
Universitatea Spiru Haret 
Facultatea de Conatbilitate şi finanŃe Râmnicu Vâlcea  
Specializarea CIG anul II  
Specializarea FB anul II 
 
Lucrearea de laborator nr 1 – IniŃiere în utilizarea mediului de programare VISUAL BASIC 

 
Pentru a lansa în execuŃie VB se va proceda astfel: 

� Se activează butonul START din bara de taskuri; 
� Se alege opŃiunea Programs ���� Microsoft Visual Studio ���� Microsoft 

Visual Basic 6.0.  
Se execută click pe butonul Open. 
 
Exemplul 1: Să se creeze un formular care să conŃină două controlere cu următoarele acŃiuni: primul 
să afişeze pe ecran mesajul “A fost selectat primul buton”, iar al doilea sa aibă ca efect afişarea 
mesajului “A fost selectat cel de-al doilea buton”.  

Construim mai întâi interfaŃa: 
• Pentru construirea interfeŃei se apelează la controrele sau instrumentele aflate în fereastra 

Toolsbox cu titlul General.  

• Pentru generarea celor două butoane de comandă, se alege, prin click de mouse, al doilea 

element grafic de pe rândul 2 al ferestrei, iar apoi se generează, prin glisarea mouse-ului în 
zona Form1, primul buton de comandă şi, similar, al doilea, realizându-se astfel introducerea 

în formular a celor două controrele (butoane de comandă) pe care sunt înscrise numele 
“commnad1” şi, respectiv, “command2”.  

• Se generează apoi, la fel ca în cazurile anterioare, caseta text alegând, din fereastra General, 

tipul de controler care are înscris textul „ab”. 

Introducem codul program 

• Executând double click pe primul controler (cel cu eticheta “command1”), accesăm fereastra 

de editare a codului, în care vom introduce de la tastaură procedura care, la apelare, să afişeze 

textul “A fost selectat primul buton”, adică instrucŃiunea Text1.text=”A fost selectat primul 
buton”. InstrucŃiunea se introduce de la tastaură pe rândul liber, între cele două linii afişate 
automat de către editorul de programe (liniile scrise cu albastru sunt automat înscrise; de la 

tastatură se introduce doar rândul scris cu roşu). 
Private Sub Command1_Click() 

Text1.text=”A fost selectat primul buton” 
End Sub 

• Procedăm în mod asemănător şi pentru butonul “Command2”, numai că, după intrarea în 

editorul de cod, vom introducea instrucŃiunea text1.text=”A fost selectat al doilea buton”, 
sub forma 

Private Sub Command2_Click() 

Text1.text=”A fost selectat al doilea buton” 
End Sub 



Utilizăm apoi programul 
• După introducerea codului aferent celor două butoane, vom trece la utilizarea formei create în 

cadrul proiectului.  

• Pentru aceasta putem utiliza funcŃia Start din cadrul submeniului Run, sau să folosinm tasta 

F5.  

• Pe ecran va apărea fereastra prin care putem folosi forma anterior creată.  

• Dacă activăm, prin click, primul buton, cel pe care este înscris cuvântul ‘Command1’, atunci 

în zona din fereasta formei rezervată lui Text1 va aparea mesajul “A fost activat primul 
buton”, adică exact funcŃia pe care am dorit-o pentru acest buton. 

• Dacă activăm, prin click, al doilea buton, cel pe care este înscris cucântul ‘Command2’, atunci 

în zona din fereasta formei rezervată lui Text1 va aparea mesajul “A fost activat al doilea 

buton”, adică exact funcŃia pe care am dorit-o pentru acest buton. 

 
Exemplul 2: Să considerăm definită o variabilă, cu numele stare şi care va memora numărul de 

credite realizate de către un student la sfârşitul unui an universitar. Să descriem o secvenŃă de program 
VB care să permită introducerea de la tastatură a numărului de credite şi afişarea pe ecran a situaŃiei 
şcolare a studentului la sfârşitul anului universitar. 

 

Construim mai întâi interfaŃa: 
• Se activează funcŃia New Project din meniul File cu scopul iniŃierii unui nou proiect; se 

salvează vechiul proiect raspunzând cu Yes la întrebarea Save changes to the following files? 

ce apare în caseta de mesaj; se introduce EX1-1 la numele fişierului de salvare, atât la nmele 
formei, cât şi la cel al proiectului, accesând, după fiecare introducere a numelui fişierului de 
salvare, butonul Save. 

• Pentru construirea interfeŃei se apelează la controrele sau instrumentele aflate în fereastra 

Toolsbox cu titlul General.  

• Pentru generarea unui boton de comandă, se alege, prin click de mouse, al doilea element 

grafic de pe rândul 2 al ferestrei, iar apoi se generează, prin glisarea mouse-ului în zona 

Form1, primul buton de comandă pe care este înscris numele “commnad1”  
Introducem codul program 

• Executând double click pe primul controler (cel cu eticheta “command1”), accesăm fereastra 

de editare a codului, în care vom introduce de la tastaură procedura care, la apelare, să 

realizeze funcŃia dorită şi redată prin următorul cod program: 
Dim stare As Integer 
Stare = InputBox(“Câte credite a obtinut?”) 
If stare = 60 Then  
   MsgBox “Integralist” 

  Else 
   MsgBox “Are restante” 

End If 
 

Utilizăm apoi programul 
• După introducerea codului aferent celor două butoane, vom trece la utilizarea formei create în 

cadrul proiectului.  

• Pentru aceasta putem utiliza funcŃia Start din cadrul submeniului Run, sau să folosinm tasta 

F5.  

• Pe ecran va apărea fereastra prin care putem folosi forma anterior creată.  

• Dacă activăm, prin click, butonul de comandă pe care este înscris cuvântul ‘Command1’, 

atunci se va executa programul aferent acestuia 
 

Exemplul 3: Se consideră un produs pentru care se cunosc n variante de preŃ, unde n este dat. Să se 
determine preŃul mediu, preŃul minim şi preŃul maxim. 



Construim mai întâi interfaŃa (prin analogie cu exemplele 1 şi 2).  

Se va executa mai întâi procedura de iniŃiere a unui nou proiect VB şi de salvare a celui vechi, cu 
numele EX1-2. 

 
Apoi construim codul program 

• Introducem codul program asociat butonului de comanda Commnad1, după click dublu pe 

acest obiect din interfaŃă. Pentru scrierea codului este deci necesară cunoaşterea instrucŃiunilor 
VB necesare transcrierii în limbaj de programare a structurilor logice de bază ce permit 
descrierea algoritmilor. 

 
Dim n as integer 
Dim pret, pmin, pmax, pmed as single 
n=inputbox(”numarul de variante de pret”) 
pret=inputbox(”prima varianta de pret”) 
pmin=pret 
pmax=pret 
pmed=pret 
for i=1 to n-1 
 pret=inputbox(”o variata de pret este”) 
 if pret<pmin then 
  pmin=pret 
 end if 
 if pret>pmax then 
  pmax=pret 
 endif 
 pmed=pmed+pret 
next i 
pmed=pmed/n 
text1.text=”pret min = ”+str(pmin)+” pret maxim = ”+str(pmax)+”pret mediu = ”+str(pmed) 

 
 


