lista_tablouri) 
Eliberarea zonelor de memorie alocată poate fi necesară și pentru alocarea unor zone diferite de memorie 
(cu alte dimensiuni) acelorași tablouri, starea alocării putând fi testată prin utilizarea funcției 
ALLOCATED(lista_tablouri), de exemplu, în cadrul unul IF logic simplu (sintaxa fiind prezentată la 
instrucțiunile de control) folosit pentru eliberarea memoriei alocate anumitor tablouri: 

IF(ALLOCATED(lista_tablouri)) DEALLOCATE(lista_tablouri) 
 

Exemple: Explicații: 

DIMENSION A(10,2,3),L(8) Tabloul numit A are rangul 3 (3 ”dimensiuni”, în 
total 10x2x3=60 de poziții pentru elemente) și va fi 
implicit de tip REAL, iar cel numit B rangul 1 (8 
poziții) și implicit de tip INTEGER (din cauza literei cu 
care începe numele). 
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ALLOCATABLE X12(:,:),B(:) Tabloul numit X12 are rangul 2 (rezervarea fiecărei 
”dimensiuni” s-a marcat cu câte un caracter ”:”), iar 
tabloul B va fi un vector, având rangul 1. Ambele 
tablouri vor fi implicit de tip REAL. Numărul efectiv 
de poziții din fiecare tablou se va specifica ulterior. 

POINTER C(:,:,:) Tabloul numit C are rangul 3 (rezervarea fiecărei 
”dimensiuni” s-a marcat cu câte un caracter ”:”) și 
va fi implicit de tip REAL, POINTER. Numărul efectiv 
de poziții din tablou se va specifica ulterior. 

REAL, DIMENSION (3,3) :: D,E Tablourile D și E vor fi de tip REAL având rangul 2 și 
conforme (având froma identică). 

INTEGER MAT(2:11,3) Tabloul MAT este de tip INTEGER, cu rangul 2, având 
în total 30 de poziții pentru elemente. La primul 
rang limita inferioară este 2, iar cea superioara 11 
(indicii de poziție fiind incrementați de la 2 până la 
11), iar la al doilea rang limita inferioară este 1 
(implicit), iar cea superioară 3. 

 
Stocarea tablourilor în memorie se realizează prin incrementarea succesivă a indicilor, după cum urmează 
în exemplul pentru tabloul D (cu rangul 2 și mărimea 3x3=9 poziții): 

D 
(1,1) (2,1) (3,1) (1,2) (2,2) (3,2) (1,3) (2,3) (3,3) 

După cum se poate observa, indicele de pe prima poziție va fi incrementat (pornind de la valoarea inițială, 
ce a limitei inferioare, până la limita superioară), după aceea indicele următor, și așa mai departe… 
 
Alocarea valorilor pentru elementele unui tablou, specificația DATA: 
Sintaxa specificației DATA este următoarea: 

DATA lista_variabile/listă_constante/ [[,]lista_variabile/lista_constante/ …] 
 

Exemple: Explicații: 

DIMENSION A10(10,10) 
 

Declararea unui tablou cu numele A10 (implicit de 
tip REAL), având în total 10x10=100 de poziții pentru 
elemente. 

DATA A10/100*1.0/ Inițializare prin nume: toate cele 100 de elemente 
din tabloul A10 vor primi valoarea 1,0. 

DATA A(1,1),A(10,2),A(5,5)/2*3.3,2.0/ Inițializare prin elemente: elementele de pe pozițiile 
(1,1) și (10,2) vor primi valoarea 3,3, iar elementul 
de pe poziția (5,5) va primi valoarea 2,0. 

DATA ((A(i,j), i=1,5,2),j=1,3)/9*3.5/ Inițializare prin ciclu: elementele de pe pozițiile 
(1,1), (3,1), (5,1), (1,2), (3,2), (5,2), (1,3), (3,3) și (5,3) 
vor primi câte o valoare de 3,5. Indicele i pornește 
de la valoarea 1 și ajunge la valoarea finală 5 prin 
incrementare cu câte 2. 

CHARACTER LITERA,STEA*3 
INTEGER M2,M3,M4 
 

Declararea unor entități de tip caracter: LITERA va 
conține 1 caracter, iar STEA va conține 3 caractere 
(s-a folosit o sintaxă veche), urmată de declararea 
entităților M1, M2 și M3 de tip INTEGER. 

DATA STEA, M1, LITERA/”***”,2,”x”/,M2,M3/2*1/ Șirul STEA va conține ”***”, M1 valoarea 2, iar 
caracterul LITERA ”x”, după care se inițializează 
entitățile M2 și M3 cu valoarea 1 (2 bucăți, pentru 
cele 2 entități). 

Mențiune: specificația DATA este declarație, deci trebuie să fie trecută înaintea oricărei instrucțiuni 
executabile. În continuare urmează câteva exemple cu instrucțiuni executabile (instrucțiunea de atribuire). 
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L=10 
Echivalent cu: 
L(1)=10 ; L(2)=10 ; L(3)=10 ; L(4)=10 ; L(5)=10 ; 
L(6)=10 ; L(7)=10 ; L(8)=10  

L este tabloul cu 8 poziții, iar numărul 10 este o 
valoare scalară. Având în vedere că orice scalar este 
conform cu tablouri, toate cele 8 poziții din tabloul L 
vor primi prin atribuire valoarea 10. 

L=L*2 
Echivalent cu: 
L(1)= L(1)*2; L(2)= L(2)*2; L(3)= L(3)*2; L(4)= L(4)*2; 
L(5)= L(5)*2; L(6)= L(6)*2; L(7)= L(7)*2; L(8)= L(8)*2 

Toate cele 8 elemente din tabloul L vor avea 
valoarea înmulțită cu 2 (având în vedere că scalarul 
2 este ”conform” cu tabloul L). 

D=-1.2 
E=-2.*D 
 

Fiecare element din tabloul D va primi valoarea -1,2 
prin atribuire. Tablourile D și E sunt ”conforme” (au 
forma identica 2x3), în consecință fiecare element 
din tabloul E va primi valoarea 2,4 (rezultând din 
înmulțirea cu -2 a valorii -1,2). 

 
Subșiruri 
 
Sintaxa referirii la un subșir (partea dintr-un tablou cu rangul 1, altfel zis dintr-un șir):  
 nume_tablou([start]:[stop][:pas]) 
 

Exemple: Explicații: 

REAL, DIMENSION(6) :: VA 
INTEGER, DIMENSION(0:5) :: VB 
 
 
 
VA(3:5)=1.0 
 
VB(1:5:2)=1 

Tablourile VA și VB declarate cu câte 6 poziții – 
indicele de poziție în cazul tabloului VA poate lua 
valori de la 1 până la 6 inclusiv, cu pasul de 
incrementare +1, iar în cazul tabloului VB de la 0 
până la 5 (tot 6 poziții).  
Elementele de pe pozițiile 3, 4 și 5 din vectorul VA 
vor primi valoarea 1,0 prin atribuire.  
Elementele de pe pozițiile numărul 1, 3 și 5 (indicele 
pornește cu valoarea 1 și va ajunge până la 5 cu 
pasul 2) din vectorul VB vor primi valoarea 1,0 prin 
atribuire. 

CHARACTER(LEN=8) :: TITLU=”ALanDALa” 
 
 

Șirul de caractere numit TITLU va avea 8 poziții și va 
fi inițializat cu caracterele citate (câte 1 caracter pe 
câte 1 poziție). 

Referirile următoare ale entității denumite TITLU (din exemplul anterior) înseamnă caracterele (citate) din 
coloana dreaptă: 

  TITLU(2:4) 
 TITLU(5:5) 
 TITLU(:5) 
 TITLU(5:) 
 TITLU(:) 
 TITLU(10:) 
 TITLU(5:10) 

”Lan” - caracterele de pe pozițiile 2-4 (inclusiv), 
”D” - caracterul de pe poziția 5, 
”ALanD” - caracterele până la poziția a 5-a, 
”DALa” - caracterele de la poziția a 5-a, 
”ALanDALa” - echivalent cu referirea TITLU, 
Șir de caractere cu lungime nulă (nu există caractere de la poziția 10), 
Ultima poziție din șir este 7 (LEN=7), iar 10 > LEN. Nu este permisă o 
asemenea referire, va genera eroare! 

 
Funcțiile intrinseci pentru șiruri de caractere: 
LEN (șir)  - returnează lungimea (numărul de caractere) al șirului specificat. 
INDEX(subșir, șir)  - returnează poziția (de început a) subșirului în șir, sau 0 dacă nu este. 
TRIM(șir)  - returnează șirul fără caracterele de spațiu (blank)  finale. 
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Instrucțiuni de control 
 
Unele dintre aceste instrucțiuni au fost deja prezentate în cadrul lucrărilor precedente, fiind reluate pentru 
a avea o grupare a tuturor instrucțiunilor de control într-un singur subcapitol. 
 
Instrucțiuni pentru oprirea execuției 
STOP [cod_oprire] Termină executarea, oprind rularea programului. Dacă se specifică 

cod_oprire, atunci acesta va fi afișat (cod_oprire poate fi un număr 
întreg, sau un șir de caractere citate, se utilizează în cazul mai multor 
posibilități de oprire, pentru identificarea ramurii parcurse). 
 

PAUSE [cod_oprire] Suspendă temporar rularea programului, afișând (dacă s-a precizat) și 
cod_oprire (poate fi un număr întreg, sau un șir de caractere citate). 
Pentru continuarea rulării va trebui apăsată tasta <ENTER>. În toate 
cazurile va determina afișarea mesajului: 
 PAUSE statement executed. Hit Return to continue. 
Dacă s-a specificat și un cod_oprire, acesta va fi afișat între cuvintele 
”PAUSE” și ”statement” din mesaj. 

 
Instrucțiuni de salt 
Există 3 variante de instrucțiuni de salt (la toate se folosesc cuvintele cheie GO TO sau GOTO), având sintaxa 
următoare: 
 
GOTO e Acesta este saltul necondiționat, e este eticheta la care se va sări în 

momentul executării acestei instrucțiuni. Eticheta e trebuie să fie 
”purtată” de către o instrucțiune executabilă (trebuie scrisă în fața 
instrucțiunii la care se va sări pe parcursul executării instrucțiunilor). 
 

GOTO (lista_etichete)[,]expresie Acesta este saltul calculat. Prin evaluarea expresie-i va rezulta poziția 
etichetei din lista_etichete, care se va considera pentru efectuarea 
saltului. Se subînțelege, că valoarea rezultată din expresie trebuie să fie 
un număr întreg, strict pozitiv. Dacă acest număr este mai mare decât 
numărul elementelor din lista_etichete, saltul nu se va efectua. 
  

GOTO var[[,](lista_etichete)] Acesta este saltul asignat, var fiind numele unei entități de tip INTEGER 
care în prealabil trebuie să primească prin asignare valoarea etichetei 
dorite (ASSIGN e TO var). În variantele mai noi ale limbajului Fortran, în 
loc de asignare se poate folosi atribuirea, sau citirea valorii etichetei. 
Saltul va fi efectuat doar dacă valoarea lui var există în lista_etichete 
(deci, prin specificarea unor etichete în lista_etichete se poate condiționa 
efectuarea sau nu a saltului).  
Dacă lista_etichete nu s-a specificat (GOTO var), instrucțiunea va 
funcționa ca și saltul necondiționat. 

 
Instrucțiuni decizionale 
Există mai multe tipuri, unele având și variante structurate (introduse cu Fortran 90), sintaxa lor fiind 
următoare.  
 
IF (expresie_aritmetică) e1,e2,e3 Decizia aritmetică (IF aritmetic) presupune testarea valorii rezultatului 

expresiei aritmetice fată de zero, fiind precizate 3 etichete (nu 
neapărat diferite). În cazul în care rezultatul din expresie_aritmetică 
este strict negativ, se va efectua un salt la eticheta e1, dacă rezultatul 
este nul (valoarea 0) la eticheta e2, iar în cazul unui rezultat strict 
pozitiv la eticheta e3.  
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IF (expresie_logică) instrucțiune Decizia logică nestructurată (IF logic simplu), cu ramură vidă, permite 

specificarea unei singure instrucțiuni. Această instrucțiune va fi 
executată doar în cazul în care expresie_logică rezultă adevărată (cu 
valoarea .TRUE.). În caz contrar (rezultând valoarea .FALSE. pentru 
expresie_logică) instrucțiunea va fi ignorată. 
  

IF (expresie_logică_1) THEN 
instrucțiuni_1 
[ELSE IF (expresie_logică_i) THEN 
instrucțiuni_i] 
[ELSE 
instrucțiuni_x] 
ENDIF 

Decizia logică structurată (IF logic structurat) poate fi cu ramură vidă 
(varianta în care apar doar cuvintele cheie IF, THEN și ENDIF), sau nu. 
Cuvintele cheie ELSE IF se pot scrie și împreună, ca ELSEIF, în unele 
variante ale limbajului Fortran. Dacă se specifică mai multe secvențe 
ELSE IF, expresie_logică_i trebuie să fie distinctă pentru fiecare 
secvență, fără posibilități de îndeplinire simultană a mai multor 
condiții exprimate (mențiunea fiind valabilă și pentru 
expresie_logică_1.  
În cazul în care expresie_logică_1 rezultă cu valoarea .TRUE., se vor 
executa cele precizate în blocul instrucțiuni_1. Altfel, dacă 
expresie_logică_1 rezultă cu valoarea .FALSE., se va considera prima 
expresie_logică_i (dacă s-a specificat) care, dacă rezultă cu valoarea 
.TRUE. va conduce la executarea celor precizate în blocul 
instrucțiuni_i corespunzător. Doar dacă toate expresiile logice 
precedente au rezultat cu valoarea .FALSE. vor fi execuate cele 
precizate în blocul instrucțiuni_x. 
 

SELECT CASE (expresie) 
[CASE (set_criterii_i) 
instrucțiuni_i] 
[CASE DEFAULT 
instrucțiuni] 
END SELECT 

Decizia generalizată permite testarea valorii oricărei expresii. Trebuie 
avut grijă ca fiecare set_criterii_i specificat să fie clar, și fără 
suprapuneri între ele! Ramura CASE DEFAULT va fi considerată doar în 
cazul neîndeplinirii condițiilor specificate în toate set_criterii_i 
anterioare. 

Variantele structurate pot conține alte instrucțiuni structurate (structuri), însă fără a intersecta acestea. 
Instrucțiunile structurate conținute trebuie să înceapă și să se termine în cadrul aceluiași bloc (marcate în 
sintaxele precedente cu instrucțiuni_1, instrucțiuni_i, instrucțiuni_x, respectiv instrucțiuni). 
 

Exemple: Explicații: 

 CHARACTER raspuns 
 … 
1 WRITE(*,*)’ Introduceti valorile: ‘ 
 … 
 WRITE(*,*)’ Reluati? (D/N): ‘ 
 READ(*,*)raspuns 
 IF(raspuns.EQ.’d’.OR.raspuns.EQ.’D’) GOTO 1 

… 
 

Declararea unei entități de tip caracter (1 poziție) 
 
 
 
 
Citirea unui caracter și memorarea acestuia în 
raspuns, iar în urma testării valorii printr-un IF logic 
simplu, eventualul salt necondiționat la 
instrucțiunea cu eticheta 1 

 CHARACTER raspuns 
 … 
1 WRITE(*,*)’ Introduceti valorile: ‘ 
 … 
 WRITE(*,*)’ Reluati? (D/N): ‘ 
 READ(*,*)raspuns 
 IF(raspuns.EQ.’d’.OR.raspuns.EQ.’D’) THEN 
    GOTO 1 
 ENDIF 

… 

Exemplul precedent, utilizând în locul unui IF logic 
simplu, un IF logic structurat (fără ramura ELSE). 
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 IF(x+1)3,1,6 
3 WRITE(*,*)” rezultat negativ” 
 GOTO 2 
1 WRITE(*,*)” rezultat nul” 
 GOTO 2 
6 WRITE(*,*)” rezultat pozitiv” 
2 CONTINUE 
 

Testarea valorii rezultate în urma evaluării expresiei 
numerice x+1, printr-un IF aritmetic, urmând ca în 
funcție de rezultat să se afișeze dacă este negativ, 
nul, sau pozitiv. 
 

IF(x+1<0) THEN 
   WRITE(*,*)” rezultat negativ” 
   ELSE IF(x+1==0) THEN 
       WRITE(*,*)” rezultat nul” 
  ELSE 
  WRITE(*,*)” rezultat pozitiv” 
ENDIF 
 

Exemplul anterior, utilizând în locul unui IF aritmetic 
un IF logic structurat. 

 IF(x/2)3,3,6 
3 WRITE(*,*)” rezultat <=0” 
 GOTO 2 
6 WRITE(*,*)” rezultat >0” 
2 CONTINUE 
 

Testarea valorii rezultate în urma evaluării expresiei 
numerice x/2, printr-un IF aritmetic, urmând ca în 
funcție de rezultat să se afișeze dacă este mai mic 
sau egal cu zero, sau strict pozitiv. 
 

SELECT CASE(x/2) 
    CASE(:0) 
 WRITE(*,*)” rezultat <=0” 
    CASE DEFAULT 
 WRITE(*,*)” rezultat >0” 
END SELECT 
 

Exemplul anterior, utilizând în locul unui IF aritmetic 
o structură SELECT CASE cu o expresie aritmetică. 
Criteriul specificat prin (:0) semnifică toate valorile 
numerice până la zero (inclusiv). 

SELECT CASE(x/2<=0) 
    CASE(.TRUE.) 
 WRITE(*,*)” rezultat <=0” 
    CASE(.FALSE.) 
 WRITE(*,*)” rezultat >0” 
END SELECT 
 

Exemplul anterior, utilizând în locul unui IF aritmetic 
o structură SELECT CASE cu o expresie logică. 
Valoarea în urma evaluării unei expresii logice poate 
fi .TRUE. sau .FALSE. (doar una dintre cele două 
valori logice). 

 
Instrucțiuni pentru cicluri (repetiții) 
Instrucțiunile pentru realizarea ciclurilor sunt structurate (cele la care se marchează finalul structurii în loc 
de etichetă cu END_nume fiind introduse cu Fortran 90). Fiind vorba de instrucțiuni structurate (structuri), 
acestea pot conține alte structuri (de exemplu, ciclu în ciclu, sau decizie structurată în ciclu, sau ciclu în 
structură decizională etc.), dar nu pot fi intersectate. Instrucțiunile structurate trebuie să înceapă și să se 
termine în cadrul aceluiași bloc (marcat cu instrucțiuni) în sintaxele de mai jos.  
 
DO e [[,] control_ciclu] 
instrucțiuni 
e ultima_instrucțiune_executabilă 

Ar corespunde cu un ciclu post-condiționat, cu mențiunea că, dacă s-a 
specificat control_ciclu, acesta va fi întâi evaluat (conform celor 
menționate mai jos). La această instrucțiune structurată, dacă se 
includ cicluri în ciclu având corpul identic, se admite utilizarea unei 
singure etichete pentru marcarea sfârșitului structurilor (nu se 
consideră intersectare). 
Dacă ultima specificație din corpul ciclului nu este o instrucțiune 
executabilă (de exemlplu, un marcaj ENDIF, sau similar), se poate 
utiliza instrucțiunea neutră CONTINUE (prezentată mai jos). 
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DO  [control_ciclu] 
instrucțiuni 
ENDDO 

Diferența față de varianta anterioară constă prin marcajul final 
ENDDO (unele variante de Fortran acceptând și END DO). 

 
Sintaxa pentru control_ciclu este următoare: 
 contor_ciclu=valoare_inițială,valoare_finală[,pas_incrementare] 
 
Interpretarea acestuia se face atribuind valoare_inițială la contor_ciclu și verificând dacă acesta este sub 
valoare_finală (dacă nu este, ciclul va fi ignorat fără a se executa vre-o instrucțiune din corpul ciclului). 
După o primă parcurgere a instrucțiunilor din corpul ciclului, contor_ciclu se modifică cu valoarea 
specificată la pas_incrementare. În cazul în care nu s-a specificat pas_incrementare, acesta va fi considerat 
în mod implicit +1. Se verifică ca valoarea din contor_ciclu să nu fi depășit valoare_finală, pentru a relua din 
nou executarea instrucțiunilor din corpul ciclului. Ieșirea din ciclu se va realiza în momentul în care 
contor_ciclu va avea o valoare peste valoare_finală. Nu este permisă modificarea explicită (prin 
instrucțiuni) în corpul ciclului a vre-unei componente din control_ciclu. 
În cazul în care nu se specifică control_ciclu, se poate realiza o buclă ”infinită” (se poate opri rularea prin 
apăsarea simultană a tastelor <CTRL> și <C>, determinând ieșirea din program prin întrerupere forțată). 
 
DO e [,] WHILE (expresie_logică) 
instrucțiuni 
e ultima_instrucțiune_executabilă 

Ar corespunde cu un ciclu pre-condiționat. Instrucțiunile din corpul 
ciclului vor fi executate doar dacă expresie_logică rezultă cu valoarea 
.TRUE. (și ciclul se va realiza doar atâta vreme căt timp această 
valoare există). În momentul în care expresie_logică devine .FALSE., 
se va ieși din ciclu. 
Dacă ultima specificație din corpul ciclului nu este o instrucțiune 
executabilă (de exemlplu, un marcaj ENDIF, sau similar), se poate 
utiliza instrucțiunea neutră CONTINUE (prezentată mai jos). 
 

DO WHILE (expresie_logică) 
instrucțiuni 
ENDDO 

Diferența față de varianta anterioară constă prin marcajul final 
ENDDO (unele variante de Fortran acceptând și END DO). 

 
Pe lângă aceste instrucțiuni, există și căteva instrucțiuni de control pentru definirea reluării și ieșirii din 
buclele descrise. 
CYCLE Determină reluarea executării instrucțiunilor dintr-un ciclu, înainte de 

a parcurge toate instrucțiunile din corpul ciclului. 
 

EXIT Permite părăsirea corpului unui ciclu (ieșirea din ciclu). 
 

[e] CONTINUE Este o instrucțiune executabilă fără efect. Sensul utilizări este doar de 
a purta etichetă. 

 

Exemple: Explicații: 

DO i=1,10 
WRITE(*,*) i 
ENDDO 
WRITE(*,*) i 

Echivalent cu: 
DO 8 i=1,10 

 8  WRITE(*,*) i 
WRITE(*,*) i 

Ciclu pentru afișarea valorii contor_ciclu (i), în 
varianta cu ENDDO,  
 
  
sau, 
în varianta utilizării unei etichete (8) pentru marcajul 
finalului corpului ciclului. 

DO i=1,n 
DO j=i+1,n 
REZ(i,j)=1.0/(i+j) 
ENDDO 

Ciclu în ciclu, în varianta cu ENDDO (primul ENDDO 
este pentru ciclul cu contorul j, considerat interior) 
și în varianta utilizării unei etichete (20) pentru 
marcajul finalului corpului ciclului. Se poate observa, 
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ENDDO 
Echivalent cu: 

DO 20 i=1,n 
DO 20 j=i+1,n 

20 REZ(i,j)=1.0/(i+j) 
Echivalent cu: 

DO 11 i=1,n 
DO 20 j=i+1,n 

20 REZ(i,j)=1.0/(i+j) 
11 CONTINUE 

că în a doua variantă s-a folosit o singură etichetă 
(nu se consideră intersectare de structură în 
asemenea situații). 
De asemenea, se poate observa că este permisă 
folosirea valorii contoarelor de ciclu, însă fără 
modificarea explicită a acestora. 
Desigur, se poate folosi și instrucțiunea CONTINUE 
(amintită mai sus) în asemenea situații. Ciclul 
interior va fi cel cu eticheta 20 (ultima structură 
deschisă trebuie să fie prima închisă). 
 

DO 
READ *,N 
IF(N == 0) EXIT 
ENDDO 
 

O variantă de ciclu fără control, se va ieși din ciclu 
datorită instrucțiunii EXIT (în cazul în care s-a 
introdus pentru N valoare nulă). 

DO i=1,4 
PRINT *,i 
IF(i > 2) CYCLE 
PRINT *,i 
ENDDO 
PRINT *,’gata…’ 

Pe monitor se vor afișa următoarele: 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
gata... 

Instrucțiunea CYCLE va determina reluarea ciclului 
(fără a executa instrucțiunile care îl urmează) din 
momentul în care valoarea lui i depășește 2. 
 

CHARACTER*132 LINIE 
READ (‘A’),LINIE 
i=1 
DO WHILE (LINIE(i:i) == ” ”) 
i=i+1 
ENDDO 

Se definește un șir de caractere (numit LINIE) cu 132 
de poziții (s-a folosit sintaxa veche din Fortran 77) și 
se citesc caracterele printr-o singură instrucțiune 
(utilizînd descriptorul pentru valori alfanumerice). 
Cât timp se vor întâlni spații (caractere blank) 
pornind de la începutul șirului, se va incrementa 
valoarea i care este utilizată și pentru specificarea 
poziției caracterelor din șir (a se vedea subșiruri). La 
final, i va conține poziția primului caracter diferit de 
spațiu din șirul LINIE (numărul total al spațiilor +1). 

 
În cazul operațiilor de intrare/ieșire se pot utiliza cicluri implicite (asemănător cu exemplificarea de la 
specificația DATA), ca în următoarele exemple: 

Exemple: Explicații: 

DIMENSION A(10,10) 
READ *,”nr. de linii din matricea A: ”,nl 
READ *,”nr. de coloane din matricea A: ”, nc 
DO i=1,nl 
PRINT *,”elementele de pe rândul ”,nl,” :” 
READ *,(A(i,j), j=1,nc) 
ENDDO 
 
 
 
 

Declararea unui tablou cu 10x10=100 poziții 
 
 
 
 
Utilizarea unui ciclu implicit pentru citirea 
elementelor de pe un rând dintr-o matrice. 
Interpretare: citește A(i,j) cât timp indicele j 
pornește de la valoarea 1 și ajunge (incrementat la 
fiecare pas cu +1) la valoarea lui nc.  
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PRINT *,”tabloul A:” 
PRINT *, ((A(i,j),”, ”, j=1,nc), i=1,nl) 

 
Afișarea elementelor din matricea A, element cu 
element, urmate de caracterele ”, ”. Atenție, în 
acest caz afișarea va fi continuă (fără separarea pe 
linii). 
Ciclul cu contorul j este în interiorul ciclului cu 
contorul i. 

 


