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NOȚIUNI TEORETICE ȘI 
PROBLEME         

ȘIRURI DE CARACTERE C++ 
Clasa a XI – a, specializarea matematică - informatică 



Noțiuni teoretice – prezentare generală 
 

Un șir de caractere este o structură de date care este formată dintr-o mulțime ordonată de 
caractere, în care fiecare caracter se identifică prin poziția sa în cadrul mulțimii. Un șir de caractere 
este, de fapt, o succesiune de caractere. În limbajul C++ șirurile de caractere pot fi implementate ca 
vectori de caractere. După cum știți, în general, vectorii au două lungimi: o lungime fizică și o lungime 
logică, ceea ce se aplică și vectorilor de caractere. Ceea ce deosebește un vector de caractere de alte 
tipuri de vectori este posibilitatea de a marca sfârșitul logic al vectorului prin folosirea caracterului NULL 
(care are codul ASCII 0). 
Declararea șirurilor de caractere 

O constantă de tip șir de caractere se declară între doua caractere “. În memoria internă, o 
constantă de acest tip este reținută sub forma unui vector de caractere. Fiecare componentă a șirului 
(începând cu cea de indice 0) reține codul ASCII al caracterului pe care îl memorează. Caracterul nul 
este memorat automat. Trebuie rezervate lungimea șirului+1 caractere char (+1 pentru caracterul nul).   
Exemple 
char s[6] = {’a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’e’};   
char sir[5] = {’a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’\0’};   
char s[5] = ”abcd”; 
char s[ ] = ”bac2015”;  
char sir1[15] = ”abracadabra”;  
char s[10];  
  

Citirea și afișarea șirurilor de caractere 
Fie următoarea declarație: 
char s[256]; - s-a declarat un șir de caractere cu numele s ce poate memora maximum 255 de 
caractere. 
Citirea sirului s se poate face utilizând operatorul uzual de citire >> : 
cin>>s; 
În acest caz se vor citi în șirul s toate caracterele până la primul caracter alb (spațiu, tab, enter). De 
exemplu, dacă fluxul de intrare conține caracterele “Buna ziua”, după citire, sirul s va fi Buna. Pentru 
a elimina acest dezavantaj se pot folosi funcțiile get( ) sau getline( ) (diferența între ele este că getline() 
extrage din fluxul de intrare caracterul delimitator, în timp ce get() nu îl extrage). Dacă totuși doriți să 
folosiți numai funcția get, atunci după citirea fiecărui șir trebuie să scrieți funcția cin.get() fără parametri. 
Sintaxa: 
cin.get(nume_sir,lungimea_sirului); 
cin.getline(nume_sir,lungimea_sirului,delimitator); - unde delimitatorul este optional (implicit este  
caracterul ' \ n’. 
Exemple 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    //declararea unor siruri 
    char s[256],vocale[]="aeiou",sir[12]="bacalaureat",s1[50],s2[35]; 
    cout<<"Introduceti primul sir:"; 
    //citirea primului sir 
    cin.get(s,255); 
    //afisarea primului sir citit 
    cout<<s<<endl; 
    cin.get();//fara aceasta instructiune nu se poate citi urmatorul sir 
    cout<<"Introduceti al doilea sir:"; 
    cin.getline(s1,49); 
    cout<<s1<<endl; 
    cout<<"Introduceti al treilea sir:"; 
    cin.get(s2,34); 
    cout<<s2; 
} 
  



 
Afișarea unui șir de caractere în limbajul C++ se face cu ajutorul operatorului de scriere <<, cum 

se observă și în exemplul de mai sus, caracterele fiind afișate până la întâlnirea marcajului de sfârșit 
de șir (NULL). 
cout<<s; 

Șirurile de caractere pot fi prelucrate la nivel de caracter (pot fi parcurse caracter cu caracter, ca un 
vector de caractere), sau pot fi prelucrate la nivel de structură (cu ajutorul funcțiilor existente în 
bibliotecile limbajului, cstring sau string.h). 
Variabilele de tip pointer și șirurile de caractere 
Șirurile de caractere pot fi manipulate prin intermediul unei variabile de tip pointer către tipul char. 
Pointerul este o variabilă de memorie în care se memorează o adresă de memorie. 

Declararea unui pointer 

char  *sir=”albacazapada”; 

Exemplu: 

#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  char s[60]="informatica",*sir,*p; 
  sir=s; 
  cout<<sir<<endl;//se afiseaza informatica 
  p=s+2; 
  cout<<p<<endl;//se afiseaza formatica 
  p=strchr(sir,'m'); 
  cout<<p;//se afiseaza matica 
} 
 
Funcții pentru prelucrarea șirurilor de caractere 
Funcția strlen - strlen(nume_sir); – returnează lungimea efectivă a unui șir (fără a număra 
terminatorul de șir).  
Exemplu: char a[50]=”ora de informatica”; 
cout<<strlen(a);//se afișează 18  
Funcția strcpy   
strcpy(sir_destinatie,sir_sursa); – copiază șirul sir_ sursa în sir_destinatie (se simulează atribuirea 
a=b).   
Exemplu:  
char a[50]=”primul sir”,b[40]=”al doilea sir”;   
a=b; //eroare  
strcpy(a,b); a = ”al doilea sir”; b=”al doilea sir”;  
Funcția strcat  strcat(dest,sursa); – adaugă șirului dest șirul sursa. Șirul sursa rămâne nemodificat. 
Operația se numește concatenare și nu este comutativă.  
Exemplu: char *a=”vine ”,*b=”vacanta?”; strcat(a,b); a = ”vine vacanta?”;  
Funcția strncat   
strncat(dest,sursa,nr); – adaugă la dest primele nr caractere din șirul sursa. Șirul sursa rămâne  
nemodificat.   
Exemplu:  
char *a=”vine”,*b=”varanul?”; strncat(a,b,4); a = ”vine vara”;  
  
  



Funcția strchr   
strchr(sir,c); – are rolul de a căuta caracterul c în șirul sir. Căutarea se face de la stânga la dreapta, iar 
funcția întoarce adresa subșirului care începe cu prima apariție a caracterului c. Dacă nu este găsit 
caracterul, funcția returnează 0. Diferența dintre adresa șirului inițial și cea a subșirului returnat 
reprezintă chiar poziția caracterului căutat în șirul dat.  
Exemplu:  
char *a=”acesta este un sir”,b=’t’,c=’x’,d;  
cout<<strchr(a,b);//se tipărește ”ta este un sir”;  
cout<<strchr(a,c);//nu se tipărește nimic  
d= strchr(a,b); cout<<”Caracterul apare prima data la poziția ”<<d-a;  
  
Ex: Să se afișeze toate pozițiile unui caracter într-un șir.  
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
   char a[100],*p,c; 
   cin.get(a,100); 
   cin>>c; 
   p=strchr(a,c); 
    while (p) 
     { 
        cout<<"Pozitia "<<p-a<<endl; 
        p++; 
        p=strchr(p,c); 
     } 
} 
 
Funcția strrchr  strrchr(sir,c); – are același rol cu strchr, cu deosebirea că returnează adresa ultimei 
apariții a caracterului (căutarea se face de la dreapta spre stânga)  
  
Funcția strcmp  strcmp(sir1,sir2); – are rolul de a compara două șiruri de caractere. Valoarea 
returnată este -1 (dacă sir1<sir2), 0 (dacă sir1=sir2) și 1 (dacă sir1>sir2).  
Obs: Funcția strcmp returnează diferența dintre codurile ASCII ale primelor caractere care nu coincid.  
  
Funcția stricmp  stricmp(sir1,sir2); – are același rol cu strcmp, cu deosebirea că nu face distincție 
între literele mari și cele mici ale alfabetului.  
  
Funcția strstr  strstr(sir1,sir2); – are rolul de a identifica dacă șirul sir2 este subșir al șirului sir1. Dacă 
este, funcția returnează adresa de început a subșirului sir2 în șirul sir1, altfel returnează adresa 0. În 
cazul în care sir2 apare de mai multe ori în sir1, se returnează adresa de început a primei apariții. 
Căutarea se face de la stânga la dreapta. 
  
Funcția strtok   strtok(sir1,sir2); – are rolul de a separa șirul sir1 în mai multe șiruri (cuvinte) separate 
între ele prin unul sau mai multe caractere cu rol de separator. Șirul sir2 este alcătuit din unul sau mai 
multe caractere cu rol de separator. Funcția strtok acționează în felul următor:  
 Primul apel trebuie să fie de forma strtok(sir1,sir2); funcția întoarce adresa primului caracter al  

primei entități. După prima entitate, separatorul este înlocuit automat cu caracterul nul.  
 Următoarele apeluri sunt de forma strtok(NULL,sir2); de fiecare dată, funcția întoarce adresa 

de început a următoarei entități, adăugând automat după ea caracterul nul.  
 Când șirul nu mai conține entități, funcția returnează adresa nulă.  

  
  



Exemplu:  
Să se separe cuvintele dintr-un text.  
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
char text[100],*p,separator[]=",. !?"; 
int nr=0; 
cout<<"Dati sirul:"; 
cin.get(text,100); 
p=strtok(text,separator); 
while (p) 
   { 
       cout<<p<<endl; 
       nr++; 
       p=strtok(NULL,separator); 
    } 
    cout<<"Textul are "<<nr<<" cuvinte."; 
} 
  
Funcția strlwr cu forma generală strlwr(sir); – are rolul de a converti toate literele mari din sir în litere 
mici. Restul caracterelor rămân neschimbate.  
  
Funcția strupr cu forma generală strupr(sir); – are rolul de a converti toate literele mici din sir în litere 
mari. Restul caracterelor rămân neschimbate. 
 
Funcția tolower(ch) - transformă caracterul ch din literă mare în literă mică, altfel îl lasă neschimbat. 
 
Funcția toupper(ch) - transformă caracterul ch din literă mică în literă mare, altfel îl lasă neschimbat. 
 
Funcția strrev(sir) – inversează conținutul unui șir de caractere. 
 
Funcția isalnum(ch); - testează dacă un caracter este literă sau cifră. 
 
Funcția isalpha(ch); - testează dacă un caracter este literă. 
 
Funcția isdigit(ch); - testează dacă un caracter este cifră. 
 
Funcția islower(ch); - testează dacă un caracter este literă mică. 
 
Funcția isupper(ch); - testează dacă un caracter este literă mare. 
 
Exemplul nr.1: 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
char sir[40]="Azi Am Luat 10 La Informatica?"; 
int i; 
for(i=0;i<strlen(sir);i++) 
{ 
    if(isalnum(sir[i])==0) 
        cout<<sir[i];//se afiseaza spatiile si semnul intrebarii 
} 
} 
 
 
 
 
 
 



Exemplul nr.2: 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
char sir[40]="Azi Am Luat 10 La Informatica?"; 
int i; 
for(i=0;i<strlen(sir);i++) 
{ 
    if(isalpha(sir[i])==0) 
        cout<<sir[i];//se afiseaza spatiile,cifrele si semnul intrebarii 
}
}

Exemplul nr.3: 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
char sir[40]="Azi Am Luat 10 La Informatica?"; 
int i; 
for(i=0;i<strlen(sir);i++) 
{ 
    if(isdigit(sir[i])) 
        cout<<sir[i];//se afiseaza cifrele 
    //sau 
    //if(sir[i]>='0' && sir[i]<='9') 
        //cout<<sir[i]; 
 
}
}

Exemplul nr.4: 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
char sir[40]="Azi Am Luat 10 La Informatica?"; 
int i; 
for(i=0;i<strlen(sir);i++) 
{ 
    if(islower(sir[i])) 
        cout<<sir[i];//se afiseaza numai literele mici 
    //sau 
    //if(sir[i]>='a' && sir[i]<='z') 
        //cout<<sir[i]; 
} 
cout<<endl; 
for(i=0;i<strlen(sir);i++) 
{ 
    if(isupper(sir[i])) 
        cout<<sir[i];//se afiseaza numai literele mari 
    //sau 
    //if(sir[i]>='A' && sir[i]<='Z') 
        //cout<<sir[i]; 
}
}



Probleme – Șiruri de caractere 
1. Ce se va afișa în urma executării secvenței de mai jos: 

char s[10]="primavara"; 
int i; 
for(i=1;i<=3;i++) 
strcpy(s+1,s+2); 
cout<<s; 
 

2. Ce se va afișa în urma executării secvenței de mai jos: 
   char x[]="Mama",y[]="Macara"; 
   if(strcmp(x,y)>0) 
   cout<<x; 
    else 
        if(strcmp(x,y)==0) 
        cout<<"Incorect"; 
    else 
        cout<<y; 
 

3. Ce se va afișa la finalul executării următoarei secvențe de instrucțiuni? 
      char x[]="albacazapada",*p; 
    x[0]=x[0]-32; 
    p=strchr(x,'a'); 
    cout<<x[0]<<p[0]<<x[strlen(x)-1]; 
 

4. Fie următorul program: 
#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
   char s[10],x; 
   int i; 
   strcpy(s,"clasa"); 
   for(i=0;i<strlen(s)-1;i++) 
    { 
        if(s[i]>s[i+1]) 
        { 
         x=s[i]; 
         s[i]=s[i+1]; 
         s[i+1]=x; 
        } 
   cout<<s<<" "; 
    } 
} 
Ce se va afișa pe ecran în urma execuției acestui program? 
 

5. Se citeşte un şir de caractere. Să se contorizeze vocalele, spaţiile şi consoanele.  
 

6. Se citesc două cuvinte. Să se afişeze mesajul DA sau NU, dacă cele două cuvinte rimează.  
 

7. Se citeşte un şir format numai din litere şi spaţii. Să se afişeze şirul, după ce vocalele au fost 
şterse.  

 
8. Se citeşte o frază. Se cere să se afişeze numărul cuvintelor, cel mai lung şi cel mai scurt cuvânt. 

  



9. Se citeşte un text cu cel mult 255 de caractere. Scrieţi un program care să modifice textul citit
astfel:
a) Transformaţi toate literele în majuscule;
b) Transformaţi toate literele în minuscule;
c) Transformaţi toate literele mari în litere mici şi literele mici în litere mari;
d) Transformaţi fiecare cuvânt text astfel încât să fie scris cu prima literă mare;
e) Transformaţi fiecare cuvânt text astfel încât să fie scris cu prima şi ultima literă mare.

10. Să se verifice dacă o frază este de tip palindrom.(Au o nava noua. Ele fac cafele. Icre, pui,
ciuperci. Sa nu iei un as.)

11. Se citeşte un text de cel mult 255 caractere şi o literă c. Ştergeţi din textul citit toate apariţiile
literei c. Exemplu: “abcd” şi c=‘b’ se obține șirul “acd”.

12. Se citeşte un text de cel mult 255 caractere. Înlocuiţi toate vocalele din text cu ‘*’. Exemplu:
“abedi” se obține șirul “*b*d*”.

13. Se citeşte un text de cel mult 255 caractere şi două litere c1 şi c2. Înlocuiţi în textul citit toate
apariţiile literei c1 cu litera c2. Exemplu: “abada” , c1=‘a’ şi c2=‘e’ se obține șirul “ebede” .

14. Se citeşte un text de cel mult 255 caractere şi două litere c1 şi c2. Inversaţi în textul citit toate
apariţiile literei c1 cu litera c2. Exemplu: “abada” , c1=‘a’ şi c2=‘b’ se obține șirul “babdb”.

15. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 de caractere, doar
litere ale alfabetului englez (cel puţin o majusculă şi cel puţin o literă mică). Programul determină
transformarea cuvântului citit prin eliminarea fiecărei litere mici a cuvântului, restul literelor
nemodificându-se, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran cuvântul obţinut.
  Exemplu : 

Date de intrare XilologIC 
Date de ieşire  XIC  

16. Scrieți un program care citește de la tastatură  două șiruri de caractere, fiecare  șir fiind format
din cel mult 100 de litere mici din alfabetul englez, ș i care afișează mesajul "DA" dacă toate
literele din primul șir se găsesc în cel de-al doilea  șir, nu neapărat în aceeași ordine  și de
același număr de ori, sau mesajul "NU"  în caz contrar. De exemplu, dacă primul șir este
"baraca", iar cel de-al doilea  șir este "abracadabra",  programul trebuie să  afișeze mesajul
"DA"  deoarece literele primului șir apar în cel de-al doilea.

17. Scrieți un program care citește de la tastatură un șir de caractere format din cel mult 20 de litere
mici din alfabetul englez și care afișează mesajul "DA" dacă șirul este format dintr-un număr egal
de consoane și vocale (a,e,i,o,u), respectiv mesajul "NU" în caz contrar.

18. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un șir s de cel mult 30 de litere și o literă
c;programul determină dublarea fiecărei apariții a literei c în s și scrie noul șir obținut în fișierul
text BAC.TXT. De exemplu, dacă se citește șirul alfabetar și caracterul a atunci fișierul BAC.TXT
va conține șirul: aalfaabetaar.

19. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un șir de cel mult 30 de litere ale alfabetului
englez și creează fișierul text BAC.TXT ce conține șirul de caractere dat și toate prefixele acestuia
de lungime cel puțin 1, fiecare pe câte o linie, în ordinea descrescătoare a lungimii prefixelor. De
exemplu, dacă se citește șirul: proba, atunci BAC.TXT va conține:
proba 
prob 
pro 
pr 
p 



20. Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 de caractere,
doar litere ale alfabetului englez. Programul determină transformarea cuvântului citit prin
înlocuirea fiecărei litere mici a cuvântului cu litera mare corespunzătoare, restul literelor
nemodificându-se, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran cuvântul obţinut.
Exemplu: pentru cuvântul bACAlaUrEaT se va afişa pe ecran: BACALAUREAT.

21. Se citeşte un text de cel mult 255 de caractere, format din mai multe cuvinte separate prin spaţii.
Afişaţi lungimea maximă a unui cuvânt din text şi toate cuvintele de lungime maximă.

22. Se citeşte un text de cel mult 255 de caractere, format din mai multe cuvinte separate prin spaţii.
Afişaţi cuvintele din text aranjate în ordine alfabetică.

23. Se citesc două cuvinte de la tastatură. Să se scrie un program C++ care să verifice dacă cele
două cuvinte se obțin unul din celălalt prin permutarea literelor.

24. Se consideră un text cu maximum 255 de caractere, format din litere mici ale alfabetului englez
şi spaţii. Textul conţine cel puţin o consoană. Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură
textul şi apoi determină transformarea acestuia, eliminând numai ultima consoană care apare în
text,ca în exemplu. Programul va afişa pe ecran textul obţinut. Exemplu: dacă de la tastatură se
introduce textul: mare frig saci pe ecran se va afişa: mare frig sai.

25. Se consideră un text cu maximum 255 de caractere, format din litere mici ale alfabetului englez
şi spaţii. Textul conţine cel puţin o consoană. Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură
textul şi afişează pe ecran numai ultima consoană care apare în text. Exemplu: dacă de la
tastatură se introduce textul mare frig saci pe ecran se va afişa: c.

26. Se citește un cuvânt format din litere mici. Să se afișeze cuvintele care se obțin prin eliminarea
succesivă a primei și ultimei litere din șirul citit. Exemplu:informatica se afișează pe ecran
cuvintele:
informatica
nformatic
formati
ormat
rma
m

27.

28.

Fișierul text BAC.TXT conține prenumele elevilor unei clase, câte un
prenume (șir de maximum 20 de caractere) pe o linie a fișierului. Scrieți un
program eficient care afșează pe ecran numărul de caractere ale celui mai
lung prenume precum și numărul prenumelor cu această lungime. De
exemplu pentru fișierul alăturat valorile afișate sunt 8 2 (Gheorghe și
Vasilica au 8 caractere).

BAC.TXT 
Elena 
Gheorghe 
Andreea 
Maria 
Vasilica 

29.

Pentru două șiruri de caractere cu maximum 250 de caractere fiecare (litere mici ale alfabetului
englez), cu caracterele în ordine alfabetică, introduse de la tastatură, se cere să se afișeze pe
ecran un al treilea șir, format din toate caracterele primelor două, așezate în ordine alfabetică.
Alegețți un algoritm de rezolvare, eficient din punct de vedere al timpului de executare. De
exemplu pentru sir1=”ampstz” și sir2=”bfgostx” se va afișa abfgmopssttxz.

Se citeşte un text de cel mult 255 de caractere, format din mai multe cuvinte separate prin spaţii. 
Eliminați din fiecare cuvânt care începe cu o vocală, consoanele.



30. Se citesc de la tastatură două șiruri de caractere formate din cel mult 50 de litere fiecare. Să se
afișeze pe ecran șirul format prin preluarea alternativă, din fiecare șir, a câte unei litere (prima
literă a primului șir, apoi prima literă a celui de-al doilea, apoi a doua literă a primului șir, apoi a
doua literă a celui de-al doilea șir etc). Când se epuizează literele din unul dintre șiruri, se vor
prelua toate literele rămase din celălalt șir. Dacă se citesc șirurile ABC și MNPRTXB se va afișa
șirul AMBNCPRTXB.

31. Pe prima linie a fișierului text BAC.TXT se găsește un cuvânt de exact 9 litere mici ale alfabetului
englez. Pe a doua linie a fișierului se găsește o cifră nenulă k. Se cere să se scrie un program
care afișează pe ecran, de k ori, cel de al k-lea caracter de pe prima linie a fișierului BAC.TXT.
De exemplu dacă fișierul BAC.TXT are următorul conținut:
algoritmi
5
se va afișa pe ecran: 
rrrrr 

32. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un șir cu maximum 255 de caractere format
numai din litere mici și mari ale alfabetului englez și îl scrie în fișierul bac.out “codificat” conform
următoarei reguli: dacă numărul de vocale (a,e,i,o,u,A,E,I,O,U) din șir este mai mare sau egal cu
numărul de consoane din șir, fiecare vocală se va înlocui cu caracterul următor din alfabetul
englez, altfel fiecare consoană se va înlocui cu caracterul precedent din alfabetul englez. De
exemplu, pentru șirul bacalaureat, fișierul va conține șirul bbcblbvrfbt deoarece șirul inițial are
6 vocale și 5 consoane; pentru șirul basca, fișierul va conține șirul aarba deoarece șirul inițial are
2 vocale și 3 consoane.

33. Se citeşte de la tastatură o frază cu maxim 250 de caractere. Se cere să se afişeze câte semne
de punctuaţie sunt. Semne de punctuaţie se consideră următoarele caractere: { . , : ; - ? ! }

Exemplu: Date de intrare Date de ieşire Explicaţie 
Nu-i rau, mai Stefane, sa stie 
si baiatul tau oleaca de carte. 
Cartea iti aduce si oarecare 
mangaiere. Ei, mai Stefane si 
Smaranduca, mai ramaneti 
cu sanatate, ca eu m-am 
dusu-m-am. Hai, nepoate, 
gata esti?”  

15 Cele 15 semne de punctuaţie 
sunt: - , , . . , , , - - - . , , ?  

34. Se citesc mai multe cuvinte de la tastatură. Să se afişeze cuvintele în ordine alfabetică
descendentă.

35. Se citeşte de la tastatură un text cu maxim 250 de caractere. Să se afişeze pe ecran textul obţinut
prin înlocuirea tuturor vocalelor cu litera „a‟ sau „A‟, după cum vocala respectivă este literă mică
sau literă mare. Exemplu:

Date de intrare Date de ieşire Explicaţie 
Stiam sa recunosc si sa 
deosebesc, de la prima 
vedere, China de Arizona. O 
astfel de abilitate e folositoare 
daca te ratacesti noaptea.  

Staam sa racanasc sa sa 
daasabasc, da la prama 
vadara, Chana da Arazana. A 
astfal da abalatata a 
falasataare daca ta ratacasta 
naaptaa.  

Vocala „O‟ a fost înlocuită 
cu „A‟, restul vocalelor cu 
„a‟.  



36. Se consideră declarările de mai jos:

  char s[ ]=”abbacdde”; 
int i; 
Ce şir reţine variabila s  după executarea secvenţei de 
instrucţiuni alăturate? 

i=0; 
while (i<strlen(s)-1) 

 if (s[i]==s[i+1]) 
{  
strcpy(s+i,s+i+2); 
 if (i>0) i=i-1; 
} 

else i=i+1; 

37. Ce se afişează pe ecran în urma executării secvenţei de
program alăturate, în care variabila s memorează un şir cu
cel mult 12 caractere, iar i este de tip întreg?
char s[12]="abaddaaghed";
i=0;

cout<<strlen(s); 
while (i<strlen(s)) 
if (s[i]=='a') 
strcpy(s+i,s+i+1); 
else 
i++; 
cout<<" "<<s; 

38. Scrieţi ce se afişează pe ecran în urma executării
secvenţei de program alăturate,în care variabila s
memorează un şir de cel mult 12 caractere, iar variabila
i este de tip întreg.
char s[13]="abcdefghoid"; 
i=0; 

cout<<strlen(s); 
while (i<strlen(s)) 
if (s[i]=='a' || s[i]=='e' || 
s[i]=='i' || s[i]=='o' || 
s[i]=='u') 
strcpy(s+i,s+i+1); 
else i++; 
cout<<" "<<s;

39. Scrieţi programul C++ care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 40 de caractere, format doar
din litere mici ale alfabetului englez, şi care afișează pe ecran, pe o singură linie, toate vocalele
ce apar în şirul citit. Vocalele vor fi afişate în ordinea apariţiei lor în şir, separate prin câte un
spaţiu, ca în exemplu. Şirul citit conţine cel puţin o vocală şi se consideră ca fiind vocale
următoarele litere: a, e, i, o, u. Exemplu: dacă se citeşte şirul calculator atunci pe ecran se va
afişa: a u a o.

40. Scrieţi programul C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt s de cel mult 20 litere mici ale
alfabetului englez, construieşte în memorie şi afişează pe ecran cuvântul s după eliminarea
primei şi a ultimei vocale. Cuvântul s conţine cel puţin două vocale. Se consideră vocale literele:
a, e, i, o, u. Exemplu: dacă se citeşte cuvântul bacalaureat, pe ecran se afişează: bcalauret.

41. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un text de cel mult 50 de caractere, (litere
mici ale alfabetului englez şi spaţii), text format din mai multe cuvinte, separate prin câte un spaţiu,
şi afişează pe ecran textul obţinut din cel iniţial prin transformarea primei litere a fiecărui cuvânt
în majusculă. Exemplu: dacă se citeşte textul azi este examen de bacalaureat se va afişa Azi
Este Examen De Bacalaureat.

42. Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere (litere mici ale alfabetului englez şi spaţii), care
conţine cel puţin o vocală. Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură un text de tipul
menţionat mai sus şi determină transformarea acestuia în memorie prin duplicarea tuturor
vocalelor din text, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran textul obţinut. Se consideră vocale
literele a, e, i, o, u. Exemplu: pentru textul problema aceea frumoasa se afişează proobleemaa
aaceeeeaa fruumooaasaa.

43. Se citește un cuvânt format doar din litere mici, separate prin unul sau mai multe spaţii. Definim
randamentul unui cuvânt ca fiind numărul de caractere distincte din cuvânt / lungimea cuvântului.
De exemplu şirul “caractere“ are randamentul 1/9=0.11. Afişaţi în fişierul Rezultate.out,
randamentul cuvântului citit – cu două zecimale.Exemplu: dacă se citește cuvântul:probleme
fişierul Rezultate.out va avea următorul conţinut: 0.75.



44. Pentru un şir de caractere s, citit de la tastatură să se construiască și să se afișeze un “şablon”
acesta fiind un alt şir de caractere de aceiași lungime cu s, ce conține doar caractere din mulţimea
{*, ?, #}, astfel încât fiecare poziţie din s în care se găseşte o vocală să fie codificată cu caracterul
*, pe fiecare poziţie din s în care apare o consoană să fie codificată cu # şi pe fiecare poziţie din
s în care apare orice alt caracter să fie codificat cu ?. Se consideră vocală orice literă din mulţimea
{a,e,i,o,u}. Exemplu: pentru șirul: informatica_ , pe ecran se va afişa *##*##*#*#*?

45. Fişierul atestat.in conţine o singură linie pe care se află scris un text format din cel mult 200 de
caractere, primul caracter fiind literă, iar cuvintele din text sunt separate prin câte un spaţiu.
Fiecare cuvânt este format doar din litere mari sau mici ale alfabetului limbii engleze.
Să se scrie un program care:
a) să afişeze textul pe o singură linie a ecranului, scris cu majuscule;
b) să afişeze în fișierul atestat.out numărul consoanelor din text;
Exemplu: atestat.in conține șirul Imi place Informatica 
Se va afișa:  
IMI PLACE INFORMATICA  
10 

46. Se consideră un text alcătuit din cel mult 250 de caractere, în care cuvintele sunt formate doar
din litere mici ale alfabetului englez şi sunt separate prin unul sau mai multe caractere *. Scrieţi
un program C++ care citeşte de la tastatură textul şi afişează pe ecran, pe câte o linie, toate
secvenţele formate din câte două litere identice, ca în exemplu.

Exemplu: dacă textul citit este: cand*lucreaza**pe*grupe***copiii*trebuie*sa*coopereze se
afișează perechile de mai jos:
ii 
ii 
oo 

47. Se citesc mai multe cuvinte din fișierul de intrare fraze.txt. Să se afișeze, pe câte un rând,
cuvintele din fișier, lungimile lor și să se afișeze în final lungimea maximă și minimă a cuvintelor
citite din fișier.
Exemplu:  
eu sunt printre cei cuminti din scoala 
Eu 2  
Sunt 4  
Printre 7  
Cei 3  
Cuminti 7  
Din 3  
Scoala 6  
Lungimea minima a cuvintelor este 2  
Lungimea maxima a cuvintelor este 7 

48. Fișierul fisier.txt conține pe prima linie un număr natural nenul, n, și
pe fiecare dintre următoarele n linii câte un singur cuvânt format din
cel mult 20 de litere mici ale alfabetului englez. Să se scrie un
program C++ care citește valoarea n și apoi determină câte dintre
cele n cuvinte memorate în fișier conțin secvența bac. Programul va
afișa pe ecran numărul de cuvinte determinat (0 în caz că nu există
niciunul). Exemplu: pentru fișierul alăturat se afișează 3.

5 
tabac 
laureat 
tabacar 
bacterie 
barca 

49. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un cuvânt cuv1 având cel mult 10 caractere,
construiește cuvântul cuv2 format astfel: prima literă a cuvântului cuv1 scrisă o singură dată, a
doua literă a cuvântului cuv1 repetată de două ori, a treia literă a cuvântului cuv1 repetată de trei
ori, etc. și afișează pe ecran cuvântul cuv2. Exemplu: pentru cuv1=mama se va afișa cuv2
maammmaaaa.



50. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un șir de cel mult 100 de caractere, format doar
din literele mici ale alfabetului englez și caractere spațiu. Programul afișează pe ecran șirul
codificat astfel:

 după fiecare vocală se adaugă consoana imediat următoare (după a se inserează b, după i se 
inserează j, ș.a.m.d.); 

 la sfârșitul șirului se adaugă grupul de litere stop. Exemplu: dacă șirul inițial este „azi este 
proba de informatica” , după codificare se afișează: „abzij efstef propbab def 
ijnfoprmabtijcabstop”. 

51. Se citește de la tastatură un text format din cuvinte separate între ele prin câte un spațiu. Fiecare
cuvânt are cel mult 40 de caractere, doar litere mici ale alfabetului englez. Textul are cel mult 200
de caractere. Scrieți programul C++ care afișează pe ecran, pe linii separate, doar cuvintele din
textul citit care conțin cel mult trei vocale. Se consideră vocale: a, e, i, o, u. Exemplu:dacă textul
este: pentru examenul de bacalaureat se folosesc tablouri se afișează pe ecran:
pentru
de
se
folosesc

52. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un cuvânt de cel mult 15 litere mici ale
alfabetului englez și care afișează pe ecran, pe linii distincte, cuvintele obținute prin ștergerea
succesivă a vocalelor din cuvântul citit, de la stânga la dreapta, ca în exemplu de mai
jos.Exemplu: Dacă se citește cuvântul examen se afișează:
xamen
xmen
xmn

53. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un cuvânt de cel mult 15 litere mici ale
alfabetului englez și care scrie pe ecran, pe linii distincte, cuvintele obținute prin ștergerea
succesivă a vocalelor în ordinea alfabetică a lor (a, e, i, o, u). La fiecare pas se vor șterge toate
aparițiile din cuvânt ale unei vocale (ca în exemplu). Exemplu: Dacă se citește cuvântul
bacalaureat se afișează:
bcluret (s-au sters toate cele patru apariții ale vocalei a)
bclurt (s-a sters unica apariție a vocalei e)
bclrt (s-a sters unica apariție a vocalei u)

54. Scrieți programul C++ care citește din fișierul text bac.txt un cuvânt de cel mult 15 litere mici ale
alfabetului englez și care scrie pe ecran mesajul “corect” dacă în cuvânt vocalele apar în ordine
alfabetică (a, e, i, o, u) și niciuna dintre ele nu se repetă, iar în caz contrar scrie pe ecran mesajul
“incorect”. De exemplu: dacă din fișierul bac.txt se citește cuvântul tablou, pe ecran se afișează
mesajul “corect”, dacă din fișier se citește cuvântul interval se scrie mesajul “incorect” pentru
că vocalele nu apar în ordine alfabetică, iar dacă din același fișier se citește cuvântul exemplu
se scrie mesajul “incorect” pentru că vocala e apare de două ori.

55. Se consideră fișierul text Cuvinte.in ce conține pe prima linie un număr natural nenul n (n<=100) 
iar pe următoarele n linii câte un cuvânt cu maximum 10 litere mici ale alfabetului englez. Să se 
afișeze pe ecran cuvintele din fișierul dat care sunt palindromuri. În cazul în care nu există nici 
un cuvânt palindrom se va afișa mesajul „NU”. Un cuvânt este palindrom dacă citindu-l de la 
dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta se obține același cuvânt. De exemplu dacă fișierul 
Cuvinte.in are următorul conținut:
3 
sas 
creion 
ion 
atunci se va afișa pe ecran : 
sas 



56. Prin asocierea fiecărei litere mici din alfabetul englez cu un număr egal cu poziția literei în alfabet,
se poate codifica orice secvență de litere mici cu o secvență de numere. Scrieți un program C++
care citește din fișierul text cod.txt un număr n (0<n<30000)și, de pe rândul următor, o secvență
ăde n litere mici. Folosind un algoritm eficient din punctul de vedere al gestionării memoriei,
programul va codifica secvența de caractere citită și va scrie pe ecran numerele asociate,
separate prin spații. Exemplu: pentru fișierul cod.txt:
7 
bacinfo 
se vor afișa pe ecran, în ordine, numerele:2 1 3 9 14 6 15. 

57. Fișierele text X.TXT și Y.TXT conțin fiecare numele a 7 persoane, câte un nume pe fiecare
linie, fiecare nume având cel mult 15 litere.Știind că în fiecare fișier numele sunt memorate în
ordine alfabetică, scrieți un program C++ care să citească din cele două fișiere și să afișeze pe
ecran toate numele din cele două fișiere în ordine alfabetică, separate printr-un singur spațiu.
Exemplu:
Daca fișierul X.TXT are conținutul iar fișierul Y.TXT are conținutul : 
Ana Angi 
Dana Cora 
Daniel Dora 
Ene Horia 
Mara Oana 
Nae Paul 
Paul Tibi 

Se va afișa pe ecran : 
Ana Angi Cora Dana Daniel Dora Ene Horia Mara Nae Oana Paul Paul Tibi 

58. Scrieți un program care citește de la tastatură 4 șiruri de caractere, oricare două distincte, formate
din maximum 14 litere mici fiecare. Să se creeze fișierul “bac.txt” în care să se scrie toate
perechile de șiruri dintre cele citite, perechi de forma x,y în care șirul x este subsecvență a șirului
y sau șirul y este subsecvență a șirului x. Fiecare pereche determinată se va scrie în fișierul “
bac.txt“ pe câte un rând separate printr-o virgulă. Dacă nu există nicio astfel de pereche, în
fișierul “bac.txt” se va scrie textul “FĂRĂ SOLUȚIE”.Exemplu:
Se citesc:
ari
calculator
mari
lat
Se afișează în bac.txt
ari,mari
calculator,lat.

59. Fișierul text cuvinte.in conține mai multe linii nevide de text, fiecare linie de cel mult 255 de
caractere. Orice linie este compusă din unul sau mai multe cuvinte separate prin câte un
spațiu.Să se scrie un program care citește de la tastatură un număr natural L și scrie în fișierul
text cuvinte.out toate cuvintele de lungime L din fișierul de intrare, în ordinea în care apar ele în
text.Cuvintele vor fi scrise pe prima linie a fișierului, separate prin câte un spațiu.De exemplu
pentru fișierul cuvinte.in de mai jos și L=4
A fost odata
Ca niciodata
O fata frumoasa de imparat
Fișierul cuvinte.out va conține: fost fata.



60. Se citesc de la tastatură n propoziții (0<n<101), având fiecare maximum 255 de caractere. Știind
că oricare două cuvinte consecutive dintr-o propoziție sunt despărțite printr-un singur spațiu și că
fiecare propoziție se termină cu Enter, să se afișeze pe ecran propozița care are cele mai multe
cuvinte. Dacă două sau mai multe propoziții au același număr de cuvinte se va afișa prima dintre
ele, în ordinea citirii.De exemplu, pentru n = 3 și următorele propoziții:
Azi sunt inca elev.
Maine am examen de bac.
Ura, voi fi student!
Se va afișa Maine am examen de bac.

61. Să se scrie programul C++ care citește de la tastatură un cuvânt de maximum 20 de litere și
minimum o literă și șterge litera din mijloc în cazul în care cuvântul are un număr impar de litere,
respectiv cele două litere din mijlocul cuvântului dacă acesta are un număr par de litere.
Programul va afișa cuvântul rezultat în urma ștergerii sau mesajul CUVANT VID dacă după
ștergere acesta rămâne fară nicio literă. Exemplu : dacă se citește cuvântul carte, se va afișa
cate; dacă se citește cuvântul cartea, se va afișa caea.

62. Fișierul CUVINTE.IN are pe prima linie un număr natural n (0<n<100) iar pe următoarele n linii
câte un cuvânt de cel mult 20 litere. Să se scrie un program C++ care citește cuvintele din fișier
și scrie în fișierul CUVINTE.OUT cuvintele citite, în ordinea crescătoare a lungimii lor, câte un
cuvânt pe o linie.Exemplu
CUVINTE.IN CUVINTE.OUT
5 EXAMEN
EXAMEN LIMBAJ
LIMBAJ SCRISA
INFORMATICA INFORMATICA
SCRISA BACALAUREAT
BACALAUREAT

63. Fișierul bac.txt conține pe fiecare linie câte un șir de maximum 100 de caractere, litere mici ale
alfabetului englez. Scrieți un program care afișează pe câte o linie a ecranului fiecare șir citit din
fișier precum și cel obținut din acesta prin eliminarea vocalelor, separate printr-un spațiu. De
exemplu dacă fișierul bac.txt conține:
iepure
oaie
bcd
Se va afișa:
iepure pr
oaie
bcd bcd

64. Scrieți un program C++ care citește de la tastatură două șiruri de caractere cu cel mult 200 de
caractere fiecare și care afișează pe ecran toate caracterele comune celor două șiruri. Fiecare
caracter se va afișa o singură dată, caracterele afișându-se separate printr-un spațiu. De exemplu
pentru șirurile: ”matrice” și ”principal” se va afișa: r i c a, nu în mod obligatoriu în această
ordine.

65. Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere (litere mici ale alfabetului englez si spații), în
care cuvintele sunt separate prin câte un spațiu. Înaintea primului cuvânt si după ultimul cuvânt
nu există spații. Scrieți un program C++ care citește de la tastatură un text de tipul menționat mai
sus și determină transformarea acestuia în memorie prin înlocuirea fiecărui cuvânt format din trei
litere cu simbolul *. Programul afișează pe ecran textul obținut. Exemplu: pentru textul bun este
izvorul ce are apa rece se afișează * este izvorul ce * * rece.

66. Se consideră un text cu cel mult 70 de caractere (litere mici ale alfabetului englez si spații), în
care cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spații. Înaintea primului cuvânt și după
ultimul cuvânt nu există spații. Scrieți un program C++ care citește de la tastatură un text de tipul
menționat mai sus și afișează pe ecran numărul de cuvinte în care apare litera a. Exemplu:
pentru textul voi sustine examenul la informatica se afișează 3.



67. Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere (litere mici ale alfabetului englez şi spaţii), în
care cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spaţii. Înaintea primului cuvânt şi după
ultimul cuvânt nu există spaţiu. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un text de
tipul menţionat mai sus şi determină transformarea acestuia în memorie prin eliminarea unor
spaţii, astfel încât între oricare două cuvinte alăturate să rămână exact un spaţiu. Programul
afişează pe ecran textul obţinut.
Exemplu: pentru textul
in vacanta plec la mare
se obţine şi se afişează
in vacanta plec la mare

68. Scrieți un program C++ care citește de la tastatură un număr natural n (2≤n≤20) si apoi n cuvinte
distincte, fiecare fiind format din cel mult 20 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez.
La introducerea datelor, după fiecare cuvânt se tastează Enter. Programul afișează pe ecran
numărul de cuvinte dintre ultimele n-1 citite, care se încheie cu primul cuvânt citit.
Exemplu: dacă n=5 si cuvintele citite sunt: 
oare 
soarele 
stropitoare 
oarecare 
cicoare 
pe ecran se afișează 2 (deoarece cuvintele stropitoare si cicoare se încheie cu oare). 

69. Se consideră două şiruri de caractere a, de lungime na şi b, de lungime nb. Şirul a este numit
sufix al şirului b dacă na≤nb şi subşirul lui b determinat de ultimele sale na caractere coincide
cu a. În secvenţa de instrucţiuni de mai jos variabila i este de tip întreg, iar variabila s memorează
un şir cu cel mult 20 de caractere. Fără a utiliza alte variabile, scrieţi una sau mai multe instrucţiuni
care pot înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenţei obţinute, să se
afişeze pe ecran, în ordinea descrescătoare a lungimii, separate prin câte un spaţiu, toate sufixele
şirului memorat în variabila s, ca în exemplu.
Exemplu: pentru şirul elevi se afişează: elevi levi evi vi i
for(i=0;i<strlen(s);i++)
.................. 

70. Se consideră două şiruri de caractere a, de lungime na şi b, de lungime nb. Şirul a este numit
prefix al şirului b dacă na≤nb şi subşirul lui b determinat de primele sale na caractere coincide
cu a. Şirul a este numit sufix al şirului b dacă na≤nb şi subşirul lui b determinat de ultimele sale
na caractere coincide cu a. Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură două cuvinte,
fiecare fiind format din cel mult 30 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez. După
primul cuvânt se tastează Enter. Programul afişează pe ecran, separate prin câte un spaţiu, toate
sufixele primului cuvânt care sunt prefixe ale celui de al doilea cuvânt, ca în exemplu. Dacă nu
există astfel de subşiruri, se afişează pe ecran mesajul NU EXISTA.
Exemple:
dacă se citesc, în ordine, cuvintele
rebele
elegant
se afişează (nu neapărat în această ordine) subşirurile: e ele
iar dacă se citesc, în ordine, cuvintele
strai
rai
se afişează subşirul rai

71. Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, format din cuvinte si numere, separate prin
unul sau mai multe spații. Cuvintele sunt formate numai din litere ale alfabetului englez. Toate
numerele sunt reale, pozitive si sunt formate numai din parte întreagă sau din parte întreagă si
parte  fracționară, separate prin punctul zecimal (.).Scrieți un program C++ care citește de la
tastatură textul, pe care îl transformă, eliminând din componența sa toate numerele care au parte
fracționară. Programul afișează apoi pe ecran textul obținut. Exemplu: dacă textul citit este
Reprezentat cu 4 zecimale PI este 3.1415 si e este 2.7182 se va afișa pe ecran textul:
Reprezentat cu 4 zecimale PI este si e este



72. Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt cu maximum 20 de litere şi minimum
o literă, construieşte şi afişează pe ecran cuvântul obţinut din inversarea literelor din prima
jumătate a cuvântului cu cele din jumătatea a doua. Literele din fiecare jumătate îşi păstrează 
ordinea din cuvântul iniţial, ca în exemplu. În cazul în care cuvântul are un număr impar de litere, 
atunci litera din mijloc va rămâne pe loc. Exemplu: dacă se citeşte cuvântul caiet se va obţine 
cuvântul etica, iar dacă se citeşte cuvântul cada se va obţine daca. 

73. Un şir de caractere s se numeşte “şablon” pentru un alt şir de caractere x, dacă este format din
caractere din mulţimea {*,?,#}, are aceeaşi lungime cu x şi pe fiecare poziţie din s în care apare
* în x se găseşte o vocală, pe fiecare poziţie din s în care apare # în x se găseşte o consoană şi
pe fiecare poziţie din s în care apare ? putem avea orice caracter în x. Se consideră vocală orice 
literă din mulţimea {a,e,i,o,u}. Scrieţi programul C++ care citeşte de la tastatură două şiruri de 
caractere, de aceeaşi lungime, formate din cel mult 200 de litere mici ale alfabetului englez, şi 
afişează pe ecran un şablon comun celor două şiruri citite, care conţine un număr minim de 
caractere ?. Exemplu: pentru şirurile diamant şi pierdut se afişează #**#??# 

74. Scrieţi un program în limbajul C++ care citeşte de la tastatură un singur şir format din cel mult 20
de caractere care reprezintă numele şi prenumele unei persoane. Între nume şi prenume se află
un număr oarecare de caractere spaţiu (cel puţin unul). Atât numele cât şi prenumele sunt formate
numai din litere ale alfabetului englez. Programul construieşte în memorie şi afişează pe ecran
un al doilea şir de caractere, care să conţină prenumele, urmat de exact un spaţiu şi apoi numele
din şirul citit iniţial. Exemplu: dacă se citeşte şirul: Popescu Vasile se va construi şi apoi se va
afişa pe ecran şirul Vasile Popescu

75. Scrieţi un program în limbajul C++ care citeşte de la tastatură un singur şir, format din cel mult
20 de caractere, care reprezintă numele şi prenumele unei persoane. Între nume şi prenume se
află un număr oarecare de caractere spaţiu (cel puţin unul). Atât numele, cât şi prenumele, sunt
formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Programul construieşte în memorie şi afişează
pe ecran un alt şir de caractere, care să conţină iniţiala prenumelui (prima literă a prenumelui),
urmată de un caracter punct, de exact un spaţiu şi de numele din şirul citit iniţial. Toate literele
din şirul afişat vor fi de asemenea litere mici. Exemplu: dacă se citeşte şirul:popescu vasile se
va construi şi apoi se va afişa pe ecran şirul v. popescu.

76. Scrieţi un program în limbajul C++ care citeşte de la tastatură două şiruri, formate fiecare din cel
mult 20 de caractere. Primul şir reprezintă numele unei persoane, iar al doilea şir reprezintă
prenumele aceleiaşi persoane. Atât numele cât şi prenumele sunt formate numai din litere ale
alfabetului englez şi fiecare conţine cel puţin o consoană. Programul construieşte în memorie şi
afişează pe ecran un al treilea şir de caractere, care conţine consoanele din prenumele citit
dispuse în ordinea în care apar în prenume urmate de exact un spaţiu şi de numele citit.
Exemplu: dacă primul şir citit este Popescu, iar al doilea este Vasile se va construi şi apoi se
va afişa pe ecran şirul Vsl Popescu.

77. Să se scrie un program în C++ care să permită gestiunea cărţilor dintr-o bibliotecă, prin
intermediul unui meniu interactiv cu următoarele opţiuni:

1. Adăugare carte (titlu şi autor)
2. Căutare după titlu
3. Căutare după autor
4. Ştergere carte
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