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 Scopul acestei anexe este să ofere elementele de bază și resursele necesare pentru instalarea 

mediului de dezvoltare F# (F Sharp). Trebuie menționat faptul că există diferite moduri pentru 

editarea și compilarea (build & compile) aplicațiilor în F# pe diferite platforme (Windows, Apple 

OS și Linux). 

 Pe site-ul www.fsharp.org se găsesc diferite metode pentru instalarea mediului F# (vezi 

Figura 1 de mai jos pentru platforma Windows de exemplu), modul de rulare a aplicațiilor acestora 

precum și diferitele opțiuni de configurare pentru diferite medii. 

 

Figura 1. Site-ul www.fsharp.org – Instalarea .NET Core SDK 

1. Instalare F# pentru platforma Windows 10 Professional 

 

1.1. Instalarea .NET Core SDK  

Pentru această opțiune, urmați pașii de mai jos. 

1. Accesați linnk-ul https://dotnet.microsoft.com/download 

ANEXA 3 – Instalarea F# (F Sharp) 

http://www.fsharp.org/
http://www.fsharp.org/
https://dotnet.microsoft.com/download
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2. Descărcați .NET 5.0. Optați întotdeauna pentru varianta recomandată (vezi Figura 2 de mai 

jos) 

 

Figura 2. Descărcarea pentru instalare a SDK-ului .NET 5.0 

3. Instalați .NET 5.0 și testați rulând în Command Prompt comanda dotnet (vezi Figura 3 

de mai jos) 

 

Figura 3. Testarea instalării corespunzătoare pentru .NET 5.0 

4. Deschideți editorul favorit de text (eu prefer Atom1, Sublime Text2 și Notepad++3). 

5. Creați un fișier (numele fișierului este HelloFP_USH.fsx) cu conținutul de mai jos 

(vezi Figura 4 de mai jos): 

 

Figura 4. Conținutul fișierului 

 
1 Atom, https://atom.io/  
2 Sublime Text, https://www.sublimetext.com/  
3 Notepad++, https://notepad-plus-plus.org/  

https://atom.io/
https://www.sublimetext.com/
https://notepad-plus-plus.org/
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6. Compilați scriptul respectiv folosind comanda dotnet fsi HelloFP_USH.fsx 

(vezi Figura 5 de mai jos) – atenție la locația fișierului si să o specificați corespunzător: 

 

Figura 5. Comanda pentru compilarea fișierului script 

7. Pe ecran ar trebui să vedeți ceea ce este afișat în Figura 6 de mai jos. 

 

Figura 6. Rularea scriptului și rezultatul acestuia 

1.2. Instalare Visual Studio Code 

Pentru a instala mediul de dezvoltare (scripting) Visual Studio Code, urmați procedura după 

cum urmează: 

1. Accesați link-ul https://code.visualstudio.com/download (vezi Figura 7 pentru detalii) 

 

Figura 7. Selectarea pentru descărcare & instalare a mediului Visual Studio Code 

2. Deschideți setup-ul VSCodeUserSetup-x64-1.59.0.exe 

3. Acceptați agreement-ul și faceți click pe Next 

https://code.visualstudio.com/download
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4. Calea este recomandată să o lasați pe cea implicită as-it-is și faceți click pe Next 

 

5. Lăsați totul implicit as-it-is și faceți click pe Next 
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6. După preferințe bifați/debifați ce vă convine/nu vă convine și faceți click pe Next 

 

7. Luați la cunoștință și faceți click pe Install 
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8. Așteptați câteva minute pentru instalare și la final lăsați totul as-it-is și faceți click pe 

Finish. 

 

9. După ce Visual Studio Code a fost deschis, apăsați combinația de taste Ctrl+Shift+X și 

managerul pentru adăugarea de extensii o să fie deschis 
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10. Introduceți Ionide-fsharp și instalați această extensie (nu este obligatoriu dar este 

recomandat pentru optimizarea anumitor aplicații). Proiectul Ionide este disponibil la 

adresa https://ionide.io/.  

 

11. După instalarea extensiei ar trebui să aveți o fereastră similară cu cea de mai jos. Acum 

sunteți gata să vă „distrați” cu Visual Studio Code      .  

https://ionide.io/
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 Pentru a testa funcționalitatea corespunzătoare a F# cu ajutorul Visual Studio Code, vom 

utiliza același fișier creat anterior. Procedura este simplă, după cum urmează: 

1. Deschideți fișierul HelloFP_USH.fsx 

2. Dacă vă apare mesajul de mai jos, apăsați pe Open. Nu există prea multe îndoieli în privința 

scriptului respective      . 

 

3. În timpul deschiderii fișierului, anumite pachete și optimizări vor fi făcute de Visual Studio 

Code.  
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4. În colțul din dreapta sus există o săgeata verde pentru rularea scriptului. Faceți click pe 

săgeata respectivă și lăsați miracolul să aibe loc      . 

 

5. Mergeți în partea de jos a ferestrei - în secțiunea Terminal și verificați execuția scriptului. 

Dacă aveți ecranul de mai jos, înseamnă că ați reușit să izbutiți. 
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1.3. Instalare Visual Studio Community/Professional/Enterprise 

Recomand instalarea versiunii Community pentru Visual Studio. Totodată, vă încurajez să 

utilizați (dacă există posibilitatea să aveți acces printr-o licență) versiunea Professional sau 

Enterprise. Descărcarea mediului Visual Studio se face de la adresa 

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/. Procedura de instalare este foarte simplă: se lasă 

totul cu setările implicite, asigurându-ne că la pasul cu limbajele de programare există F# selectat.  

 

După instalarea mediului Visual Studio Community/Professional/Enterprise, procedura 

este foarte simplă pentru rularea fișierului deja existent, după cum urmează: 

1. Deschideți Visual Studio Community (în cazul de față voi utiliza Visual Studio Enterprise). 

2. Faceți click pe Open a local folder 

 

3. Selectați calea folderului care conține fișierul creat mai sus și click pe Select Folder, 

HelloFP_USH.fsx 

https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
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4. Așteptați câteva secunde... . În funcție de locația unde aveți plasată fereastra cu Solution 

Explorer, puteți observa că proiectul a fost încărcat corespunzător. 

 

5. La încărcarea folderului respectiv, un alt folder .VS este creat de către Visual Studio și 

poate fi vizibil în folderul cu fișierul respectiv. În cele mai multe cazuri, el conține două 

fișiere de bază: ProjectSettings.json și slnx.sqlite. 

a. Fișierul ProjectSettings.json conține informații generale referitoare la 

proiect, specificarea dependințelor și a diferitelor setări de configurare. 

b. Fișierul slnx.sqlite  este o bază de date care conține toate modificările care se 

fac în cadrul proiectului (cine a modificat, ce a modificat, când a modificat etc.). 

Acest fișier este util în special când se lucrează în echipe și se utilizează tool-uri de 

versionare, precum GitHub, GitLab etc. 
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6. Deschideți fișierul din Solution Explorer și rulați scriptul respectiv. Rularea se face cu 

ajutorul săgeții verzi situată în partea de sus a ferestrei din Visual Studio sau cu apăsarea 

tastei F5. Atenție! Nu funcționează mereu această procedură, în special pentru versiunile 

Professional sau Enterprise, fiind necesară creearea unui proiect de la zero și rescrierea 

conținutului fișierului de mai sus, HelloFP_USH.fsx. 

Pentru crearea unui proiect cu F# în Visual Studio Community/Professional/Enterprise, se 

procedează în felul următor: 

1. Deschideți Visual Studio Community/Professional/Enterprise 

2. Apăsați click pe Create a New Project 
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3. În secțiunea limbaje selectați F# și apoi din lista de mai jos selectați Console Application. 

După aceste două selecții apăsați pe butonul Next 

 

4. Completați ecranul următor cu datele de mai jos și apăsați pe butonul Next 
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5. Verificați că la Target Framework există selectat .NET 5.0 și apăsați pe Create 

 

6. Așteptați câteva secunde pentru generarea soluției proiectului 

 

7. Ecranul vostru ar trebui să fie ca în fereastra de mai jos (codul sursă care este afișat este 

generat automat la creare): 
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8. Pentru acest pas puteți să rulați exemplul respectiv utilizând săgeata verde din partea de 

sus a ferestrei sau să ștergeti conținutul respectiv și să adăugați doar linia din fișierul 

HelloFP_USH.fsx 

9. Pentru exemplu generat automat, la rulare ar trebui să vă apară rezultatul din consola 

Command Prompt afișată mai jos 

 

10. Pentru exemplul din fișierul HelloFP_USH.fsx rezultatul rulării ar trebui să fie 

(identic cu cel de mai sus – exceptând conținutul mesajului afișat) ca cel din fereastra de 

mai jos 

 

11. În acest moment sunteți gata de drum și puteți dezvolta aplicații folosind mediul Visual 

Studio Community/Professional/Enterprise și limbajul F#. 

 

1.4. Instalare JetBrains Rider 

Rider este un alt mediu utilizat în mediul business/enterprise, care primește din ce în ce mai 

multă atenție, și nu doar pentru F# ci și pentru alte limbaje de programare sau scripting (C#, Java, 

C++, PHP, Vue, AJAX etc.). Este un mediu profesional, foarte plăcut de lucrat, și fără prea multe 

provocări. Este disponibil pentru platformele Windows, MacOS și Linux. Pentru moment ne 

ocupăm de platforma Windows. 
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Dacă nu există o licență disponibilă, pentru familiriazare și obținerea unor atuuri profesionale 

în fața angajatorului sau viitoarelor interviuri, vă recomand să descărcați Rider de la adresa 

https://www.jetbrains.com/rider/download/#section=windows . Varianta este trial pentru 30 zile. 

Suficient cât să va familiarizați cu mediul respectiv. După cele 30 zile se poate reinstala cu success.  

 

După descărcare, rulați setup-ul JetBrains.Rider-2021.2.exe și urmați 

procedura descrisă mai jos. 

Procedura de instalare este: 

1. Lansați în execuție kit-ul de instalare. 

2. Click pe Next la fereastra cu mesajul de bine venit       

 

3. Lăsați totul as-it-is și click pe Next 

https://www.jetbrains.com/rider/download/#section=windows


17 
 

 

4. În fereastra următoare bifați corespunzător cu fereastra de mai jos și apoi faceți click pe Next: 

 

5. Lăsați totul as-it-is și click pe Install 
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6. Așteptați ca procesul de instalare să se termine. Durează câteva minute. 

 

7. Recomand să faceți un restart și click pe Finish. 
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Pentru a lucra cu aplicații scrise în F#, urmați procedura de mai jos: 

1. Deschideți mediul JetBrains Rider 

2. Acceptați User Agreement și apăsați pe Continue 

 

3. Depinde de fiecare utilizator dacă dorește să contribuie sau nu 
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4. Recomand ca în fereastra următoare să săriți (omiteți) acest pas și să nu importați nimic. 

Apăsați pe Skip Import. 

 

5. Vederea este un lucru important, eu am selectat tema Rider Dark. 
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6. Color scheme – implicit 
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7. Keymaps – implicit. Pentru cei care au mai avut experiențe anterioare cu Visual Studio, 

este foarte util acest keymap. 
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8. Environment – lăsați implicit sau fiți siguri că aveți ultimele update-uri. Ar trebui să arate 

ca în fereastra de mai jos, în special pentru .NET. 

 

9. Default plugins – Pentru moment lăsați totul implicit. 
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10. Featured Plugins – Pentru moment lăsați totul implicit și clic pe Start using JetBrains 

Rider. 
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11. Dacă aveți licență puteți să o introduceți în fereastra de mai jos, dacă nu, selectați Evaluate 

for free. 

 

12. În fereastra de mai jos, apăsați butonul Evaluate. 

 

13. Apăsați Continue în fereastra următoare       
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În acest moment ar trebui să fie totul gata pentru a putea dezvolta și rula aplicații în F#. 

Pentru a realiza acest lucru, urmați procedura de mai jos: 

1. Clic pe New Solution  

 

2. Selectați din stânga tipul aplicației (Console Application), în dreapta introduceți un nume 

pentru soluție, calea unde să fie salvată soluția (proiectul) și limbajul folosit (e.g., F#). 

După introducerea datelor ca în fereastra de mai jos faceți clic pe Create.  
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3. Crearea proiectului (soluției) durează câteva secunde (uneori minute     ). 

4. În fereastra de mai jos putem observa câteva următoarele aspecte: 

a. Numele fișierului nu este *.fsx ca în exemplele anterioare. În Rider, fișierele au 

extensia *.fs. Acest lucru nu trebuie să reprezinte un impediment. 

b. Codul din fereastra de mai jos este similar cu cel din Visual Studio 

Community/Professional/Enterprise. 
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5. Pentru a testa faptul că aplicația funcționează și ca proiectul este bine configurat, faceți clic 

pe săgeata din colțul dreapta sus. Rezultatul este afișat în secțiunea Run mai jos (similar cu 

cel din Visual Studio). 

 

6. La fel ca în exemplul pentru Visual Studio, ștergeți conținutul fișierului și adăugați linia 

din fișierul HelloFP_USH.fsx și testați compilarea și execuția. Rezultatul trebuie să 

fie similar cu cel din fereastra de mai jos: 
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2. Instalare F# pentru platforma Linux (Ubuntu 20.04.2.0 LTS) 

Pentru instalarea și configurarea F# pe platforma Linux, vom utiliza ca distribuție Ubuntu 

20.04.2.0 LTS, disponibilă la adresa https://ubuntu.com/download/desktop. Data creării acestui 

tutorial a fost 12 August 2021. 

Pentru această secțiune am ales ca variantă de mediu de operare, o mașină virtuală creată cu 

VMware (se poate utiliza și VirtualBox). Mașina virtuală o puteți descărca gata configurată pentru 

dezvoltare de la adresa: LINK. Pentru creearea mașinii virtuale, consultați Anexa 2 – Instalarea și 

configurarea mașinii virtuale cu Linux – Ubuntu. 

2.1. Instalarea .NET Core SDK 

Deschideți linkul https://dotnet.microsoft.com/download și selectați Linux ca sistem de operare și 

descărcați ultima variantă de .NET, în cazul de față versiunea 5.0. 

 

 

Faceți click pe butonul Install .NET și veți fi redirecționat la pagina https://docs.microsoft.com/en-

us/dotnet/core/install/linux?WT.mc_id=dotnet-35129-website. Mergeți până la finalul paginii 

până găsiți mesajul Install .NET on Ubuntu - .NET și faceți click pe link-ul cu mesajul respectiv. 

   

După ce ați făcut click o să fiți redirecționați către pagina https://docs.microsoft.com/en-

us/dotnet/core/install/linux-ubuntu. Mergeți până la versiunea 21.04 (ca în poza de mai jos – acest 

lucru s-ar putea să varieze datorită ultimelor actualizărilor care pot avea loc) și începând cu 

secțiune Remove preview versions parcurgeți pașii respectivi și introduceți în terminal următoarele 

comenzi: 

- Ștergeți versiunile anterioare folosind următoarele comenzi: 

 

https://ubuntu.com/download/desktop
https://dotnet.microsoft.com/download
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux?WT.mc_id=dotnet-35129-website
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux?WT.mc_id=dotnet-35129-website
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux-ubuntu
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux-ubuntu
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wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/21.04/packages-microsoft-

prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb 

 

 

sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb 

 

 

rm packages-microsoft-prod.deb 
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- Instalarea SDK-ului 

 

sudo apt-get update;  

 

 
 

  sudo apt-get install -y apt-transport-https 
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  sudo apt-get update 

 

 
 

 

  sudo apt-get install -y dotnet-sdk-5.0 
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- Instalarea runtime-ul (optional pentru primele cursuri) 

 

sudo apt-get update 

 

 
 

sudo apt-get install -y apt-transport-https 
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sudo apt-get update 

 

 
 

sudo apt-get install -y aspnetcore-runtime-5.0 
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Din acest moment, se poate urma aceeași procedură de crearea a fișierului 

HelloFP_USH.fsx și se poate rula în același mod folosind 

aceleași instrucțiuni din Secțiunea 1.1, folsoind aceeași 

comandă, dotnet – ca în imaginea de mai jos. 
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