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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 

 

 

Lucrarea de fa�� î�i propune s� le ofere atât elevilor din cursul 
gimnazial, cât �i celor de la liceu un material util despre cum trebuie s� se 
înve�e �i s� fie în�eleas� gramatica de baz� pentru ca la concursurile 
�colare �i la examenele viitoare ace�tia s� poat� rezolva orice problem� 
teoretic� sau practic�, indiferent dac� probele examenelor vor fi de tip 
clasic ori de tip gril�. 

Ne-am str�duit s� atingem rigorile unei lucr�ri cu o anumit� �inut� 
�tiin�ific�, respectând îns� principiul accesibilit��ii, astfel încât ea s� fie 
un bun instrument de lucru nu numai pentru elev, cât �i pentru profesor, 
deoarece îi ajut� s� parcurg� teoria gramatical� (morfologia �i sintaxa), 
gândit� dup� un plan adecvat, specific fiec�rui compartiment al 
gramaticii, �i urm�re�te s� clarifice majoritatea ambiguit��ilor care apar în 
analiza gramatical�, la nivelul subiectelor de la olimpiade sau de la 
testarea na�ional�, precum �i al celor de la admitere la facultate. 

Abordând, pentru fiecare parte de vorbire sau de propozi�ie, �i 
problemele de ortografie ori de punctua�ie, am inten�ionat s� imprim�m 
un caracter practic-opera�ional în prezentarea motiv�rilor pertinente, prin 
corelarea permanent� a no�iunilor de morfologie cu cele de sintax� �i de 
vocabular, dar �i cu cele de ortografie, ortoepie �i de punctua�ie, pledând 
pentru formarea unor deprinderi de exprimare corect� – oral� �i scris� – �i 
de însu�ire a cuno�tin�elor de limb�. 

De asemenea, dorim ca aceia care vor utiliza aceast� lucrare s� re�in� 
�i nota de normalitate – benefic� �i instructiv-educativ� – pe care am 
încercat s� o imprim�m prin exemplele create ad-hoc, dorin�a noastr� de a 
s�di în sufletul elevilor un patriotism delicat, discret �i adev�rat, pornit 
din inim�, precum �i de a cultiva acele valori morale atât de necesare 
tineretului în perioada pe care o travers�m cu to�ii. 
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Când a trebuit s� facem necesare comentarii, cu scopul de a încerca 
s� rezolv�m unele ambiguit��i sau „capcane”, ne-am permis, din dorin�a 
de a fi cât mai aproape de sufletul elevului, s� abord�m un stil direct, un 
dialog lejer, bine dirijat, continuând – atât cât a fost posibil – stilul 
imprimat de manualele �colare pentru gimnaziu. 

Claritatea expunerii, densitatea �i structurarea exemplelor într-o 
form� riguros �tiin�ific�, gândite, în special, din punctul de vedere al 
elementului regent, renun�area la anumite structuri formale în favoarea 
unor explica�ii u�or de în�eles �i de automatizat sunt doar câteva elemente 
prin care aceast� carte este oferit� elevilor într-o �inut� cât se poate de 
accesibil�, încât ace�tia s� posede, înc� din primele clase de gimnaziu, 
cuno�tin�ele care le sunt absolut necesare. 

Conceput� ca un instrument de lucru sigur, practic �i, credem noi, 
deosebit de util în aprofundarea cuno�tin�elor de gramatic�, în vederea 
prezent�rii la examene, cartea aceasta are ca suport, în primul rând, 
Gramatica Academiei (ed. a II-a revizuit� �i ad�ugit�, 1966) care 
reglementeaz�, oficial, utilizarea corect� a limbii române literare actuale 
în comunicarea oral� �i scris�. 

Edi�ia de fa�� este corelat� cu normele actuale impuse de Dic�ionarul 
ortografic, ortoepic �i morfologic al Academiei Române, edi�ia a II-a, 
rev�zut� �i ad�ugit�, publicat la Editura Univers Enciclopedic, Bucure�ti, 
2005. 

Bibliografia de baz� a lucr�rii noastre (pe care n-am considerat c� 
este cazul s� o reproducem în aceast� lucrare dedicat� elevilor) cuprinde 
operele monumentale ale mae�trilor no�tri – s�-i men�ion�m, totu�i, pe 
Mioara Avram, Grigore Brâncu�, Ion Coteanu, Dumitru Cra�oveanu, 
Doina Dasc�lu, Alexandru Graur, Valeria Gu�u Romalo, Theodor Hristea, 
Iorgu Iordan, Dumitru Iv�nu�, Maria Manoliu Manea, Gabriela Pan� 
Dindelegan, Rodica Popescu, Vladimir Robu, Manuela Saramandu, 
Gheorghe I. Toh�neanu –, precum �i lucr�rile pre�ioase ale unor 
cercet�tori care s-au ocupat de studiul gramaticii române�ti, de studierea 
scrierii �i pronun��rii limbii române literare contemporane, contribu�ii la 
care am recurs �i noi. 

Scopul urm�rit nu este doar asigurarea leg�turii indisolubile între 
no�iunile teoretice însu�ite la orele de Limba român� �i practica analizei 
gramaticale, ci �i realizarea cerin�ei didacticii moderne care preconizeaz� 
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participarea direct� �i activ� a cursan�ilor la explicarea, în�elegerea �i 
automatizarea faptelor gramaticale. 

Dup� o experien�� de peste trei decenii la catedr�, am în�eles c� 
tineretul de azi pretinde cu ardoare „s� i se fixeze în tipare eterne 
perfec�iunea!” De aceea, prin automatizare s� nu se în�eleag� crearea 
anumitor cli�ee sau ra�ionamente false sau confuze, ci tocmai evitarea lor 
prin exersare – logic� –, neîntrerupt� �i dirijat�, în a�a fel încât modelele 
de limb� s� devin� automatisme – „colaci de salvare” – într-un examen 
de tip clasic ori de tip gril�, dar �i în aspectul îngrijit al exprim�rii în 
limba român� literar� actual�. 

Ambi�ia demersului nostru nu a fost aceea de a impune modele sau 
de a propune norme originale, ci ne-am str�duit a le prezenta într-o 
anumit� ordine perfect� �i a le justifica pe cele existente în c�r�ile care se 
afl� în bibliotecile personale sau în libr�rii, înlesnind accesul tinerilor 
spre rigoarea limbii române literare contemporane. 

M�sura în care am reu�it acest lucru ne-o va da reac�ia cititorilor 
(primii beneficiari �i, în acela�i timp, cei mai sinceri judec�tori), pe care o 
a�tept�m cu emo�ie. 

�i, pentru c� „adolescen�a este o etap� ars� de nelini�ti existen�iale”, 
a sosit momentul, dragii no�tri elevi �i studen�i, s� v� verifica�i 
capacitatea infinit� a trupului, a intelectului �i a sufletului �i, parcurgând 
paginile acestei c�r�i, s� aprofunda�i cu pl�cere Gramatica limbii voastre 
materne, continuând ceea ce a�i f�cut pân� acum la �coal�, �i s� 
în�elege�i – prin efortul fizic �i mental pe care îl depune�i – bog��ia vie�ii 
voastre în aceast� etap�, precum �i utilitatea gramaticii, frumuse�ea 
acestei discipline considerate de unii arid�, bun� doar pentru promovarea 
unor examene obligatorii în anumite etape ale vie�ii de �colar �i de 
student. 

S� nu uita�i îns� c� mâine, poimâine, �ansa vie�ii voastre ar putea s� 
depind� �i de felul în care �ti�i s� scrie�i ori s� între�ine�i o conversa�ie la 
un interviu pe care îl ve�i da �i la care se apreciaz� nu numai preg�tirea 
profesional�, ci �i degajarea, dezinvoltura cu care v� sus�ine�i punctul de 
vedere. Or, toate acestea, inclusiv felul m�iestrit în care �ti�i s� mânui�i 
fraza, precum �i darul elocin�ei, sunt consecin�e ale aplic�rii unor reguli 
gramaticale înv��ate, în�elese �i automatizate în timp. 

F�r� îndoial� c� o asemenea lucrare nu poate fi scutit� de 
insuficien�e, de omisiuni sau chiar de eventuale gre�eli. De aceea, vom 



r�mâne profund îndatora�i cititorilor care, cu ochi critic, le vor descoperi, 
ajutându-ne astfel s� le înl�tur�m la o eventual� reeditare. 

Mul�umiri recunosc�toare se cuvin mae�trilor no�tri care „ne-au 
înv��at carte”; elevilor �i studen�ilor no�tri care, prin întreb�ri iscoditoare, 
ne-au stimulat în studiul nostru; Facult��ii de Drept „N. Titulescu” �i 
Facult��ii de Litere de la Universitatea din Craiova, care, prin tot ceea ce 
înseamn� ele, ne-au dat posibilitatea s� ajungem cu elevii �i cu studen�ii 
no�tri la performan�e bine cunoscute în lumea �colii. 

În vederea rezolv�rii testelor-gril� �i a exerci�iilor din culegerile 
care trateaz� subiectele date la examene, v� recomand�m, în final, o 
bibliografie selectiv� cu lucr�ri ap�rute în ultimul deceniu, dar v� 
suger�m s� nu v� angaja�i în rezolvarea exerci�iilor �i a testelor propuse 
pân� când nu ve�i avea o preg�tire general� temeinic�, pân� când nu ve�i 
�ti materia „ca la carte”! Mult succes! 

 
 Autoarea 
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MORFOLOGIA 

 

 
Este o parte component� a gramaticii care se ocup� de forma 

cuvintelor �i de gruparea lor în clase de cuvinte cu tr�s�turi 
asem�n�toare, adic� p�r�i de vorbire flexibile �i p�r�i de vorbire 
neflexibile, precum �i de modific�rile formale ale cuvintelor, adic� de 
categoriile morfologice. 

 
P�r�ile de vorbire 

 

Categoriile morfologice 
 

� gen � persoan� 
� num�r � diatez� 
� caz � mod 
� determinare prin articol � timp 
� grad de compara�ie  

Flexibile Neflexibile 
� Substantivul � Adverbul 
� Articolul � Prepozi�ia 
� Adjectivul � Conjunc�ia 
� Pronumele � Interjec�ia 
� Numeralul  
� Verbul  



 
� Deoarece majoritatea lucr�rilor �i culegerilor publicate pân� în 

prezent care propun elevilor exerci�ii sau teste de limba român� insist�, în 
mod deosebit, asupra func�iei sintactice a cuvintelor �i pentru c� practica 
analizei gramaticale a demonstrat c� elevului îi este mult mai u�or s� 
spun�: „subiect / atribut �.a. exprimat prin…”, am hot�rât s� acord�m 
func�iilor sintactice un rol primordial, de�i ne afl�m la capitolul 
Morfologie.  

În acest fel, am privit func�ia ca un element care î�i subordoneaz� 
structura, altfel spus „structura trebuie s� se afle în serviciul func�iei.” 
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SUBSTANTIVUL 
 

 

I. DEFINI}IE 

Substantivul (subst.) este partea de vorbire care denume�te obiecte 
în sens foarte larg (adic� fiin�e, lucruri, fenomene, st�ri, ac�iuni, însu�iri, 
rela�ii etc.) �i se declin� (adic� sufer� modific�ri formale dup� num�r �i 
caz): 

� fat�, cas�, fulger, ie�ire, somn, tinere�e, fericire, prietenie �.a. 
 
II. CE SE ANALIZEAZ| LA UN SUBSTANTIV?? 

 A.  Func�iile sintactice 
Substantivul îndepline�te urm�toarele func�ii sintactice: 
 

 1) subiect în: 
N. � Craiova este un ora� frumos. � Corina înva�� bine. 
G.  � Ai Mariei au plecat la munte. (excep�ie aparent� de la N.) 
Ac. � Au mai plecat dintre candida�i. (excep�ie aparent� de la N.) 

 
 2) nume predicativ în: 
N.  � Eminescu este Eminescu. � Acesta este copilul meu. 
G. � Pixul este al elevului. � Noi suntem contra corup�iei. 
D. � Copiii sunt aidoma p�rin�ilor. � Gabriel este asemenea tat�lui s�u. 
Ac. � Cadoul este de la mama. � Nepo�ii no�tri sunt ca fra�ii. 

 
 3) atribut substantival în: 
N. � Profesorul Popescu este foarte exigent. 
 � Colegul t�u, avocatul, este foarte cunoscut. 
G. � Caietele elevului sunt curate.  
 � Banca din fa�a Mariei este defect�. 
D. � El este martor lui Popescu. 
 � Transmiterea de salut�ri profesorilor e ceva extraordinar. 
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Ac. � Cadoul de la mama e foarte scump. 
 � Oameni ca fra�ii nu prea se mai g�sesc. 

 
 4) complement direct în: 
Ac. � Noi îi respect�m pe profesori. � Cosmin o ajut� pe Corina. 
G. � Tu îi aju�i pe ai vecinului. � Noi îi respect�m pe ai Mariei.  

(excep�ie de la Ac.) 
 

 5) complement indirect în: 
G. � Câinele s-a n�pustit asupra copilului. 
 � Nadia este posesoare a medaliilor. 
D. � Noi le telefon�m p�rin�ilor s�pt�mânal. � Pixul e util omului. 
 � Bravo p�rin�ilor vo�tri ! � Onoare educatorilor vo�tri ! 
Ac. � Elevii discut� despre examen. � Noi ne baz�m pe teorie. 
 � Eu contez pe copiii mei. � El �i-a adus aminte de copil�rie. 
 � Fiica mea a plecat foarte departe de cas�.  
 � Co�ul e plin de mere. 

 
 6) complement de agent (cu valoare de subiect logic) în: 
Ac. � Temele sunt scrise de elevi. 
 � Tata a fost operat de un bun specialist. 
G. � Casa a fost ridicat� de ai Mariei. (excep�ie de la Ac.) 

 
 7) complement circumstan�ial de loc în: 
Ac. � Elevii merg la �coal�. � Ei au fost la Paris. 
 � Noi locuim aproape de parc. 
G. � În spatele blocului a crescut un brad. 
 � Nepo�ii s-au adunat în jurul bunicii. 
 � Împrejurul parcului sunt plopi. 
D. � Stai locului ! � Duce�i-l naibii ! 

 
 8) complement circumstan�ial de timp în: 
G. � Pe vremea bunicilor nu erau taxiuri. 
 � Înaintea examenelor nu pierdem timpul la televizor. 
Ac. � La mas� au vorbit numai despre examen. 
 � Nadia �i so�ul ei s-au cunoscut la olimpiad�. 
 � Nu ie�i�i din cas� pe timp de ploaie ! 
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 9) complement circumstan�ial de mod în: 
G. � Sportivul înoat� contra curentului. 
D. � Ionel �i Ileana sunt frumo�i aidoma mamei. 
 � Copiii se comport� asemenea p�rin�ilor.  
 � Ei au realizat proiectul conform indica�iilor date. 
Ac. � Andrei este mai mare decât Horia. 
 � Proiectul a fost realizat în conformitate cu indica�iile date. 
 � Elevii înva�� teoria cu pl�cere. 
 � Dun�rea a crescut cu trei metri. 

 
 10) complement circumstan�ial de cauz� în: 
G. � Din cauza lui Radu am pierdut timpul. 
 � N-am venit din pricina gerului. (cauza unui efect negativ) 
D. � Datorit� mamei avem atâtea valori materiale. 
 � Copiii vor lua examenele datorit� înv���turii. (cauza unui efect pozitiv) 
Ac. � A fost pedepsit pentru neaten�ie. 
 � Au fost sanc�iona�i pentru neplata amenzii. 

 
 11) complement circumstan�ial de scop în: 
G. � Recapitularea se face în favoarea elevilor. 
 � Ei se preg�tesc zilnic în vederea examenelor. 
Ac. � Nadia s-a preg�tit serios pentru concurs. 
 � Oamenii legii au plecat în anchet�. 

 
 12) complement circumstan�ial condi�ional în: 
Ac. � În ipoteza plec�rii, lua�i bilete ! � În caz de nevoie, trage�i semnalul ! 
 � Merge�i cu mine în eventualitatea respect�rii programului. 
G. � În locul lui Radu, eu nu te pedepseam. 
 � În locul colegului t�u, eu te-a� fi ajutat. 

 
 13) complement circumstan�ial concesiv în:  
G. � În ciuda febrei, el tot a venit la ore.  
 � Împotriva a�tept�rilor, tot a venit ! 
 � În pofida rug�min�ilor, el nu ne-a spus adev�rul. 
Ac. � Cu toate eforturile, tat�l meu n-a mai putut fi salvat. 
 � Cu to�i banii avu�i, ei tot se plâng. 
D. � Contrar a�tept�rilor, ei tot au plecat. 
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 14) complement circumstan�ial consecutiv în: 
Ac. � Corina înv��a pân� la epuizare. � A reu�it spre bucuria tuturor. 

 15) element predicativ suplimentar în: 
N. � Ea se nume�te Roxana. � Pe el îl cheam� Liviu. 
 � L-au botezat Tiberiu. � Îi ziceau Maria. 
 � Au pus pe liberal premier. � Au f�cut galbenul maro. 
G. � Acel curent numit al analogi�tilor mi-a picat la examen. 
 � Oamenii îl �tiau împotriva corup�iei. 
D. � Noi îl credeam aidoma p�rin�ilor. 
Ac. � S-a dat drept deputat de Dolj. � A venit ca primar în sat. 
 � Îl �tiam cât bradul. � „D�-mi pe Vidra ta de vam� !…” 

 16 a) apozi�ie neacordat� (atribut apozi�ional): 
N. � Temele elevului Popescu sunt corectate. 
 � Eu îi telefonez elevului Popescu. 
 � Noi îl ajut�m pe elevul Popescu. � Eu discut cu elevul Popescu.  

 16 b) apozi�ie acordat� (atribut apozi�ional): 
G. � Teza premiantului, a lui Popescu dintr-a XI-a A, e perfect�. 
   adic� a lui Popescu 
D. � I-am dat premiantului, adic� lui Popescu, nota zece. 
    lui Popescu dintr-a XI-a. 
Ac. � L-am felicitat pe premiant, pe Popescu dintr-a XI-a. 
   adic� pe Popescu 
V. � Bade Ioane ! � Nene Iancule ! � Iscusite vân�torule ! 

 
 B.  Clasificarea substantivelor 
Substantivele pot fi: 

1) simple: elev, om, pix, cas�, câine, Maria, Liviu, Bubu, Paul, Adi, 
Arin �.a. 

2) compuse: untdelemn, floarea-soarelui, punct �i virgul�, zgârie-brânz�, 
Câmpulung, Cluj-Napoca, Drobeta-Turnu-Severin �.a. 

3) comune: cas�, mas�, elev�, fericire, fotbal, generozitate, altruism, 
dor �.a. 
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4) proprii: Corina, Cosmin, Timi�oara, Craiova, Ana-Maria, Vârful cu 
Dor, ONU, Facultatea de Drept, PNL, NATO, UE �.a. 

5) concrete: copil, urs, ceas, dulap, pom, banan�, mam�, �coal�, caiet, 
pix, televizor, computer, gr�din�, liliac, biseric�  �.a. 

6) abstracte: democra�ie, însingurare, bucurie, apatie, solidaritate, fobie, 
bucluc, fraternitate, idee, infatuare, vibra�ie, voin�� �.a. 

7) regulate: soldat, poart�, copil, dulap, elev, profesoar�, 
pa�aport, femeie �.a. 

 (r�d�cina cuvântului 
 r�mâne aceea�i  
 în declinare) 

8) neregulate: 1. sor� 3. ou 5. cap 
 (r�d�cina cuvântului 2. nor� 4. om (cu pluralul –ete) 
 e variabil� în cursul 
 declin�rii) 

9) variabile:  sg. elev, fat�, lec�ie, caiet, cafea, pix 
 (au forme de  (pl.) (elevi) (fete) (lec�ii) (caiete) (cafele) (pixuri) 
 singular �i de  
 plural distincte) 

10) invariabile: 
 (au aceea�i form� la singular �i la plural) 
 � masculin: ochi, genunchi, rinichi, vraci, tei, ardei, unchi, pui, pu�ti; 
 � feminin (derivatele în sufixul -toare; animate): dansatoare, 

autoare, desenatoare, lupt�toare, fum�toare, organizatoare, 
conductoare; 

 � neutru: prenume, nume, pronume �.a. 

11) defective de singular: 
 � zori, ghilimele, funeralii, icre, lap�i, ochelari �.a. 
 � Ia�i, Ploie�ti, Pite�ti, Alpi, Carpa�i, Balcani, Bucure�ti �.a. 
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12) defective de plural: 
 � fotbal, handbal, baschet, �ah �.a. 
 � feudalism, sclavagism, capitalism �.a. 
 � lene, ru�ine, team�, fric� �.a. 
 � foame, sete �.a. 
 
13) epicene (au aceea�i form� la masculin �i la feminin): 
 � râs, elefant, crocodil, dihor, uliu, fluture, greier �.a. 
 � zebr�, giraf�, panter�, c�mil�, viper�, leb�d� �.a. 
 
14) mobile sunt substantivele care formeaz�, cu ajutorul sufixelor mo�ionale: 
  a) femininul de la masculin: 
 -�: na��, fin�, elev�, copil�, marchiz�; 
 -c�: românc�, olteanc�, b�n��eanc�, ardeleanc�; 
 -oaic�: bulg�roaic�, unguroaic�, turcoaic�; 
 -es�: prin�es�, contes�, duces�, stewardes�; 
 -i��: doctori��, chelneri��, barmani��, �col�ri��; 
 -eas�: croitoreas�, bl�n�reas�, l�pt�reas� ; 
 -toare: lucr�toare, dansatoare, lupt�toare; 
  b) masculinul de la feminin: 
 -oi: vulpoi, r��oi, cintezoi; 
 -an: curcan, gâscan. 

 
 C.  Genul substantivelor 
Substantivele apar�in unuia dintre urm�toarele genuri: 
 
 � sg. un: un elev un frate un brad 

1) masculin 
 � pl. doi: doi elevi doi fra�i doi brazi 
 
 � sg. o: o elev� o sor� o floare 

2) feminin 
 � pl. dou�: dou� eleve dou� surori dou� flori 
 
 � sg. un: un pix un caiet un tablou 

3) neutru 
 � pl. dou�: dou� pixuri dou� caiete dou� tablouri 
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 D.  Num�rul substantivelor 
Substantivele au, de regul�, form� de singular �i form� de plural: 
 

1) singular: elev, elev�, munte, perdea, telefon, cutie, dulap �.a. 
2) plural: elevi, eleve, mun�i, perdele, telefoane, cutii, dulapuri �.a. 

 
� Exist� substantive colective: 
 
a) cu form� de singular �i cu în�eles de plural: 
 � cârd, stol, roi, turm�, ciread�, oaste, hoard�; 
 � grup, grup�, echip�, deta�ament, regiment; 
 � lume, omenire, popor, popula�ie �.a. 
 
b) derivate cu sufixe substantivale colective: 

 -i�: frunzi�, stuf�ri�, zmeuri�; -�rie: curel�rie, orez�rie; 
 -et: br�det, frunzet, puiet; -�rime: opinc�rime, musc�rime; 
 -i�te: cânepi�te, ini�te, porumbi�te; -�ret: copil�ret, slug�ret; 
 -ar: frunzar, zmeurar; -�ri�: stuf�ri�, spin�ri�; 
 -�raie: fum�raie, ap�raie, l�c�raie; -�tur� / -ur�: adun�tur�; 
 -ime: studen�ime, muncitorime,  -ea��: fânea��, grânea��. 
  tinerime; 
 
 � Exist� substantive cu forme multiple �i în�elesuri diferite la plural: 
 

 � cornuri  � pa�i  � ochi 
corn � coarne pas  ochi 
 � corni  � pasuri  � ochiuri 
 
 � boabe  � benzi  � pui�ori 
bob � bobi band�  pui�or 
 � boburi  � bande  � pui�oare 
 
 � elemente  � capete  � bl�ni 
element  cap � capuri blan� 

 � elemen�i  � capi  � bl�nuri 
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 E.  Cazurile substantivelor (Sintaxa cazurilor / func�iile cazurilor) 
 
Cazul nominativ – N. (cine?) 
Substantivul în cazul nominativ poate fi: 

1) subiect: 
 � Liviu a plecat în str�in�tate. � Elevii serio�i înva�� �i teoria. 
2) nume predicativ: 
 � Eminescu este Eminescu. � Acesta este Gabriel al nostru. 
3) apozi�ie neacordat�: 
 � Caietele elevului Popescu sunt aici. 
 � Noi o apreciem pe sportiva Nadia Com�neci. 
4) element predicativ suplimentar: 
 � El se nume�te Andrei. � Îl cheam� Horia. � L-am botezat Gabriel. 
 � Îi zicem Ana-Maria. � Au pus pe bancher premier. 
 

Cazul genitiv – G. (al, a, ai, ale cui?) 
Substantivul în cazul genitiv poate fi: 

1) subiect: 
 � Ai Mariei au plecat la mare. (excep�ie de la N.) 
2) nume predicativ: 
 � Pixul este al elevului. � Noi suntem contra corup�iei. 
3) atribut substantival genitival: 
 � Caietele lui Andrei sunt ordonate. 
 � Banca din fa�a lui Popescu e defect�. 
4) atribut substantival apozi�ional (apozi�ie acordat�): 
 � Caietele elevului, ale lui Ionescu, sunt aici. 
5) complement direct (excep�ie de la Ac.): 
 � Eu l-am ajutat pe al vecinului. 
6) complement indirect: 
 � Ei s-au n�pustit asupra lui Dan. � Nadia e de�in�toare a medaliilor. 
7) complement de agent (excep�ie de la Ac.): 
 � Casa e f�cut� de ai Mariei. 
8) complement circumstan�ial de loc: 
 � Înaintea intr�rii, a crescut un plop. 
 � În fa�a blocului, avem o gr�din�. 
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9) complement circumstan�ial de timp: 
 � Înaintea examenului, ne odihnim. 
 � În timpul Revolu�iei, au murit �i tineri. 
10) complement circumstan�ial de mod: 
 � Sportivul înota contra curentului. 
11) complement circumstan�ial de cauz�: 
 � Din cauza furtunii, au c�zut cire�ele. 
 � Din pricina lui Dan, am întârziat. 
12) complement circumstan�ial de scop: 
 � În favoarea elevului se face recapitularea. 
 � Elevii înva�� în vederea admiterii. 
13) complementul circumstan�ial condi�ional: 
 � În locul lui Dan, eu nu te pedepseam. 
 � În locul colegului t�u, eu te ajutam. 
14) complement circumstan�ial concesiv: 
 � În ciuda ploii, ei tot au venit. � Împotriva a�tept�rilor, el tot a plecat. 
 � În pofida rug�min�ilor, ei n-au mai vrut s� stea. 
15) element predicativ suplimentar: 
 � Îl credeam împotriva lui Dan. � V� �tiam împotriva corup�iei. 
 Preciz�m c� substantivul în cazul genitiv nu poate fi complement 
circumstan�ial consecutiv. 
 

Cazul dativ - D. (cui?) 
Substantivul în cazul dativ poate fi: 

1) nume predicativ: 
 � Copiii sunt aidoma p�rin�ilor. � Blocurile sunt conform proiectului. 
2) atribut datival: 
 � El este na� lui Ionescu. � Ea este cumnat� pre�edintelui. 
 � Trimiterea de ajutoare b�trânilor e ceva extraordinar. (nu este c.i.) 
3) atribut apozi�ional (apozi�ie acordat�): 
 � I-am dat lui Radu, elevului premiant, nota zece. 
 � Eu am telefonat lui Popescu, adic� elevului meu. 
4) complement indirect: 
 � Eu le telefonez p�rin�ilor. � Noi le-am oferit copiilor totul. 
 � Lui Popescu i-am cerut cartea. � Caietelor le-am pus coper�i. 
5) complement circumstan�ial de loc (D. locativ): 
 � Sta�i locului ! � „Iar noi locului ne �inem...” 
 � Au r�mas �intui�i scaunului. � Duce�i-l naibii de-aici ! 



 

20  Gramatica practic\ a limbii române actuale 

6) complement circumstan�ial de mod: 
 � Copiii au procedat conform în�elegerii. 
 � Gabriel este blond asemenea mamei sale. 
7) complement circumstan�ial de mod ( excep�ie de la Ac.): 
 � El le telefona mai mult ca altor fete. 
8) complement circumstan�ial de cauz� (cauza unui efect pozitiv): 
 � Datorit� eroismului, tata a fost decorat. 
 � Ve�i reu�i, datorit� înv���turii. 
9) complement circumstan�ial concesiv: 
 � Contrar a�tept�rilor, el tot a plecat. 
10) element predicativ suplimentar: 
 � Îl �tiam aidoma p�rin�ilor. 
 � O credeam asemenea mamei sale. 
11) subiect 
 complement circumstan�ial de scop 
 complement circumstan�ial condi�ional  
 complement circumstan�ial consecutiv  
 

Cazul acuzativ - Ac. (pe cine? ce? cu cine? cu ce? în cine? în ce? �.a.) 
Substantivul în cazul acuzativ poate fi: 

1) subiect (excep�ie de la N.): 
 � Au mai plecat dintre meseni. � A venit acolo la lume... 
2) nume predicativ: 
 � Cadoul este de la p�rin�i. � Andrei, Gabriel �i Horia sunt ca fra�ii. 
3) atribut prepozi�ional: 
 � Cadoul de la p�rin�i e scump. � Oameni ca fra�ii nu se mai g�sesc. 
4) atribut apozi�ional (apozi�ie acordat�): 
 � L-am ajutat pe Popescu, adic� pe elevul bolnav. 
 � Noi îl respect�m pe secretar, adic� pe Ionescu. 
 � Îl a�tept�m pe Dobrescu, pe �eful grupei. 
5) complement direct: 
 � I-am v�zut pe nepo�ii mei ieri. � Citea la revista aceea de trei ore. 
 � Nu l-am v�zut pe Liviu de �apte ani. 
 � Pe Gabriel îl visez noaptea.� Dun�rea, Marea, pe toate le-ndr�gim. 
6) complement indirect: 
 � Ne baz�m pe Cosmin. � Copiii conteaz� pe p�rin�i. 
 � Eu m� gândesc la tata. � Elevii discut� despre examen. 

Substantivul în cazul 
dativ nu poate avea 
astfel de func�ii.
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 � Nu vrem s� intr�m în bucluc. � El e bun la geometrie. 
 � I se trage de la apatia pe care a avut-o. � E bine de el ! 
 � A plecat cu copiii în str�in�tate. � El scrie cu un stilou chinezesc. 
 � Se duce cu avionul la Roma. � Este foarte bun la gramatic�. 
 � A f�cut avere prin furt. � Ei au pariat pe un cal alb. 
 � Sim�ea în el un gol imens. � Au fost de fa�� to�i, f�r� Maria. 
 � Ei au r�bdat de foame. � El persist� în gre�eal�. 
7) complement circumstan�ial de loc: 
 � Elevii se duc la �coal�. � Copiii vin de la gr�dini��. 
 � Medicul vedea în abdomen, la ecograf, organul afectat. 
 � B�ga în gur� totul. � La orizont se vedea curcubeul. 
 � Gabriel �i Horia s-au ascuns în dulap, iar Andrei a intrat în c�mar�. 
 � Noi locuim peste drum de parc. � A venit cu vitele de la p�scut. 
8) complement circumstan�ial de timp: 
 � În copil�rie, dormim cu adev�rat. 
 � Nadia �i so�ul ei s-au întâlnit la olimpiad�. 
 � Au plecat pe frig. � Ei s-au cunoscut la admitere. 
 � Sub �tefan cel Mare s-au construit multe m�n�stiri. 
 � La mas�, au vorbit despre bacalaureat. 
 � Odat� cu mama a venit �i tata. � Timp de �ase ani va sta Ali aici. 
9) complement circumstan�ial de mod: 
 � Mama traverseaz� cu grij�. � Ei s-au în�eles f�r� ceart�. 
 � Tata e la fel de bun ca mama. � Horia e mai pu�in înalt decât Andrei. 
 � Dun�rea a crescut cu trei metri. � Au pl�tit 3 milioane  de lei. (cât?) 
 � Ei au procedat în conformitate cu legea. � V� iubim din suflet ! 
 � Referitor la clim�, nu sunt probleme. � Înv��a�i teoria cu pl�cere ! 
10) complement circumstan�ial de cauz�: 
 � A venit pedepsit pentru nerespectarea programului. 
 � N-au venit din cauz� de timp. � Sunt indignat� de indolen�a ta. 
 � El n-a v�zut p�durea, de usc�ciuni. 
11) complement circumstan�ial de scop: 
 � Maria a plecat dup� cump�r�turi. 
 � Elevii se preg�tesc pentru concurs. 
 � În scop de reu�it� se face recapitularea. 
12) complementul circumstan�ial condi�ional: 
 � În ipoteza plec�rii, lua�i bilete. 
 � În ideea unei diete severe, �i-am luat fructe �i legume. 
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 � Nu te sup�ra,  în eventualitatea întârzierii mele. 
 � Dup� nevoie, trage�i semnalul de alarm� ! 
 � În caz de ploaie, lua�i dou� umbrele ! 
13) complement circumstan�ial concesiv: 
 � Cu tot efortul depus, tata n-a putut fi salvat. 
 � Cu toate rug�min�ile, eu tot nu-�i spun secretul. 
 � Cu to�i banii câ�tiga�i, el tot se plânge. 
14) complement circumstan�ial consecutiv: 
 � Copiii mei înv��au pân� la epuizare. 
 � Au reu�it, spre încântarea tuturor. 
15) element predicativ suplimentar: 
 � S-a dat drept senator. � A venit ca primar  în sat. 
 � Îl �tiau cât bradul. � A participat în calitate de consilier. 
 � A venit în chip de binef�c�tor. � „D�-mi pe Vidra ta de vam� !” 
 

Cazul vocativ - V. 
Despre substantivul în cazul acuzativ se pot spune urm�toarele: 

1) nu are func�ie sintactic�; 
2) este element regent pentru: 
 a) atribut adjectival în V.: 
 � „Dulce Românie, asta �i-o doresc !” 
 � Drag� mam�, Dumnezeu s� te binecuvânteze ! 
 b) atribut substantival genitival: 
 � Tineri ai mileniului trei, lupta�i pentru  o democra�ie real� ! 
 � Fata mamei ! � Puiul mamei ! 
 � Oameni ai epocii de mâine, încerca�i s� fi�i mai buni ! 
 c) atribut adverbial: 
 � Tineri de mâine, nu v� pierde�i speran�a ! 
3) are o punctua�ie specific� �i obligatorie: 
  � Maria, vino la mas� ! 
  � Vino, Maria, la mas� ! 
  � Vino la mas�, Maria ! 
 � Virgula vocativului poate separa grafic dou� PP în raport de 
juxtapunere prin conjunc�ia coordonatoare copulativ� �i: 
  � Vino, Maria, 1/  �i  termin�-�i supa !2/ 
 



 

Substantivul 23 

 � Se �tie c� �i copulativ nu accept� virgula înaintea sa, a�a c�, dac� 
„dispare” vocativul, „dispare cu virgule cu tot”, r�mânând structura: 
  � Vino 1/  �i  termin�-�i supa ! 2/ 
III�I Despre situa�iile în care conjunc�iile coordonatoare accept� 
virgula în fa�a lor s-ar putea scrie o lucrare foarte interesant� �i util� 
tuturora. 
4) se înso�e�te cu un verb la modul imperativ: 
 � Radu, �terge tabla ! 
 � Copii, mânca�i-v� pr�jiturile ! 
5) are articol hot�rât la masculin singular �i masculin, feminin plural: 
 � B�iatule, de ce m� superi ! 
 � Fetelor,  v� dau o veste bun� ! 
 � Studen�ilor, preg�ti�i-v� pentru examene ! 
6) are la masculin singular -e �i la feminin singular -o, care nu sunt 
articole, ci desinen�e: 
 � B�iete, fii cuminte ! 
 � Ileano, ce dor îmi e de tine ! 
7) când este urmat de semnul exclam�rii, are valoare de propozi�ie 
neanalizabil�: 
 � Ana-Maria ! 1/ vino la mas�. 2/ 

 
 F.  Articulat sau nearticulat  
Substantivul este totdeauna articulat sau nearticulat. Se specific� în 

analiz� �i dac� e nearticulat. 
� Elevul înva��. � Un elev înva�� bine. 
� Am vorbit cu acel elev care a luat olimpiada. 

 � Substantivul în G. poate fi înso�it �i de articol posesiv genitival. 
Pentru a avea o ordine în analiz�, mai ales dac� substantivul mai are �i o 
prepozi�ie, analiza arat� în felul urm�tor: 

� Noi i-am ajutat pe ai vecinului. 
pe ai vecinului = complement direct simplu; 
 = substantiv comun, simplu, genul masculin, 

num�rul plural, cazul G. (excep�ie de la Ac.); 
 = precedat de prepozi�ia simpl� pe; 
 = înso�it de articolul posesiv genitival ai; 

 = articulat cu articolul hot�rât enclitic -lui. 




