
Instrucțiuni repetitive 

Instrucțiunile repetitive determină execuția repetată a instrucțiunilor pe care le cuprind. 

Clasificarea instrucțiunilor repetitive: 

I. Cu număr necunoscut de pași – nu se cunoaște de câte ori determină execuția repetată a 

instrucțiunilor pe care le cuprind; numărul repetițiilor va depinde de o condiție 

a. Cu test inițial – condiția se va verifica la început – INSTRUCȚIUNEA while 

b. Cu test final – condiția se va verifica la sfârșit – INSTRUCȚIUNEA do…while 

II. Cu număr cunoscut de pași -  se cunoaște de câte ori determină execuția repetată a 

instrucțiunilor pe care le cuprind – INSTRUCȚIUNEA for 

 

 

INSTRUCȚIUNEA do … while 
 

Sintaxa: 
do 

instrucţiune; 

while (expresie); 

 

Mecanismul de execuţie este: 

Pas1. Se execută instrucțiunea  

Pas2. Se evaluează expresia 

Pas3. Dacă valoarea de adevăr a expresiei este adevărat (adică diferită de 0),  

                             atunci se revine la Pas1 

                             altfel instrucțiunea do while se termină 

Exemplu: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main () 

{ int i=3;               

do 

  i++; 

while (i<=4); 

printf(”%d”,i);  

return 0; 

} 

 

Se va afișa valoarea 5. Explicație: 

- Variabila i se inițializează cu valoarea 3 

- Pas1 Se execută instrucțiunea i++ (i va avea valoarea 4), după care se trece la Pas2 

- Pas2 Se verifică expresia. Este adevărată (4<=4). Se revine la Pas1 

- Pas1 Se execută instrucțiunea i++ (i va avea valoarea 5), după care se trece la Pas2 

- Pas2 Se verifică expresia. Este falsă (5<=4). Se oprește execuția instrucțiunii do … while 

- Se execută instrucțiunea care urmează instrucțiunii do … while. Se afișează valoarea 

variabilei i care acum este 5. 

 



Observaţii: 
1.În cazul în care instrucțiunea do … while conţine mai mult de o instrucţiune, atunci aceste 

instrucţiuni trebuie cuprinse între { şi }. 

do 

     {  

           instrucţiune1; 

           instrucțiune2; 

            …….. 

            instrucțiunen; 

       } 

while (expresie); 

 

Exemplu: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main () 

{ int i=3;               

  do 

     { 

         printf(”%d ”,i); 

         i++; 

     } 

while (i<=4); 

return 0; 

} 

Se afișează valorile: 3 4 

 

 

2.După (expresie) se pune întotdeauna punct şi virgulă. 

 

 

3.Testarea expresiei are loc la sfârșit. Chiar dacă la prima evaluare valoarea de adevăr a acesteia 

este fals (adică 0), instrucțiunea/instrucțiunile din do … while se va/vor executa. Concluzie : 

instrucțiunile din cadrul instrucțiunii do … while se execută cel puțin o dată. 

Exemplu: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main () 

{ int i=10;               

   do 

     { 

         printf(”%d ”,i); 

         i++; 

     } 

  while (i<=4); 

return 0; 

} 

Se va afișa valoarea 10. 

 



4.În general în cadrul expresiei apare cel puțin o variabilă. Se indică modificarea variabilei 

corespunzător în cadrul instrucțiunii do … while astfel încât la un moment dat expresia să devină 

falsă. În caz contrar se va intra în buclă infinită. 

Exemplu 1: - nu se modifică valoarea variabilei i; aceasta rămâne cu valoarea 2, expresia este 

permanent adevărată, deci se intră în buclă infinită 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main () 

{ int i=2;               

   do 

        printf(”%d ”,i); 

   while (i<=4); 

   return 0;} 

 

Exemplu 2: - se modifică valoarea variabilei i, dar nu se modifică așa cum trebuie; expresia este 

permanent adevărată, deci se intră în buclă infinită 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main () 

{ int i=2;               

   do 

       { printf(”%d ”,i); 

         i--; 

       } 

   while (i<=4); 

   return 0; 

} 

 


