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6. RECURSIVITATE 
 
6.1. Definire şi exemple 

 

Să ne imaginăm un copac. O ramura a copacului este formată din mai multe 
ramuri fiecare la rândul ei fiind formată din ramuri mai mici, acestea sunt formate din 
ramuri şi mai mici ... şi aşa mai departe pană când ajungem la cele mai mici ramuri, 
fiecare fiind formată dintr-o tulpină şi mai multe frunze. 

Am descris ramura unui copac folosind-ne de aceeaşi noţiune, ramura,  până 
când am ajuns la cele mai mici elemente care  o descriu, tulpina si frunzele. 

Matematica modelează şi exprimă prin relaţii şi formule natura, aşa că regăsim şi 
aici astfel de definitii, numite „relaţii de recurenţa”. De exemplu, pentru a calcula 
factorialul unui număr, procedăm astfel:   

 
n! = n * (n-1) * (n-2) * ... 2 * 1   -se observă că ultimul element este precizat. 
 

n!= { 1,1
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npentru

inrestnn
  

 
mai concret:        5! =  5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 

 
Să observăm din exemplele de mai sus următoarele: 

 Ultimul nivel al definiţiei, să-l numim nivel elementar, trebuie să fie 
explicitat. 

 In cadrul definiţiei unei noţiuni apare însăşi noţiunea care se defineşte. 
 

 
 

 

  

  
Spunem că o noţiune este definită recursiv, dacă în definirea ei apare 
însăşi noţiunea care se defineşte. 

 

Structura unei funcţii recursive: 
tip nume_funcţie(lista de parameri) 
{................. 
 if(condiţie de continuare sau de oprire) 
 ................. 
 nume_funcţie(lista de parametri); 
.................. 
} 

 

In informatică numim recursivitate directă, proprietatea funcţiilor de a se 
autoapela. 
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    Observaţii importante: 
 

 Orice funcţie recursivă trebuie să conţină o condiţie de reluare a apelului 
recursiv(sau de oprire). Fără această condiţie, funcţia teoretic se reapelează la 
infinit, dar nu se întâmpla acest lucru, deoarece se umple segmentul de stiva 
alocat funcţiei şi programul se înterupe cu eroare. 

 La fiecare reapel al funcţiei se execută aceeaşi secvenţă de instruciuni. 

 Ţinând seama de observaţiile anterioare, pentru a implementa o funcţie 
recursivă, trebuie să: 

 Identificăm relaţia de recurenţa (ceea ce se execută la un moment dat 
şi se reia  la fiecare reapel) 

 Identificăm conditiile de oprire ale reapelului 

 În cazul în care funcţia are parametrii, aceştia se memorează  ca şi variabilele 
locale pe  stiva, astfel:  

 parametrii transmişi prin valoare se memorează pe stivă cu valoarea din 
acel moment 

 pentru parametrii transmişi prin referinţă se memorează adresa lor 
 
În capitolul Subprograme am aflat că în momentul apelării unui subprogram 

(funcţie), sistemul pune la dispoziţia subprogramului un segment de stivă pentru 
memorarea parametrilor constanţi, a adreselor parametrilor variabili (transmişi prin 
referinţă) şi a variabilelor locale.  

Până în acest moment am învăţat să apelăm doar funcţii nerecursive, pentru care 
se crea un singur nivel pe stivă.  

Ce se întâmplă însă, când funcţia se autoapelează?  
Răspunsul este simplu, se întâmplă acelaşi lucru la fiecare reapel al funcţiei, cu 

alte cuvinte, la fiecare reapel se memorează adresa instrucţiunii următoare 
apelului, se crează un nou nivel pe stivă, memorându-se parametri şi 
variabilele locale cu valorile din acel moment. 

 
Exemplu de funcţie recursivă fară parametri: 
 
Se citeşre de la tastatură un cuvânt terminat prinr-un spaţiu. Să se afişeze 

cuvântul inversat. 
 
#include <iostream.h>  //INVERSARE CUVÅNT  

void inv() 

{char lit;  

 cin.get(lit); cout<<lit; 

 if (lit!=' ')    //condiţia de reluare 

   inv(); //autoapelarea fincţiei inv() 

 cout<<lit; 

} 

void main() 

{cout<<"inroduceti cuvantul:"; 

 inv();   //apelul funcţei inv() 

} 

STIVA 

lit=’ ‘ 

 

nivelul 4 

lit=’c’ 

 

nivelul 3 

lit=’a’ 

 

nivelul 2 

lit=’r’ 

 

nivelul 1 

 

 

Comment [j1]: se insereaza 

Comment [j2]:  stergeti din program  

cout<<lit  - haşurat cu rosu 
modificaţi ce am scris cu roşu 
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În exemplul de mai sus, funcţia recursiva se numeşte inv() şi conţine o variabilă 
locala de tip char, numită lit. Această funcţie se apelează din funcţia principală main() 
şi va afişa cuvăntul inversat.  

 
Să urmărim codul programului şi ceea ce se întâmplă pe stivă. 
Presupunem că citim cuvântul “rac“ urmat de un spaţiu. 
La primul apel al funcţiei inv(), în cadrul funcţiei main(), se crează nivelul 1 pe 

stivă. Controlul programului în acest moment se dă funcţiei inv(). În cadrul acestei  
funcţii am declarat variabila locală lit în care citim prima literă “r”. Această variabilă 
împreună cu valoarea ei se memorează pe stivă.  

Urmează testul de continuare, verificăm dacă nu s-a terminat de citit cuvântul, 
adică dacă am citit un caracter diferit de spaţiu. Intrucât caracterul citit a fost “r”, 
reapelăm funcţia inv(). Se crează nivelul 2 pe stivă. Se citeşte următoarea literă, “a”. 
Pe nivelul 2 se memorează în variabila lit, caracterul “a”.  

În urma testului dacă litera citită nu este spaţiu se decide reapelarea funcţiei inv().  
Se crează nivelul 3 pe stivă, se citeşte următoarea literă şi se memorează lit cu 

valoarea “c” pe acest nivel. Întrucât nu am citit caracterul “ “(spatiu), se reapelează 
funcţia. 

De data aceasta cuvântul s-a terminat se citeşte caracterul spaţiu. Se crează 
nivelul 4 pe stivă. Se memorează variabila lit cu valoarea “ “(spaţiu). În urma testului 
se constată că lit conţine caracterul spaţiu, prin urmare cuvântul s-a terminat şi 
funcţia nu se mai reapelează.  

 
În acest moment se revine la instrucţiunea aflată imediat după reapelul 

funcţiei, se afişează conţinutul variabilei lit, adică “ “. Se închide nivelul 4 de stivă, se 
revine la instrucţiunea următoare şi se afişează “c”. Se închide nivelul 3 de stivă, se 
afişează “a”. Se închide nivelul 2 şi se afişează “r”, se închide şi nivelul 1 şi se revine 
în funcţia main(), care în acest moment se încheie şi astfel se termină programul. 

 
 
În concluzie, la fiecare apelare al  funcţiei se efectuează următoarele: 

 
1. Se salveaza adresa urmatoarei instrucţiuni de dupa apelul funcţiei. 
2. Controlul programului este transferat primei instrucţiuni din cadrul funcţiei 

apelate. 
3. Pe segmentul de stivă al funcţiei se crează un nou nivel . 
4. Se memorează pe acest nivel de stiva, parametrii formali ai funcţiei (în cazul în 

care există) şi  variabilele locale. 
5. Instrucţiunile funcţiei se execută în secventă . 
6. Funcţia conţine un test, pe una dintre ramurile testului  se reapelează funcţia  şi 

se reia procedeul de la punctul 1. 
7. Pe cealaltă ramură a testului se vor executa instrucţiunile de dupa reapelarea 

funcţiei pentru fiecare nivel al stivei, cu valorile parametrilor şi ale variabilelor 
de pe acel nivel de stiva. Acest lucru se întâmplă deoarece la fiecare reapel s-a 
salvat adresa de revenire din funcţia apelantă. 

8. Se termină execuţia funcţiei şi se eliberează segmentul de stivă alocat. 
 
 
 
 

Comment [j3]: inseraţi ce am scris cu 
roşu 

Comment [j4]: am modificat 
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Exemplu de funcţie recursivă cu parametri: 
 
Să se calculeze n!, pentru un număr natural n citit de la astatură. 
 

 
 
Priviţi codul programululi FACTORIAL, de mai sus. 

Presupunem  că dorim să calculăm valoarea lui 5!, prin urmare n=5.  
Să observăm că funcţia are parametrul transmis prin valoare, x. Prin urmare x se va 
memora pe fiecare nivel al stivei, întocmai ca variabila locală lit din programul 
precedent. 
 
Conform programului de mai sus, valoarea funcţiei se calculează astfel: 
 pe nivelul 1: x=5  se reapelează fact(4) 
 pe nivelul 2: x=4  se reapelează fact(3) 
 pe nivelul 3: x=3  se reapelează fact(2) 
 pe nivelul 4: x=2  se reapelează fact(1),  
 pe nivelul 5: x=1  şi în acest moment funcţia se poate calcula şi avem fact(1)=1. 
 
În momentul în care valoarea funcţiei a fost calculată, se închide nivelul 5 şi se revine 
la nivelul 4.  
 Se calculează 2*1=2, se închide nivelul 4 şi se revine la nivelul 3.  
 Se calculează 3*2=6, se închide nivelul 3 şi se revine la nivelul 2. 
 Se calculează 4*6=24, se închide nivelul 2 şi se revine la nivelul 1. 
 Se calculează 5*24=120, se închide nivelul 1 şi se revine în funcţia main(). 
 

Pentru a verifica dacă formula de recurenţa determinată este corectă, putem 
proceda ca în exemplul de mai jos, pentru 5!: 
 
fact(5)=5*fact(4)=5*4*fact(3)=5*4*3*fact(2)=5*4*3*2*fact(1)=5*4*3*2*1=120. 
 

Cum am gândit funcţia recursivă factorial? 
La o anumită etapă , funcţia factorial trebuie să efectueze un produs şi anume 

produsul dintre numărul x şi produsul calculat pentru celelalte x-1 elemente. Produsul 
pentru cele x-1 elemente nu îl cunoaştem dar la rândul lui poate fi calculat ca produs 
dintre x-1 şi celelalte x-2 elemente şi aşa mai departe. Această repetiţie se realizează 
prin reapelarea  funcţiei. 

#include<iostream.h>  //FACTORIAL  

int fact(int x) 

{if ((x<=1))                        //condiţia de oprire 

    return 1; 

  else 

    return (x*fact(x-1));  //autoapelul functiei 

}  

void main() 

{ int n; 

 cout<<"n="; cin>>n; 

 cout<<"n!="<<fact(n);  //apelul functiei 

} 

STIVA 

x=1 nivelul 5 

x=2 nivelul 4 

x=3 nivelul 3 

x=4 nivelul 2 

x=5   nivelul 1 

 

Comment [j5]: Inseraţi ce am scris cu 

roşu 
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Când şirul produselor se sfârşeşte  trebuie să avem ultima valoare a 
produsului bine definită. Acest lucru îl vom realiza prin stabilirea unei condiţii de 
oprire a reapelurilor recursive şi valoarea pentru ultimul element. 

 
Cum gândim o funcţie recursivă în general?  

 Stabilim ce  se execută la o anumită etapă, apoi reluăm procedeul  pentru 
toate celelalte elemente rămase, prin reapelarea funcţiei, având grijă să 
impunem condiţii de oprire ale reapelării funcţiei. 
 
 

 
 
 O funcţie se poate autoapela prin intermediul uneia sau mai multor alte funcţii. 
În acest caz obţinem o recursivitate indirectă a funcţiei respective. 
 
 

 
 
Exemplu:  
 
Se consideră şirurile definite recurent astfel: a0=a, b0=b   ,a,b>0; 

an=(an-1+bn-1)/2 , bn= ba nn 11 
 

 
Vom construi două funcţii recursive cu formulele de recurenţă date de 

expresiile de mai sus. 

In informatică numim recursivitate indirectă, proprietatea funcţiilor de a se 
autoapela prin intermediul altor funcţii. 

Structura unei funcţii recursive indirect apelate prin intermediul unei alte 
funcţii: 

 
tip b(lista de parameri) 
{ 
................. 
 a(lista de parametri);  //funcţia b apelează funcţia a 
.................. 
} 
 
tip a(lista de parameri)    //funcţia a este recursivă şi apelează funcţia b 
{................. 
 if(condiţie de continuare) 
 ................. 
 b(lista de parametri); 
.................. 
} 

 

Comment [j6]: inserati textul scris cu 
rosu 
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Funcţia an(n) pentru construirea elementelor şirului an şi funcţia bn(n) pentru 
construirea elementelor şirului bn. 

Condiţiile de oprire ale recursivităţii vor fi  n=0 pentru care ultimii termeni ai 
şirului sunt definiţi explicit a0=a, respectiv b0=b. 
 

 
Să observăm în programul de mai sus funcţia an.  
Funcţia an se autoapeleaza, dar apelează şi funcţia bn. Pe de altă parte 

funcţia bn la rândul ei se autoapelează dar apelează şi funcţia an.  
Am obţinut astfel recursivitatea indireactă a funcţiei an prin intermediul funcţiei 

bn. Acelaşi lucru se poate spune şi despre funcţia bn. 
 

Compararea unei funcţii recursive cu o funcţie iterativă, din punct de 
vedere al eficienţei 
 
 În principiu, orice algoritm poate fi elaborat atât recursiv cât şi iterativ. 
 O funcţie recursivă, se reapelează de mai multe ori. Aceasta înseamnă un salt 
în program, de fiecare dată când se face un reapel, prin urmare consum de timp. 

#include<math.h>                     //ŞIRURI 

double an(int n); 

double bn(int n); 

double a,b; 

 

void main() 

{int n; 

 cout<<"a=";cin>>a; 

 cout<<"b=";cin>>b; 

 cout<<"n=";cin>>n; 

 cout<<"an("<<n<<")="<<an(n)<<" bn("<<n<<")="<<bn(n);  //apelul funcţiilor an() şi bn(); 

} 

 

double an(int n) 

{if(n>0) 

  return (an(n-1)+bn(n-1))/2;     //funcţia an() se autoapelează direct, dar se autoapelează şi indirect  

else                                           //prin intermediul funcţiei bn() 

  return a; 

} 

 

double bn(int n) 

{if(n>0) 

  return sqrt(an(n-1)*bn(n-1));  //funcţia bn() se autoapelează direct, dar se autoapelează şi indirect  

else                                           //prin intermediul funcţiei an(); 

  return a; 

} 

 

//Observaţie: Cele doua funcţii an() şi bn() se autoapelează atât direct cât şi 
indirect. 
 

Comment [j7]: se insereaza ce am scris 

cu roşu 
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        La fiecare reapel al funţiei pe segmentul de stivă alocat funcţiei, se crează un 
nou nivel, unde se  memorează parametri şi variabilele locale. Acest lucru înseamnă 
consum de memorie, dar segmentul de stivă este oricum rezervat. 

 Observăm deci că o funcţie recursivă consumă mai mult timp, prin 
reapelări succeaive şi mai multă memorie, decât o funcţie iterativă. Acest lucru 
afectează programul doar în momentul în care se efectuează un număr foarte mare 
de reapelări ceea ce ar putea duce şi la ocuparea totală a segmentului de stivă, caz 
în care programul se intrerupe cu erpoare. 

  Pe de altă parte o funcţie recursivă se scrie cu mai multă uşurinţă, codul sursă 
poate fi mult restrâns, este mai naturală şi mai uşor de urmărit.  

 
 

6.2. Exemple de implementare a funcţiilor recursive: 
 
1. Având un şir cu n elemente numere reale, să se scrie o funcţie recursivă care 

calculează suma  elementelor şirului. 
 

Pentru acest exemplu, formula de recurenţă poate fi scrisă astfel: a[n]+suma(n-1). 
Prin urmare la o anumită etapă va trebui să însumăm elementul a[n] al şirului cu 
celelalte n-1 elemente ale şiului. 
Această operaţie se va repeta până când şirul elementelor se termină şi în mod firesc 
suma pentru nici un element va fi 0. 
 

 

 

2. Să se calculeze expresia E=1/(2*3)+2/(3*4)+...+n/((n+1)*(n+2)), utilizând o funcţie 
recursivă, unde n este un număr natural citit de la tastatură.    

 
Calculăm la un moment dat suma dintre termenul al n-lea al expresiei şi suma 

celorlalţi n-1 termeni ai expresiei. Astfel formula de recurenţă va fi: 

 

#include<iostream.h>  //SUMĂ ŞIR 

float a[20]; 

float suma(int i); 

 

void main() 

{ int n;    //n-numărul de numere reale 

   int i; 

  cout<<"n="; cin>>n;  //se citesc n numere reale 

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

   { cout<<"a["<<i<<"]="; 

     cin>>a[i]; 

   } 

  cout<<"SUMA="<<suma(n); //apelul funcţiei 

 } 

 

float suma(int i)  //i-inicele elementului din şir care se însumează la un moment dat 

{if (i==0)   //conditia de oprire a apelului recursiv 

    return 0; 

  else 

    return (a[i]+suma(i-1)); //autoapelarea functiei suma 

} 

 

Comment [j8]: se inserează tot ce este 

cu roşu 

 

Comment [j9]: se insereaza 
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 n/((n+1)*(n+2)) + expresie(n-1) 
Calculul se opreşte când toţi termenii expresiei au fost însumaţi, prin urnare 

expresie rturnează valoarea 0. 
 

 

 

3. Să se determine cea mai mare cifră a unui număr întreg, de cel mult 9 cifre, citit 
de la tastatură. 

 
Folosim două variabile locale, a pentru memorarea ultimei cifre a numărului iar b 
pentru memorarea cifrei maxime din restul numărului. 
De exemplu pentru n=256  vom avea:  
a=6 şi b va conţine valoarea maximă pentru n=25.  
Oprim reapelurile în momentul în care n=0. 
Datorită faptului că variabilele sunt locale se vor memora pe stivă. Pe fiecare nivel de 
stivă comparăm cele două variabile a cu b şi o returnăm pe cea mai mare dintre ele. 
 

 
 

#include<iostream.h>          //EXPRESIE 

 

float expresie(int n); 

 

void main() 

{ int n;                      //n-valoarea pâna la care se calculează termenii 

 float E;    //E-rezultatul expresiei 

 cout<<"n=";cin>>n; 

 cout<<"E="<<expresie(n);  //apelul funcţiei 

} 

 

float expresie(int i)    

{  if (i==0)    //condiţia de oprire a reapelarii funcţiei 

     return 0; 

  else 

     return (i/((i+1)*(i+2))+expresie(i-1)); //autoapelarea funcţiei 

} 

 

#include<iostream.h>   //CIFRA MAXIMĂ 

 #include<conio.h> 

int max(long x); 

 

void main() 

 {long n;    //n-numărul dat 

   cout<<"n=";cin>>n; 

   cout<<"cifra maxima:"<<max(n); 

 } 

 

 

Comment [j10]: se insereaza 
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4. Să se construiască, utilizând un algoritm recursiv, numarul format prin inversarea 
cifrelor unui număr natural n de cel mult 9 cifre, citit de la tastatură. 
 

Folosim un parametru variabil m pentru transmiterea valorii calculate în programul 
principal.  
Penru numărul citit n, formula de recurenţă este: m=m*10+n%10 
Condiţia de opritre a recursivităţii n=0. 
 

 

 

int max(long x) //x-numarul citit, transmis ca parametru 

 {int a,b; 

  if (x==0)  //condiţia de opriere a apelului recursiv al funcţiei 

    return 0; 

  else 

   { 

    a=x%10;  //în variabila a reţinem ultima cifră a numărului 

    b=max(x/10); //se reapelează funcţia pentru numărul iniţial din care s-a eliminat 

//ultima cifră prin impărţirea la 10, rezultatul se depune în varibila b 

    if(a>b)  //se compară valorile obţinute în a şi b  

      return a;  //se returnează valoarea cea mai mare 

    else    

      return b;   

   } 

 } 

 

 

#include<iostream.h>  //INVERSARE CIFRE NUMĂR 

void inv(long n,long &m); 

 

void main() 

{long n,m=0;  //n-numărul de inversat, m-numărul inversat 

  cout<<"n=";cin>>n; 

  inv(n,m);  //apelul funcţiei 

  cout<<endl<<m; 

} 

 

void inv(long n,long &m) //m-parametru transmis prin referinţa pentru a prelua valoarea  

{           //calculată în funcţie 

 if (n!=0)  //condiţia de oprire a apelului recursiv 

    {m=m*10+n%10; 

      inv(n/10,m); //autoapelarea funcţiei 

    } 

} 

Comment [j11]: se insereaza 
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5. Să se determine cel mai mare divizor comun a două numere naturale citite de la 
tastatură cu algoritmul lui EUCLID. 

 

 
 
6. Să se determine al n-lea element al şirului lui Fibonacci. 

   0    dacă n=0; 

fibon={     1    dacă n=1; 

       fibon-2+fobon-1  în rest 
 
 

 

7. Să se convertească un număr natural  n , ale cărui cifre se citesc de la tastatură, 
dat într-o bază  2≤b≤9,  în baza 10. 

#include<iostream.h>  //FIBONACCI 

#include<conio.h> 

int n; 

int fibo(int n); 

void main() 

{int i; 

  cout<<"n=";cin>>n; 

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

    cout<<fibo(i)<<" ";} 

int fibo(int n) 

{if ((n==1)||(n==2)) 

   return 1; 

 else 

   return (fibo(n-1)+fibo(n-2)); } 

 

#include<iostream.h>                      //CONVERSIE b->10 

#include<math.h> 

const int max=50; 

int n,b,a[max],putere=1; 

long conv(int b,int i); 

#include<iostream.h>  //CMMDC 

#include<conio.h> 

int cmmdc(int a,int b); 

 

void main() 

{int a,b;    

  cout<<"a="; cin>>a; 

  cout<<"b="; cin>>b; 

  cout<<"c.m.m.d.c("<<a<<","<<b<<")="<<cmmdc(a,b);             //apelul funcţiei 

} 

int cmmdc(int a,int b)   //a şi b numerele penru care se calculeaza cmmdc 

{ if (b)     //condiţia de oprirea a reapelului 

   return cmmdc(b,a%b);  //autoapelarea funcţiei pentru împărţitor şi rest 

 else 

   return a; 

} 
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8.  Să se convertească un număr natural  n de cel mult 5 cifre, citit de la tastatură , 
din baza 10  într-o bază  2≤b≤9. 
 

 

void main() 

{int i; 

cout<<"baza de enumeratie:";cin>>b;          //b-baza de enumeraţie 

 cout<<"cate cifre are numarul? ";cin>>n;   //n- numărul de cifre ale numarului în baza b 

 cout<<"dati cifrele pe rand:"<<endl;          

for(i=n-1;i>=0;i--)                                      // se citesc cele n cifre ale numărului în baza b 

   { 

     cout<<"cifra "<<i<<":"; 

     cin>>a[i]; 

   } 

 cout<<endl; 

 cout<<"numarul "; 

 for(i=n;i>=0;i--) 

   cout<<a[i]; 

 cout<<" in baza "<<b<<" transformat in baza 10 este "<<conv(b,0); //apelul funcţiei 

} 

 

long conv(int b,int i) 

{if(i<n)     //condiţia de oprirea a reapelului 

     return (conv(b,i+1)+a[i]*pow(b,i)); //autoapelaea funcţiei 

 else 

     return a[n]*pow(b,i); 

} 

 

#include<iostream.h>  //CONVERSIE  BAZA 10 -> b 

int a[50];   //retine cifrele numarului transformat in baza b 

void conv(int n,int b,int &k); 

 

void main() 

{int n,b,k=0;   //n este numarul in baza 10 

 cout<<"baza="; cin>>b; //b este baza in care dorim sa transformam numarul 

 cout<<"numarul in baza 10 ="; cin>>n; 

 conv(n,b,k);   //apelul funcţiei 

 cout<<"k="<<k<<endl; 

 cout<<endl; 

 cout<<"numarul "<<n<<" convertit in baza "<<b<<" este "; 

 for(int i=k-1;i>=0;i--) 

   cout<<a[i]; 

} 

 

void conv(int n,int b,int &k) 

{if (n>0)   //conditia de oprire 

    { 

     a[k]=n % b;             //se retine restul impartirii lui n baza b 

     k++;    //se modifica indicele de tanlou 

     conv(n/b,b,k); 

    } 

} 
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9. Se citesc două şiruri de caractere x şi y. Să se afişeze dacă şirul x este anagrama 
şirului y. 

 

Pentru a verifica dacă cele două şiruri sunt anagrame vom proceda asfel: 
a.) Dacă cele două şiruri au lungimi diferite, nu pot fi anagrame. 
b.) Dacă au aceeaşi lungime, vom căuta primul caracter din şirul x în al şirul y. Dacă 

îl găsim vom şterge acest caracter atât din şirul x cât şi din şirul y. Reluăm 
procedeul până când cele două şiruri devin vide. 

c.) În cazul în care caracterul din x nu se găseşte în y, înseamnă că şirurile nu sunt 
anagrame. 

 

 

 

10. Fie n un numar natural. Să se genereze toate succesiunile de n (n<20)  caractere 
'.' si '_'. 

 

Vom genera într-un vector a, succesiunea de caractere conform cu cerinţele 
problemei. 
 

#include<iostream.h>  //ANAGRAME 

#include<conio.h> 

#include<string.h> 

int anagrama(char x[50],char y[50]); 

void sterg(char x[50],int poz,int nr); 

 

void main()    

{char x[50],y[50]; 

cout<<"dati cele 2 siruri:"; 

cin>>x; 

cin>>y; 

if (strlen(x)!=strlen(y)) 

  cout<<"sirurile nu au ac lungime"; 

else 

  if (anagrama(x,y))     //apelul funcţiei 

    cout<<"sirurile sunt anagrame"; 

  else 

    cout<<"sirurile nu sunt anagrame"; 

} 

 

int anagrama(char x[50],char y[50]) 

{ 

char *p; 

  if ((strcmp(x,"")==0)&&(strcmp(y,"")==0)) 

    return 1; 

  p=strchr(y,x[0]);     //se cauta prima litera din x in y 

  if (p==0) 

    return 0; 

  strcpy(x,x+1);      //daca se gaseste, se stege din x si din y 

  strcpy(p,p+1); 

  return anagrama(x,y);     //autoapelarea funcţiei 

} 

Comment [j12]: ce inserează 
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De exemplu pentru n=3 vom genera succesiunile de “.” şi “_” în orinea de mai jos. 
 
. . . 
. . _ 
. _ . 
. _ _ 
_ . . 
_ . _ 
_ _ . 
_ _ _ 
 
Pentru a obţine această succesiune va trebui să reapemăm funcţia de două ori, o 
dată penru a completa “.” a doua oară pentru a completa “_”. 
Reapelurile se termină după ce am completat toate cele n caractere. 
Urmăriţi programul de mai jos şi comentariile lui pentru a înţelege acest mecanism. 
 

 
11. Se citeşte un vector cu n numere întregi. Să se ordoneze crescător folosind 

tehnica recursivă. 
 

Vom utiliza metoda interschimbării. Astfel vom compara fiecare element v[i] al 
vectorului cu i=n-1,1, cu toate elementele j, cu j=i-1 la 0. Dacă v[i]<v[j], le 
interschimbăm. 

#include<iostream.h>     //GENERARE “.” ŞI “_”  

char a[20];                     // în vectorul a vom afişa succesiunea de puncte şi liniuţe “.” şi “_” 

int n; 

 

void afisare(); 

void generare(int i); 

void main() 

{cout<<"n=";cin>>n; //n-lungimea şirului de generat 

  generare(1); 

} 

 

void afisare()               //afişează conţinutul vectorului a 

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

    cout<<a[i]<<" "; 

 cout<<endl; 

} 

 

void generare(int i) //i-indică poziţia pe care o vom cpmpleta cu un “.” sau o “_” 

{if(i>n)                           //dacă i a ajuns la n, înseamnă ca am completat tote cele n semne 

   afisare(); 

else 

  { 

   a[i]='.';                        //punem un “.” pe poziţia i a vectorului 

   generare(i+1); //prin apeluri recursive, funcţia va completa toate cele n elemente cu “.” 

   a[i]='_';  //pe măsură ce se coboară în stivă se înlocuieşte câte un “.” cu “_” 

   generare(i+1); //ATENŢIE! după ce se înlocuieşte un caracter, funţia se va reapela din  

  }   //nou tot pentru a completa “.” , apoi iarăşi pentru “_”. 

}    

 

Comment [j13]: se inserează 
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Vom folosi o funcţie, să o numim ord, care se va autoapela pentru fiecare 
element v[i] al vectorului cu i=n-1,1. 

În cadrul acestei funcţii vom apela o altă funcţie, să o numim ordonare. 
Aceasta va interschimba elementele care sunt mai mari decăt v[i] din şirul cuprins 
între i-1 şi 0, cu elementul v[i]. 

 

#include <iostream.h>  //ORDONARE VECTOR 

#define MAX 20 

int v[MAX],n; 

void citire(); 

void afisare(); 

void ordonare(int j,int i); 

void ord(int i); 

 

void main() 

{ citire(); 

  afisare(); 

  ord(n-1); 

  afisare(); 

} 

 

void citire()  //citeşte n-nr. de elemente şi elementele vectorului 

{int i; 

  cout<<"n=";cin>>n; 

  for(i=0;i<n;i++){ 

    cout<<"v["<<i<<"]:"; 

    cin>>v[i]; 

  } 

} 

void afisare()  //afişează elementele vectorului 

{int i; 

  cout<<endl; 

  for(i=0;i<n;i++) 

  { cout<<v[i]<<" "; 

  } 

} 

void ordonare(int j,int i) //compară un element v[i] cu toate de după el 

{ int aux; 

  if(j>=0) 

  {if(v[i]<v[j])   //inteschimbă v[i] cu elementele mai mari decât el 

    { aux=v[i]; 

      v[i]=v[j]; 

      v[j]=aux; 

    } 

    ordonare(j-1,i); 

  } 

} 

void ord(int i) 

{  int b; 

  if(i>0) 

  { ordonare(i-1,i); 

    ord(i-1); 

  } 

} 
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  6.3. Evaluare 
 
TESTUL 1 
1. Ce înelegeţi prin recursivitate directă? 
2. Găsiţi greşala în funcţia de mai jos. 
int suma(int i) 
{if (i==0) 
   return 0; 
 else 
   if (a[i]%2==0) 
     return suma(i+1)+a[i]; 
  else return suma(i-1); 
} 
3. Se consideră funcţia f definită recursiv. Ce va returna f(5)? 
int f(int i) 
{if (i==0) return 0; 
 if(i%2==0 return f(i-1)+i; 
 else return f(i-1)-i; 
} 
a.) –4 
b.) –3 
c.) 0 
d.) 3 
4. Scrieţi o funcţie recursivă, care calculează suma elementelor pozitive dintr-un 

vector şi produsul elementelor negative. 
 
TESTUL 2 
1.) Ce trebuie în mod obligatoriu să conţină o funcţie recursivă pentru a nu se 

reapela la nesfârşit. 
2.) Ce înelegeţi prin recursivitate indirectă? 
3.) Ce valori vor conţine variabilele x şi y pentru valorile iniţiale a=75, b=12,x=0,y=0, 

în urma executării funcţiei f? 
void f(longa,long b,long &x,long &y) 
{ if (y>=b) 
    {y=a-b; 
     x++; 
    f((a-b,b,x,y);   
} 
4.) Se consideră funcţia f definită recursiv. Ce va returna f(6)? 
int f(int x) 
{if(x<=1) return x; 
 else return f(x-2)+x; 
} 
a.) 6 
b.) 12 
c.) 8 
d.) 15 
5.) Scrieţi o funcţie recursivă care care determină maximul elementelor unui şir de 

numere întregi. 
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TESTUL 3 
1. Care sunt avantajele tehnicii recursive în comparaţie cu cea iterativă? 
2. Ce calculează funcţia de mai jos? 
int f(int i) 
{if (i==0) 
   return 0; 
 else 
   if (a[i]%2!=0) 
     return f(i-1)+a[i]; 
  else return f(i-1); 
} 
3. Se consideră funcţia f definită recursiv. Ce va returna f(3)? 
float f(int i) 
{if (i==0) return 0; 
  return f(i-1)+i*(i+1); 
} 
a.) 15 
b.) 10 
c.) 20 
d.) 5 
4. Se citeşte un şir de cuvinte pănă la citirea caracterului “*”.  Să se afişeze 

cuvintele în ordinea inversă citirii lor. 
 
 
TESTUL 4 
1. Care sunt dezavantajele tehnicii recursive în comparaţie cu cea iterativă? 
2. Scrieţi o funcţie recursivă care determină câtul şi restul împârţirii a două numere 

întregi. 
3. Se consideră funcţia f definită recursiv. Ce va returna f(10)? 
int f(int x) 
{if(x<1) return 0; 
 else return f(x-3)+x; 
} 
 
a.) 12 
b.) 14 
c.) 22 
d.) 15 
 
4. Scrieţi o funcţie recursivă care care determină maximul elementelor negative ale 

unui şir de numere întregi. 
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6.4. Probleme propuse 
 
1. Scrieţi o funcţie recursivă care are ca parametru un număr întreg n<30000 şi 

returnează 1 dacă n este număr prim şi 0 dacă n nu este prim. 
 
2. Se citesc de la tastatură două numere naturale a şi b. Să se scrie o funcţie 

recursivă care calculează câtul şi restul împărţirii întregi a lui a la b, prin scăderi 
repetate. 

 
3. Scrieţi o funcţie recursivă care primeşte ca parametru un număr întreg n şi 

afişează toţi divizorii proprii ai numărului. 
 
4. Scrieţi o funcţie recursivă, care să calculeze suma S, pentru n număr natural, citit 

de la tastatură. 
S=1+1/2+1/3+...+1/n; 

 
5. Scrieţi o funcţie recursivă pentru calculul produsului elementelor unui tablou 

unidimensional cu elemente reale. 
 
6. Să se numere de câte ori apare un număr întreg x într-un şir de n numere întregi. 
 
7. Să se calculeze combinări de n elemente luate câte k unde n şi k sunt două 

numere întregi citite de la tastatură.   
 
8. Să se calculeze cmmdc(a,b) prin scăderi repetate. 

a dacă  a=b 
cmmdc(a,b)=     cmmdc(a-b,b) dacă a>b 
   cmmdca(a,b-a) dacă b>a 

 
9. Să se citească de la tastatură numere întregi până la întâlnirea lui 0. Să se scrie o 

funcţiere recursivă care să primească un parametru şi să returneze numărul de 
numere negative citite. Numerele negative se vor trece într-un tablou declarat 
global. 

 
10. Scrieţi o funcţie recursivă care determină elementul minim dintr-un vector cu n 

numere reale citite de la tastatură.  
 
11. Fiind dat un polinom de grad n, cu o singură nedeterminată, dat prin coeficienţii 

săi, reţinuţi într-un vector. Să se calculeze valoarea polinomului într-un punct x0 
dat, folosind o funcţie recursivă. 

 
12. Se citeşte de la tastatură un cuvânt şi o literă. Scrieţi o funcţie recursivă care 

numără de câte ori apare litera respectivă în cuvântul citit. 
 
13. Se citeşte de la tastatură un cuvânt şi o literă. Să se elimine toate apariţiile literei 

respective în cuvântul dat. 
 
14. Se citeşte de la tastatură un şir de cuvinte, apoi se citeşte un cuvânt. Să se 

numere de câte ori apare cuvântul respectiv în şirul dat. 
 

Comment [j14]: am facut mai multe 
modificări la Probleme propuse 
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15. Se citeşte de la tastatură un şir de cuvinte, apoi se citeşte un cuvânt. Să se 
elimine din propoziţie toate apariţiile cuvântului dat. 

 
 

16. Scrieţi un program care citeşte un numar natural n (1<n<16) şi scrie pe prima linie 
a fişierului SIR.OUT un şir ce conţine numerele între 1 si 2 la puterea n, şir creat 
astfel: 

- se porneşte cu şirul iniţial format din 1 şi 2; 
- exact la mijlocul acestuia se inserează secvanţa formată din 3 şi 4; 
- exact la mijlocul şirului astfel format se inserează secvenţa formată din 
numerele 5,6,7 şi 8, obţinând astfel şirul 1 3 5 6 7 8 4 2 etc. 

     Exemplu : Pentru n=4 se obtine: 1 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 4 2 
 
Răspunsuri teste grilă: 
Testul 1  3. b 
Testul 2  4. b 
Testul 3  3. c 
Testul 4  3. c 


