
 

 
 

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 

1 / 13 

Noțiuni de teorie începând cu LUCRAREA nr. 8 
 
 

Unități de program 
 
Toate programele scrise în limbajul Fortran pot fi organizate în unități de program. O unitate de program 
este considerată o secvență de specificații și de instrucțiuni care poate fi scrisă într-un fișier sursă separat și 
poate fi compilat. Desigur, într-un fișier sursă pot fi scrise și mai multe unități de program, iar ordinea în 
care se succed nu are importanță, cu excepția modulelor (modulele trebuie să fie compilate înainte de 
unitățile de program care le utilizează, de aceea trebuie să apară înaintea lor în fișierul sursă, astfel încât în 
momentul în care se ajunge la compilarea unității care utilizează modulul, modulul să fie deja compilat).  
De regulă fiecare unitate de program începe prin definire și se termină cu marcajul END urmat de 
specificarea tipului corespunzător unității de program. Numele unităților de program trebuie să fie unic și 
trebuie să respecte criteriile referitoare la numele simbolice (nu poate conține spații sau caractere 
nepermise, trebuie să înceapă cu o literă și nu poate avea o lungime mai mare de 32 de caractere, iar în 
cazul variantelor mai vechi ale limbajului Fortran se recomandă limitarea la 6 caractere).  
Nu toate unitățile de program pot conține instrucțiuni executabile, există unități de program care pot 
conține doar specificații referitoare la entitățile utilizate de către alte unități de program. Există 4 tipuri de 
unități de program în Fortran: 

- Program principal (obligatoriu în orice aplicație și poate conține instrucțiuni executabile), 
- Proceduri externe (subprograme, funcții – pot conține instrucțiuni executabile), 
- Module (nu pot conține instrucțiuni executabile, doar eventual în proceduri de modul incluse) 
- Blocuri de date (nu pot conține instrucțiuni executabile, doar specificații). 

Fiecare aplicație creată prin Fortran trebuie să conțină un singur program principal (acesta va fi lansat la 
începutul rulării). Procedurile externe sunt subprograme și funcții care sunt definite separat. Există mai 
multe tipuri de proceduri, însă doar cele externe sunt considerate unități de program. Modulele sunt unități 
precompilate (trebuie să fie compilate înaintea unităților de program care le folosesc), conținând de regulă 
doar specificații referitoare la entități. Blocurile de date conțin specificații referitoare la entități și pot 
conține și inițializări de date. Diferența blocurilor de date față de fișierele de date constă în conținutul 
specificațiilor care necesită compilare (fișierele de date conțin doar valori, fără specificații în Fortran, deci 
nu necesită compilare). Programul principal și procedurile pot conține instrucțiuni executabile, blocurile de 
date și modulele pot conține doar specificații referitoare la entități (cu mențiunea, că și modulele pot 
conține instrucțiuni executabile dacă aceste istrucțiuni fac parte din proceduri de modul).  
 

1. Programul principal: 
Programul principal nu poate lipsi din nici o aplicație și nici o aplicație nu poate conține mai mult de 1 
program principal. Este singura unitate de program la care specificarea tipului unității de program este 
opțională. Un program principal nu se poate autoreferi (direct sau indirect). Sintaxa unui program principal 
este următoarea (cu comentarii): 
[PROGRAM nume] Dacă se folosește cuvântul cheie PROGRAM, atunci trebuie specificat și 

nume (care trebuie să fi unic și va fi considerat global – adică, se va 
”vedea” din toate unitățile de program). Fără cuvântul cheie PROGRAM 
nu se poate specifica nume, în asemenea situații se va considera implicit 
denumirea MAIN pentru programul principal. Orice unitate de program 
care începe cu specificații sau comentarii (sau directive de compilare prin 
cuvântul cheie OPTIONS) va fi considerată program principal. 

[Specificații] În cadrul specificațiilor nu pot fi utilizate cuvintele cheie INTENT, 
OPTIONAL, PUBLIC și PRIVATE. În toate unitățile de program specificațiile 
referitoare la entități trebuie să preceadă instrucțiunile executabile. 

[Instrucțiuni executabile] Nu pot conține cuvintele cheie ENTRY și RETURN. 
[CONTAINS 
Proceduri interne] 

 
Pot fi definite mai multe proceduri interne (subprograme și funcții) 
succesiv. 

END [PROGRAM [nume]] Marcajul final trebuie să fie cel puțin cuvântul cheie END. Acesta poate fi 
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urmat și de cuvântul cheie PROGRAM, însă nume poate fi precizat doar 
dacă s-a definit explicit la începutul unității de program. 

 

Exemplu: Explicații: 

 
END 

 
Program principal cu numele implicit MAIN, fără conținut. 

PRINT *,”Salut!” 
END PROGRAM 

Program principal care va afișa doar textul Salut! pe monitor. 
 

PROGRAM test 
INTEGER C, D 
… 
CALL subprog1 
… 
CONTAINS 
 SUBROUTINE subprog1 
 … 
 PRINT *, func(X,Y) 
 … 
 END SUBROUTINE subprog1 
 FUNCTION func(X,Y) 
 …. 
 END FUNCTION func 
END PROGRAM test 

Program principal botezat test, care va apela subprogramul subprog1 
(pe care îl conține ca procedură internă, alături de funcția func). 
Apelul subprogramului numit subprog1. 
 
Marcarea procedurilor conținute. 
Definirea subprogramului subprog1 ca procedură internă. 
 
Tipărirea rezultatului funcției func pentru valorile curente ale 
argumentelor X și Y. 
Marcajul de sfârșit pentru procedura internă subprog1. 
Definirea funcției func ca procedură internă. 
 
Marcajul de sfârșit pentru procedura internă func. 
Marcajul de sfârșit pentru programul principal test cu specificarea 
numelui (deși era suficent și doar END). 

 
2. Proceduri: 

Procedurile pot să fie subprograme sau funcții, însă doar cele definite ca și proceduri externe reprezintă 
unități de program. Procedurile se pot autoreferi (direct sau indirect) și au interfețe implicite (dar se pot 
specifica și explicit interfețele, prin blocuri de interfețe). Tipurile de proceduri existente in Fortran sunt 
următoarele: 

- Proceduri externe (subprograme și funcții care nu fac parte din altă unitate de program); 
- Proceduri interne (subprograme și funcții care fac parte dintr-un program principal sau dintr-o altă 

procedură); 
- Proceduri de modul (proceduri definite în cadrul unor module); 
- Proceduri intrinseci (subprograme și funcții predefinite în limbajul Fortran); 
- Proceduri DUMMY (de regulă un argument ”DUMMY” specificat ca procedură, sau figurând ca 

referință de procedură); 
- Funcție instrucțiune (o procedură de calcul definită printr-o singură instrucțiune, care se poate 

referi prin numele ei simbolic). 
Toate procedurile beneficiază de interfață, aceasta fiind de regulă definită în mod implicit. O interfață de 
procedură se referă la proprietățile unei proceduri cu care interacționează, sau la unitatea de program 
apelantă. Interfața poate fi definită și în mod explicit, prin blocuri de interfață. Cu excepția blocurilor de 
date, toate unitățile de program pot conține blocuri de interfețe.  
Procedurile externe pot conține proceduri interne, însă procedurile interne și de modul nu pot conține la 
rândul lor proceduri interne. Procedurile interne sunt în secțiunea precedată de cuvântul cheie CONTAINS 
și au acces la toate entitățile din unitatea de program care le conține (HOST). Numele lor nu poate fi folosit 
ca argument către o altă procedură (există variante de Fortran care permit acest lucru, de exemplu Intel 
Visual Fortran) și nu pot conține puncte de intrare distincte (prin specificații ENTRY). 
Subprogramele se invocă prin instrucțiunea CALL sau printr-o instrucțiune asignată definită. Subprogramele 
nu returnează o valoare în mod direct, dar se pot transfera valori prin argumente sau variabile cunoscute 
între unitatea de program apelantă și subprogram. Revenirea dintr-un subprogram în unitatea de program 
apelantă se face prin instrucțiunea RETURN, a cărei sintaxă este următoarea: 
RETURN [număr] Cuvântul cheie RETURN poate fi urmat de un număr sau de o expresie numerică 

a căror valoare trebuie să fie de tip INTEGER (semnificând poziția rezervată în 
lista argumentelor prin care se va reveni în unitatea de program apelantă). 
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Funcțiile se invocă prin nume sau printr-un operator definit. În mod normal ele returnează o singură 
valoare ca rezultat (prin numele funcției) în urma evaluării. Revenirea dintr-o funcție se va face în mod 
implicit în unitatea de program în care s-a folosit referirea la funcție, însă se poate utiliza și instrucțiunea 
RETURN (prezentată mai sus) pentru a specifica diferite puncte de revenire față de finalul funcției. 
Intrarea într-o procedură (prin instrucțiunea CALL în cazul subprogramelor, prin invocarea numelui în cazul 
unei funcții) se poate realiza și într-o altă poziție decât începutul procedurii, prin utilizarea specificației 
ENTRY (punct de intrare), a cărei sintaxă este: 
ENTRY nume [(argumente)] Instrucțiunea se specifică în definirea procedurii externe (nu poate fi 

utilizată în proceduri interne), făcând parte din corpul acesteia, iar 
nume este denumirea punctului de intrare în procedură (diferit de 
numele procedurii). În asemenea situații instrucțiunile care preced 
specificația ENTRY în definirea procedurii vor fi ignorate în momentul 
activării acestuia (executarea instrucțiunilor din procedură va începe 
de la prima instrucțiune care urmează după punctul de intrare 
specificat). 

În general se recomandă evitarea utilizării punctelor de intrare în proceduri, pentru claritatea fișierelor 
sursă. Argumentele care se specifică la definirea unei proceduri (sau a unui punct de intrare într-o 
procedură externă) sunt considerate fictive, în sensul în care în momentul definirii procedurii valorile lor nu 
sunt cunoscute, ci doar tipul lor. Argumentele care se precizează la invocarea unei proceduri sunt 
considerate efective, deoarece pe lângă cunoașterea tipului lor, de regulă se cunosc și valorile lor efective. 
Ordinea și tipul argumentelor efective (utilizate la apel) trebuie să coincidă cu ordinea și tipul argumentelor 
fictive (utilizate la definirea procedurii), însă numele argumentelor fictive poate să difere de numele 
argumentelor efective. 
La definirea procedurilor, în fața cuvântului cheie care specifică tipul procedurii, se pot specifica și câteva 
caracteristici, cum ar fi: 
ELEMENTAL În cazul în care se dorește ca procedura să fie aplicată doar pe un element dintr-un tablou la 

o parcurgere. 
PURE  Pentru a evita eventuale efecte colaterale (asupra valorii entităților utilizate). În cazul 

funcțiilor declarate PURE nu se vor putea utiliza opțiunile INTENT pentru argumente și pentru 
numele funcției (la subprograme nu există această restricție). În plus, o procedură declarată 
PURE va putea utiliza doar alte proceduri PURE. 

RECURSIVE Așa cum s-a menționat, recursia (autoreferirea) directă sau indirectă este permisă funcțiilor și 
subprogramelor. În cazul specificării acestei caracteristici, la definirea procedurii se poate 
completa linia prin care se declară tipul procedurii (după lista cu argumentele fictive) cu 
RESULT(nume_r) pentru a specifica un nume diferit (nume_r) față de numele inițial al 
procedurii, acest nume diferit fiind utilizat pentru recursie. 

MODULE Pentru a specifica o procedură de modul (se poate utiliza doar în cadrul modulelor). 
 

2.1. Subprograme: 
Pe lângă subprogramele intrinseci existente în limbajul Fortran, pot fi definite și alte subprograme, după 
necesități. Sintaxa definirii unui subprogram este următoare: 
SUBROUTINE nume [(argumente)] Înaintea cuvântului cheie SUBROUTINE se poate specifica și o 

caracteristică a subprogramului (ELEMENTAL, PURE, RECURSIVE), iar 
precizarea argumentelor este opțională (acestea se precizează doar 
dacă se dorește transfer de valori între unitatea de program apelantă 
și subprogram). Argumentele sunt considerate fictive, în sensul în 
care în momentul definirii subprogramului valorile lor nu sunt cunos-
cute, ci doar tipul lor. Ca argumente se pot utiliza și marcaje pentru 
poziții rezervate (a se vedea la exemplele cu RETURN de mai jos). 

[Specificații] În toate unitățile de program specificațiile referitoare la entități 
trebuie să preceadă instrucțiunile executabile. 

[Instrucțiuni executabile] Pot conține specificații ENTRY (pentru definirea unor puncte de 
intrare) și instrucțiuni RETURN (pentru revenirea în unitatea de 
program din care s-a apelat subprogramul). 
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[CONTAINS 
Proceduri interne] 

 
Pot fi definite mai multe proceduri interne (subprograme și funcții) 
succesiv, însă doar în cazul unui subprogram definit ca procedură 
externă.  
În cazul procedurilor interne această secțiune nu poate apărea. 

END [SUBROUTINE [nume]] Marcajul final trebuie să fie cel puțin cuvântul cheie END în cazul 
subprogramelor definite ca procedură externă. Acesta poate fi urmat 
și de cuvântul cheie SUBROUTINE, eventual și de nume.  
În cazul procedurilor interne marcajul final trebuie să conțină cel 
puțin ambele cuvinte cheie END SUBROUTINE. 

 
Apelarea unui subprogram se face prin instrucțiunea CALL, a cărei sintaxă este următoarea: 
CALL nume [(argumente)] Argumentele se precizează dacă ele există în definirea 

subprogramului. La apel aceste argumente sunt considerate efective, 
în sensul în care în momentul apelării subprogramului alături de tipul 
lor și valorile lor sunt de regulă cunoscute. Ordinea argumentelor 
efective (de la apelarea subprogramului) trebuie să corespundă cu 
ordinea argumentelor fictive (de la definirea subprogramului) ca tip, 
dar se pot folosi denumiri diferite. 

 

Exemple: Explicații: 

! program principal 
CALL salut 
END PROGRAM 
! subprogram 
SUBROUTINE salut 
PRINT *,”Salut!” 
END SUBROUTINE salut 

Program principal care va apela doar subprogramul salut definit ca 
procedură externă, iar subprogramul va afișa doar textul Salut! pe 
monitor. 
În exemplul alăturat rularea se va opri în subprogram. 
De asemenea, se poate observa că la marcajul sfârșitului 
programului principal (END PROGRAM) nu s-a putut preciza 
numele acestuia, întrucât nu a fost definit. 

! program principal 
CALL salut 
END  
! subprogram 
SUBROUTINE salut 
PRINT *,”Salut!” 
RETURN 
END 

Exemplul anterior modificat prin inserarea instrucțiunii RETURN în 
definirea subprogramului salut. În acest caz, după apelarea 
subprogramului și afișarea textului Salut! pe monitor, se va reveni 
în programul principal, iar rularea se va opri la sfârșitul 
programului principal. 
De asemenea, se poate observa că este suficient marcajul END 
pentru subprogramul definit ca procedură externă. 
 

! subprogram cu punct de intrare 
SUBROUTINE semn 
 PRINT *,”valoare pozitiva” 
 RETURN 
ENTRY negativ 
 PRINT *,”valoare strict negativa” 
 RETURN 
END 
! unitate de program apelantă 
… 
IF(N < 0) THEN 
 CALL negativ 
ELSE 
 CALL semn 
ENDIF 
… 
END 

Exemplu cu un punct de intrare numit negativ în subprogramul 
denumit semn.  
Dacă valoarea scalarului N este negativă, atunci se va apela 
negativ, ceea ce nu este un subprogram, ci un punct de intrare în 
subprogramul semn. Ca efect se vor ignora instrucțiunile 
executabile care preced specificația punctului de intrare negativ 
din subprogramul semn, tipărindu-se mesajul valoare strict 
negativa pe monitor, după care se revine în unitatea de program 
apelantă. 
Dacă valoarea scalarului N nu este negativă, atunci se va apela 
subprogramul semn, fiind executate instrucțiunile până la primul 
RETURN întâlnit (se va afișa mesajul valoare pozitiva după care se 
revine în unitatea de program apelantă). 
Deigur, specificarea unui punct de intrare condiționează doar 
începutul de la care se execută instrucțiunile, nu și finalul (dacă nu 
era specificat RETURN înainte de punctul de intrare negativ, la 
apelul subprogramului semn după afișarea mesajului valoare 
pozitiva s-ar fi afișat și mesajul valoare strict negativa). 
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! unitate de program apelantă 
 … 
 CALL verifica(A,B,*10,*20,C) 
 PRINT *,”valoare negativa” 
 GOTO 30 
10 PRINT *,”valoare nula” 
 GOTO 30 
20  PRINT *,”valoare pozitiva” 
30 CONTINUE 
 … 
 END 
! subprogram ca procedură externă 
 SUBROUTINE verifica(X,Y,*,*,Z) 
 … 
 IF(X*Y-Z) 50, 54, 55 
50 RETURN 
54 RETURN 1 
55 RETURN 2 
 END 
 

În unitatea de program din care se apelează subprogramul verifica, 
în lista argumentelor efective apar entitățile scalare de tip REAL 
(datorită regulii implicite) A, B, pozițiile rezervate (prin marcajul *) 
cu etichetele 10 și 20, respectiv entitatea scalară C (tot de tip REAL 
datorită regulii implicite). Acestea argumente corespund ca ordine 
(și tip) cu cele fictive care s-au specificat la definirea 
subprogramului: X și Y (de tip REAL implicit), apoi 2 poziții 
rezervate (fiecare marcat prin *) și Z (de tip REAL implicit). În 
momentul apelării subprogramului verifica, valoarea din A se va 
transfera prin X, valoare din B prin Y, iar valoarea din C prin Z în 
subprogram. Când se va ajunge în subprogram la testarea valorii 
rezultate din expresia aritmetică X·Y-Z, se va alege eticheta 
corespunzătoare din lista 50,54,55, (adică: în cazul unui rezultat 
strict negativ se va sări la eticheta 50, în cazul unui rezultat nul la 
eticheta 54, iar în cazul unui rezultat strict pozitiv la eticheta 55). 
Dacă se sare la instrucțiunea cu eticheta 50, revenirea în unitatea 
apelantă se va face la argumentele efective de la instrucțiunea 
CALL (valoarea din A se va actualiza din valoarea lui X, B din Y, iar C 
din Z) și se va executa prima instrucțiune care urmează (afișarea 
textului valoare negativa) după care se va sări la instrucțiunea cu 
eticheta 30. Deci, transferul de valori se va realiza și dinspre 
subprogram către unitatea de program apelantă (nefiind 
specificate prin INTENT alte opțiuni), iar RETURN înseamnă 
revenire ”normală”.  
În cazul în care din condiția aritmetică din subprogram rezultă 
saltul la instrucțiunea cu eticheta 54, revenirea în unitatea 
apelantă se va realiza prin activarea primei poziții rezervate din 
lista argumentelor fictive (X,Y,*,*,Z), ceea ce în lista argumentelor 
efective (A,B,*10,*20,C) corespunde cu *10, în consecință prima 
instrucțiune executată după revenire va fi cea cu eticheta 10 (se va 
afișa textul valoare nula după care se va sări la instrucțiunea cu 
eticheta 30). Deci RETURN 1 înseamnă revenire prin prima poziție 
rezervată (poziția 1 cu *). 
În cazul în care din condiția aritmetică din subprogram rezultă 
saltul la instrucțiunea cu eticheta 55, revenirea în unitatea 
apelantă se va realiza prin activarea celei de a doua poziții 
rezervate (datorită valorii 2 specificate la RETURN) din lista 
argumentelor fictive (X,Y,*,*,Z), ceea ce în lista argumentelor 
efective (A,B,*10,*20,C) corespunde cu *20, în consecință prima 
instrucțiune executată după revenire va fi cea cu eticheta 20 (se va 
afișa textul valoare pozitiva după care se va continua cu 
instrucțiunea cu eticheta 30). Deci RETURN 2 înseamnă revenire 
prin a doua poziție rezervată (poziția 2 cu *). 

 
2.2 Funcții: 

Pe lângă funcțiile intrinseci existente în limbajul Fortran, se pot defini și funcții diferite. Există mai multe 
categorii de funcții: definite ca proceduri externe (unități de program), definite ca proceduri interne sau de 
modul (conținute de către alte unități de program), definite ca instrucțiune (într-o singură expresie de 
specificare). Utilizarea funcțiilor se face prin specificare denumirii și a argumentelor (dacă o funcție nu are 
argumente, atunci numele va fi urmat de paranteze goale) în cadrul unor instrucțiuni. Se pot transfera 
valori către funcții prin argumente (ca în cazul subprogramelor, cu diferența că față de subprograme, în 
cazul funcțiilor parantezele care încadrează argumentele sunt obligatorii, chiar dacă nu sunt argumente), 
însă funcțiile vor returna un rezultat prin numele lor, nu prin argumente! Având în vedere acest aspect, în 
definirea unei funcții trebuie să apară obligatoriu o expresie prin care se calculează rezultatul funcției.  
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La definirea unei funcții, pe lângă cuvintele cheie care specifică caracteristici (ELEMENTAL, PURE, 
RECURSIVE, MODULE) se poate specifica și tipul funcției (în cazul celor definite ca proceduri externe se pot 
utiliza doar tipurile intrinseci). 
 
Sintaxa definirii unei funcții ca procedură este următoarea: 
[tip] FUNCTION nume ([argumente]) Înaintea cuvântului cheie FUNCTION se poate specifica și o 

caracteristică a funcției (ELEMENTAL, PURE, RECURSIVE) și un tip 
(INTEGER, REAL, COMPLEX, LOGICAL, CHARACTER, BYTE), iar 
precizarea argumentelor este opțională (acestea se precizează doar 
dacă se dorește transfer de valori între unitatea de program 
apelantă și funcție), însă parantezele delimitatoare ale 
argumentelor sunt obligatorii . Argumentele sunt considerate 
fictive, în sensul în care în momentul definirii funcției valorile lor 
efective nu sunt cunoscute, ci doar tipul lor.  
În cazul autoreferirii (RECURSIVE) se impune completare definirii 
prin RESULT(nume_r) la capătul acestui rând. 

[Specificații] În toate unitățile de program specificațiile referitoare la entități 
trebuie să preceadă instrucțiunile executabile. 

[Instrucțiuni executabile] Pot conține specificații ENTRY (pentru definirea unor puncte de 
intrare) și instrucțiuni RETURN (pentru revenirea în unitatea de 
program din care s-a apelat subprogramul).  
Obligatoriu trebuie să conțină și o expresie prin care se obține 
rezultatul funcției! 

[CONTAINS 
Proceduri interne] 

 
Pot fi definite mai multe proceduri interne (subprograme și funcții) 
succesiv, însă doar în cazul unei funcții definite ca procedură 
externă.  
În cazul procedurilor interne sau de modul această secțiune nu 
poate apărea. 

END [FUNCTION [nume]] Marcajul final trebuie să fie cel puțin cuvântul cheie END în cazul 
funcțiilor definite ca procedură externă. Acesta poate fi urmat și de 
cuvântul cheie FUNCTION, eventual și de nume.  
În cazul procedurilor interne marcajul final trebuie să conțină cel 
puțin ambele cuvinte cheie END FUNCTION. 

 
Sintaxa definirii unei funcții instrucțiune este următoarea: 
[tip] nume([argumente])=expresie Înaintea cuvântului cheie FUNCTION se poate specifica și un tip 

(intrinsec sau derivat), iar precizarea argumentelor este opțională 
(acestea se precizează doar dacă se dorește transfer de valori între 
unitatea de program apelantă și funcție), însă parantezele 
delimitatoare ale argumentelor sunt obligatorii . Argumentele sunt 
considerate fictive, în sensul în care în momentul definirii funcției 
valorile lor efective nu sunt cunoscute, ci doar tipul lor.  

 
Apelarea unei funcții se face prin invocarea numelui și ale argumentelor efective (dacă există) în cadrul unei 
instrucțiuni, în forma: 
 nume([argumente]) Argumentele se precizează dacă ele există în definirea funcției (dacă 

nu sunt, atunci parantezele vor fi goale). La apel aceste argumente 
sunt considerate efective, în sensul în care în momentul apelării 
funcției, alături de tipul lor și valorile lor sunt de regulă cunoscute. 
Ordinea argumentelor efective (de la apelarea funcției) trebuie să 
corespundă cu ordinea argumentelor fictive (de la definirea funcției) 
ca tip, dar se pot folosi denumiri diferite. 
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Exemple: Explicații: 

! program principal 
 INTEGER PeDOi 
10 PRINT *,”numar: ” 
 READ *, i 
 IF(i == 0) STOP 
 PRINT *,PeDOI(i) 
 GOTO 10 
END 
! definirea funcției PeDOI 
INTEGER FUNCTION PeDOI(nr) 
PeDOi=nr/2 
END  

Program principal care va apela funcția PeDOI definită ca 
procedură externă, și va afișa rezultatul acestei funcții pentru 
valoarea argumentului efectiv i (pe monitor). Programul se va opri 
doar dacă valoarea citită pentru i este nulă. 
În momentul invocării funcției (pentru tipărirea rezultatului) sa va 
transfera valoarea lui i în nr (din definirea funcției), iar rezultatul 
returnat se va obține prin numele funcției PeDOi. 
De asemenea, se poate observa că este suficient marcajul END 
pentru funcția definită ca procedură externă. 

! program principal 
 INTEGER PeDOi 
10 PRINT *,”numar: ” 
 READ *, i 
 IF(i == 0) STOP 
 PRINT *,PeDOI(i) 
 GOTO 10 
CONTAINS 
! definirea funcției PeDOI 
FUNCTION PeDOI(nr) 
INTEGER PeDoi 
PeDOi=nr/2 
END FUNCTION pedoi 
END 

Exemplul anterior modificat prin transformarea definirii funcției în 
procedură internă. Deși se putea definii funcția cu precizarea 
tipului INTEGER ca în cazul precedent, s-a optat pentru 
specificarea separată a tipului. 
În acest caz marcajul de final al funcției trebuie să conțină 
obligatoriu și cuvântul cheie FUNCTION (alături de END), 
menționarea numelui funcției fiind opțională în acest matrcaj. 
 

! program principal 
 INTEGER PeDOi, nr 
! definirea funcției PeDOI 
PeDOI(nr)=nr/2 
! instrucțiuni executabile  
10 PRINT *,”numar: ” 
 READ *, i 
 IF(i == 0) STOP 
 PRINT *,PeDOI(i) 
 GOTO 10 
END PROGRAM 

Exemplul anterior modificat prin transformarea definirii funcției în 
instrucțiune. Se poate observa că la această variantă numele 
funcției este urmată de argumentul fictiv în linia de definire. 
Definirea funcției instrucțiune nu este instrucțiune executabilă, așa 
că trebuie să apară în zona specificațiilor. 
 

PROGRAM factorial 
INTEGER f,i 
PRINT *,”i: ” 
READ *,i 
PRINT *,”factorial ”,i,”: ”,f(i) 
END  
! definirea funcției recursive 
RECURSIVE FUNCTION f(i) RESULT(fa) 
INTEGER f, fa 
IF (i == 1) THEN 
 fa = 1 
ELSE 
 fa = i * f(i - 1) 
ENDIF 
END 
 

Exemplu ”clasic” de funcție definită ca procedură care se 
autoreferă (este recursivă), pentru calculul valorii factoriale al unui 
număr. 
 
 
 
Se observă că în acest caz fiind specificat RECURSIVE, și 
specificarea RESULT(nume_r) este obligatorie, nume_r fiind 
denumirea untilizată a funcției pentru autoreferire (recursie) în 
cadrul descrierii. Deși funcția este denumită f, în definirea ei se va 
folosi numele fa (cel specificat prin RESULT) pentru calculul 
rezultatului funcției. 
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PROGRAM functie_tablou 
PRINT *,'a,b,c: ' 
READ *,a,b,c 
PRINT *, func(a,b,c) 
CONTAINS 
 FUNCTION func(x1,x2,x3) 
 DIMENSION func(3) 
 func(1)=x1 
 func(2)=x2 
 func(3)=x3 
 END FUNCTION 
END  

Scurt exemplu cu o funcție definită ca procedură internă și ca 
tablou. Deși în mod normal o funcție returnează un singur rezultat 
(o singură valoare scalară), în cazul definirii ca procedură internă 
se poate crea și o funcție tablou (care va returna un rezultat sub 
formă de tablou). 
În momentul apelării funcției se vor transfera argumentele în 
ordinea specificată (x1 va corespunde cu valoarea din a, x2 cu b, 
x3 cu c), iar rezultatul se va obține prin numele funcției (în cazul de 
față 3 valori distincte). Pentru fiecare poziție din funcția func – 
tablou cu 3 poziții: func(1), func(2) și func(3) – se vor calcula 
rezultatele. Primul element din tabloul func va primi valoarea din 
x1, al doilea valoarea din x2, iar al treilea valoarea din x3. Astfel, în 
momentul tipăririi rezultatului func(a,b,c) se vor afișării 3 valori 
distincte consecutive pe monitor. 

 
3. Module: 

Modulul este o unitate de program care conține specificații și definiții, care se pot face accesibile altor 
unități de program. Poate conține și interfețe explicite (prin blocuri de interfețe) pentru o procedură 
externă sau DUMMY. Definirea unui modul se face în felul următor: 
MODULE nume Atribuirea unui nume este obligatoriu, acesta este global și unic! 
[Specificații] Nu poate conține: AUTOMATIC, ENTRY, FORMAT, INTENT, OPTIONAL și 

nici funcții definite sau intrinseci. 
[CONTAINS 
Proceduri de modul] 

Instrucțiunile executabile pot să apară doar în cadrul procedurilor de 
modul (interne). 

END [MODULE [nume]] Este suficient dacă sespecifică doar cuvântul cheie END (dacă nu s-a 
botezat blocul de date, atunci nu există nume de specificat). 

 
Utilizarea unui modul se poate face doar după ce modulul a fost compilat, specificând utilizarea acestuia în 
unitatea de program vizată prin: 
 USE nume  (nume fiind numele cu care s-a definit modulul). 
 

Exemple: Explicații: 

MODULE prima 
 INTEGER, PARAMETER :: A,B 
 REAL E22(5,5) 
END  
! unitățile de program care îl utilizează  
SUBROUTINE P21 
 USE prima 
… 
END 
FUNCTION FU33(A,X) 
 USE prima 
… 
END 

Un modul definit sub numele prima, conținând doar câteva 
specificații de date. 
 
 
În cazul în care se scrie în aceași fișier sursă cu unitatea de 
program care o va utiliza (în exemplu subprogramul P21 și 
funcția FU33), modulul trebuie să fie înaintea unității de 
program, ca la compilarea conținutului fișierului sursă, în 
momentul în care se ajunge la USE prima, modulul să fi fost deja 
compilat! 
  

MODULE calcul_M 
TYPE element 
 PRIVATE 
 INTEGER C,D 
END TYPE 
… 
INTERFACE 
 FUNCTION calcul(R) 
 REAL :: calcul 

Un modul denumit calcul_M în care s-a definit un tip derivat 
denumit element (implicit PUBLIC, deci vizibil din toate unitățile 
de program) cu componentele C și D declarate PRIVATE (doar din 
modul se pot vedea). 
 
 
După specificarea tipului derivat urmează un bloc de interfață 
pentru funcția calcul, în care argumentul R va fi un vector utilizat 
doar pentru intrare (transfer de valori către funcția calcul), atât 
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 REAL, INTENT(IN) :: R(:) 
 END FUCTION 
END INTERFACE 
END MODULE calcul_M 

funcția calcul (valoarea ce va rezulta din expresia specificată în 
definirea funcției, undeva în altă parte) cât și R fiind de tip REAL. 

 

Un exemplu mai complex cu un modul care ar putea fi utilizat pentru simularea funcționării unei ferestre de 
consolă (X-TERM window) dirijat prin secvențe ESC (ASCII), similar cu ANSI.SYS din DOS, conținând și 
proceduri de modul: 
 
MODULE vt_mod 
 IMPLICIT NONE 
! specificarea codului pentru tasta <ESC> ca și valoare constantă numită ESC 
 CHARACTER(1), PARAMETER :: ESC=ACHAR(27) 
! inițializare variabile pentru numărul de coloane (80) și de rânduri (24) pe ecran 
 INTEGER, SAVE :: Nr_c=80, Nr_r=24 
CONTAINS 
 SUBROUTINE sterge 
! va sterge afișajul mutând cursorul în stânga sus 
 CALL afis(ESC // ”[H”//ESC//”[2J”) 
 END SUBROUTINE sterge 
 SUBROUTINE fereastra(col) 
! seteaza noua latime la 80 sau 132 coloane  
 INTEGER, INTENT(IN) :: col 
 IF (col > 80) THEN 
 ! comutare pe 132 de coloane 
  CALL afis(ESC//”[?3h”) 
  Nr_c=132 
 ELSE 
 ! comutare pe 80 de coloane 
  CALL afis(ESC//”[?3l”) 
  Nr_c=80 
 ENDIF 
 END SUBROUTINE fereastra 
 SUBROUTINE ferestra_acum(col) 
 INTEGER, INTENT(OUT) :: col 
 col=Nr_col 
 END SUBROUTINE ferestra_acum 
 SUBROUTINE afis(rand) 
! doar pentru uzul intern al procedurilor de modul 
 INTEGER, INTENT(IN) :: rand 
 WRITE(*, ”(1X,A)”, ADVANCE=”NO”) rand 
 END SUBROUTINE afis 
END MODULE vt_mod 
 
Pentru a utiliza acest modul, se pot folosi următoarele variante de specificații (exempe): 
USE vt_mod Se va folosi întregul conținut al modulului. 
USE vt_mod, ONLY: sterge Se va folosi doar procedura de modul sterge dintre proceduri. 
USE vt_mod, latime=>fereastra_acum Utilizarea întreg modulului, dar înlocuind temporar numele 

procedurii de modul fereastra_acum cu numele nou latime. 

 
 

4. Blocuri de date: 
Un bloc de date conține specificații referitoare la entități, eventual cu inițializarea unor date (nu și în caz de 
POINTER și TARGET). Sintaxa definirii unui bloc de date este următoarea: 
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BLOCK DATA [nume] Atribuirea unui nume este opțional, doar pentru claritatea fișierelor 
sursă. Ceea ce se utilizează dintr-un bloc de date de către alte unități de 
program sunt specificațiile conținute. 

[Specificații] Poate conține: COMMON (nu și începând cu Fortran 90), INTRINSIC, 
STATIC, USE (numai pentru constante botezate), DATA (pentru inițializări 
de date), PARAMETER (pentru constante), TARGET și POINTER (dar fără 
inițializări), DIMENSION (pentru tablouri), tip (cuvinte cheie pentru 
tipurile intrinseci de date), tip derivat (definiții și tipuri definite de către 
utilizator), RECORD și structură RECORD (de înregistrări), EQUIVALENCE, 
IMPLICIT, SAVE. 

END [BLOCK DATA [nume]] Este suficient dacă sespecifică doar cuvântul cheie END (dacă nu s-a 
botezat blocul de date, atunci nu există nume de specificat). 

 

Exemplu: Explicații: 

! program principal 
CHARACTER(6) Actor 
REAL X(10), Y(-1:2) 
COMMON /Echipa/a,b,c,d,Actor/B2/X,Y 
EXTERNAL bd 
… 
END 
 
! blocul de date prin care se inițializează valorile 
BLOCK DATA bd 
INTEGER(4) Mihai,Sac 
DOUBLE PRECISION TT2 
LOGICAL R 
COMMON /Echipa/Aurel, Corina,Diana,Mihai,Trupa 
DATA Aurel, Corina,Diana,Mihai/3*1.,5/,R/.T/ 
CHARACTER(6) Trupa/”vocala”/ 
DATA TT2,Sac/0.214537D-7,0/ 
END 

Începând cu Fortran 90 specificația COMMON a fost 
eliminată (se utiliza pentru desemnarea prin nume și 
componență a unei zone de memorie adresabilă din 
oricare unitate de program, prin specificarea 
numelui blocului comun). Sintaxa specificării unui 
bloc comun era: 
  COMMON /nume_bloc/listă_componente[[,]…] 
 
Definirea unui bloc de date prin care se specifică și 
se inițializează unele date. Prin specificația 
COMMON, făcând parte din blocul comun numit 
Echipa, entitățile Aurel,Corina,Diana,Mihai vor 
ocupa aceași zonă de memorie ca a,b,c,d iar Trupa 
va fi în loc identic cu Actor (având ca și conținut șirul 
vocala) cu condiția ca spațiul de memorare să fie 
identic pentru entitățile corespunzătoare. Se poate 
observa, că Mihai fiind INTEGER iar d de tip REAL, 
valoarea numerică 5 memorată în zona lor comună 
se va interpreta diferit (probabil greșit) pentru d. 
În rest, au fost specificate și inițializate și alte valori, 
la care programul principal va avea acces datorită 
specificației EXTERNAL cu numele blocului de date. 

 
 

Alocarea dinamică a memoriei 
 
După cum s-a prezentat la tablouri (în engleză ARRAYs), declararea acestora 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). Utilizând specificația de tip, 
sau DIMENSION, prin precizarea limitelor corespunzătoare fiecărei dimensiuni (rang) al unui tablou, se va 
aloca o mărime cunoscută (și nemodificabilă în cursul programului) acelui tablou în memoria calculatorului. 
Această mărime va fi una maximă, nefiind obligatorie utilizarea completă (se pot utiliza mai puține poziții 
din tablou). Dacă se dorește optimizarea utilizării memoriei (spațiul mai redus înseamnă adrese mai puține, 
de unde rezultă și viteză mai mare de rulare), atunci ar fi de dorit ca să nu se aloce spații nefolosite. Acest 
lucru se poate realiza prin alocarea dinamică a memoriei, în cursul rulării programului, specificând doar 
mărimea strict necesară pentru tablouri. În acest fel, în momentul creării programului se va rezerva spațiu 
în memorie doar pentru numărul de dimensiuni sau rangul tabloului (creând posibilitatea generării de 
adrese pentru pozițiile posibile), iar alocarea spațiului de memorie pentru tablou se va realiza în mod 
efectiv doar atunci când se ajunge la instrucțiunile care o impun. Desigur, programatorul va trebui să aibă în 
vedere, că în acest mod nu sistemul de operare va gestiona zona de memorie alocată tabloului, ci 
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programul, ca urmare și eliberarea acestor zone de memorie va trebui controlată prin instrucțiuni. Dacă se 
ignoră acest aspect, atunci după fiecare rulare a programului vor rămâne zone de memorie ocupate și 
rămase fără control (fenomenul fiind numit ”scurgeri de memorie”), ceea ce în urma unor rulări repetate 
poate duce la umplerea memoriei de lucru, îngreunând sau chiar blocând funcționarea calculatorului. 
 
Alocarea dinamică a memoriei se poate realiza într-una din următoarele trei variante, prin: 

- Tablouri alocabile (prin specificația ALLOCATABLE), 
- Tablouri pointer (prin specificația POINTER sau TARGET – începând cu Fortran 95), 
- Tablouri automate (prin transfer de date către proceduri). 

 
Tablouri alocabile: 
În cazul utilizării specificației ALLOCATABLE trebuie rezervat corespunzător rangul (numărul dimensiunilor) 
tabloului, iar limitele inferioare și superioare ale tabloului se pot fixa în orice moment în cadrul programului 
(cu condiția, ca să nu fie deja fixate). Specificația ALLOCATABLE nu se poate combina cu specificațiile 
COMMON (eliminat oricum începând cu Fortran 90), DATA, EQUIVALENCE sau NAMELIST. 
Tablourile alocabile pot fi utilizate între proceduri numai dacă în prealabil s-a alocat memoria pentru ele (s-
au fixat limitele pentru fiecare dimensiune), însă pentru evitarea ”scurgerilor de memorie” spațiul alocat 
pentru ele trebuie eliberat (dealocat) înainte de sfârșitul procedurii în care s-a alocat memoria. Nu se 
admite alocarea multiplă simultană de memorie pentru un tablou (pentru testarea stării de alocare se 
poate utiliza funcția intrinsecă ALLOCATED, care va returna valoarea logică .TRUE. în cazul în care tabloul 
are deja spațiu alocat). Pentru eliberarea spațiului de memorie alocat unui tablou se poate utiliza funcția 
intrinsecă DEALLOCATE, iar pentru alocarea spațiului de memorie funcția intrinsecă ALLOCATE.  
 

Exemplu: Explicații: 

REAL, ALLOCATABLE :: vector_A(:), matrice_B(:,:) 
… 
 
ALLOCATE (vector_A(10), matrice_B(0:9,-2:7)) 
… 

S-au declarat două tablouri alocabile, vector_A cu 
rangul 1 (rezervat prin caracterul ”:”) și matrice_B cu 
rangul 2 (adică, 2 dimensiuni). 
S-au alocat 10 poziții pentru vector_A, respectiv 
10x10=100 poziții pentru matrice_B (de la 0 la 9 inclusiv 
pentru prima dimensiune și de la -2 la 7 inclusiv pentru 
cea de a doua dimensiune). Atenție la închiderea 
parantezei pentru funcția ALLOCATE! 

DEALLOCATE(vector_A, matrice_B) 
… 
IF (ALLOCATED(matrice_B)) THEN 
     DEALLOCATE(matrice_B) 
     ENDIF 
… 

Eliberarea spațiilor de memorie alocate celor 2 tablouri 
precedente. 
Testarea printr-o expresie logică a stării tabloului 
matrice_B pentru evitarea unei alocări duble 
(nepermise) de memorie. Eliberarea spațiului de 
memorie (prin DEALLOCATE) se va întâmpla doar dacă 
funcția intrinsecă ALLOCATED va indica (prin valoarea 
logică .TRUE. returnată, că există deja spațiu alocat în 
prealabil). Dacă funcția intrinsecă ALLOCATED va 
returna valoarea logică .FALSE., înseamnă că nu există 
spațiu de memorie alocat tabloului precizat, în 
consecință nu va fi nevoie de eliberarea memoriei 
(funcția intrinsecă DEALLOCATE va fi ignorată). 

ALLOCATE(matrice_B(3,3)) 
… 

Realocarea unui spațiu de memorie nou tabloului 
matrice_B, de data aceasta de 3x3=9 poziții. 

DEALLOCATE(matrice_B) 
… 

Eliberarea memoriei alocate tabloului matrice_B, 
înainte de sfârșitul unității de program. 

 
Tablouri POINTER/TARGET: 
Un POINTER (indicator) nu conține date, ci indică spre un scalar sau spre un tablou în care se pot stoca date. 
Acel scalar sau tablou spre care indică un POINTER, trebuie să aibă atributul TARGET (țintă). Spre deosebire 
de tablourile alocabile, un tablou POINTER (sau TARGET) poate fi transmis unei proceduri chiar și fără 
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alocarea prealabilă a spațiului de memorie. Spațiul de memorie pentru un asemenea tablou se va aloca 
efectiv doar la executarea programului. Sintaxa specificării acestor tablouri este similară cu cea a tablourilor 
alocabile, cu mențiunea, că tablourile POINTER cer de regulă o interfață explicită (la proceduri interne 
interfața este cunoscută). Având în vedere că specificarea tablourilor POINTER (și TARGET) este posibilă 
doar începând cu Fortran 95 (în mod asemănător cu utilizarea specificației ALLOCATABLE deja prezentate), 
în cazul variantelor de Fortran 90 se pot crea asemenea tablouri prin specificația de tip derivat (ceea ce va fi 
exemplificat în cele ce urmează). 
 

Exemplu: Explicații: 

TYPE tablou_P 
 REAL, DIMENSION(:), POINTER :: TP 
END TYPE 
… 
TYPE(tablou_P), ALLOCATABLE :: vector_TP(:) 
… 
 
 

S-a specificat un tip derivat denumit care conține o 
componentă de tip REAL cu atributul POINTER sub 
formă de vector (tablou cu rangul 1), denumit TP.  
 
S-a utilizat acest tip derivat tablou_P pentru a declara 
un alt tablou alocabil denumit vector_TP, tot sub formă 
de vector (tablou cu rangul 1). Asta înseamnă, că 
fiecare element din vector_TP va avea în componență 
câte un tablou de tip REAL cu atributul POINTER sub 
formă de vector (tablou cu rangul 1), denumit TP. 

READ(*,*) n, m 
… 
 
ALLOCATE(vector_TP(n)) 
DO i=1,n 
 ALLOCATE(vector_TP%TP(m)) 
ENDDO 
… 
 
 

Presupunând valorile entităților scalare de tip INTEGER 
n și m cunoscute (în exemplul alăturat prin citire), se 
poate aloca prin funcția intrinsecă ALLOCATE spațiul de 
memorie dorit (în exemplul alăturat n poziții) pentru 
tabloul vector_TP, respectiv spațiul de memorie dorit 
(în exemplul alăturat m poziții) pentru fiecare 
componentă de tip TP din vector_TP. Astfel, fiecare 
element din tabloul tip POINTER vector_TP va avea câte 
m poziții, ceea ce înseamnă că tabloul vector_TP va 
avea în total nxm poziții. 

DEALLOCATE(vector_TP) Eliberarea spațiului alocat, ca la tablourile alocabile. 

 
Tablouri automate: 
Tablourile automate sunt variabile permise doar în cadrul procedurilor (subrograme și funcții), iar limitele 
inferioare și superioare pentru fiecare dimensiune rezervată (rang rezervat) în prealabil se vor stabili în 
momentul apelului procedurii. Aceste tablouri nu pot fi inițializate (elementele lor nu pot conține valori 
inițiale) și nu se pot transfera valori prin asemenea tablouri între proceduri. 
 

Exemple: Explicații: 

SUBROUTINE puncte(nr, poz) 
INTEGER, INTENT(IN) :: nr 
REAL, INTENT(OUT) :: poz 
REAL :: zona(nr), zona_dubla(2*nr) 
… 
 
 

S-a specificat un subprogram numit puncte cu argumentele nr 
și poz (a căror valoare se va afla în momentul intrării în 
subprogram). Argumentul nr este de tip INTEGER și se va utiliza 
doar ca valoare transferată către subprogramul puncte, iar poz 
este de tip REAL și se va utiliza doar pentru a transfera valoare 
din subprogramul  puncte către unitatea de program care 
apelează subprogramul. 
Tablourile de tip REAL numite zona și zona_dubla vor avea 
spațiul de memorie alocat (mărimea definită) în mod automat, 
în momentul activării subprogramului puncte (când valoare nr 
cunoscută se va transfera subprogramului). 
 

PROGRAM functie_tablou 
ALLOCATABLE X(:) 
PRINT *,”n: ” 

Un exemplu mai complex cu o funcție definită ca procedură 
internă și ca tablou automat (prin extinderea unui exemplu 
anterior de la prezentarea funcțiilor). Tabloul X care se va 
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READ *,n 
ALLOCATE(X(n)) 
PRINT *,” cele ”,n,” elemente: ” 
READ *,(X(i),i=1,n) 
PRINT *, func(n,X) 
DEALLOCATE(X) 
CONTAINS 
 FUNCTION func(k,X) 
 DIMENSION func(k),X(k) 
 DO i=1,k 
 func(i)=X(i) 
 ENDDO 
 END FUNCTION 
END 

transfera funcției func (împreună cu dimensiunea n), 
beneficiază de alocare dinamică a memoriei. Memoria alocată 
pentru tabloul X va fi eliberată înainte de terminarea 
programului. 
În momentul apelării funcției se vor transfera argumentele, iar 
rezultatul se va obține prin numele funcției (în cazul de față n 
valori distincte). 
Funcția (tablou) va avea automat k poziții (corespunzător valorii 
n transferate în momentul apelării). Fiecare element din tabloul 
func va primi valoarea de pe poziția corespunzătoare din 
tabloul X. 

 


