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I. RAPORTURILE (RELAŢIILE) SINTACTICE 
 

 
1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

 
 Relaţia sintactică reprezintă un factor de coeziune, asigurînd îmbinarea 

unităţilor sintactice inferioare în unităţi sintactice superioare, şi anume îmbinarea 

părţilor de propoziţie în propoziţie şi a propoziţiilor în frază. 

 Un enunţ, poate fi structurat în două modalităţi: prin adordonare, care se 

realizează între constituenţi cu aceeaşi funcţie sintactică, dependenţi de acelaşi 

regent, situaţi în ordine lineară şi prin subordonare, în care constituenţii  se dispun 

ierarhic, unul dintre ei fiind regent (determinat, supraordonat), iar celălalt, 

dependent (determinat, subordonat). Adordonarea se realizează în unităţi sintactice 

homofuncţionale, iar subordonata, între unităţi sintactice heterofuncţionale. 

 Din cele de mai sus, observăm că relaţiile sintactice se pot stabili între unităţi 

de aceeaşi importanţă: între două subiecte / propoziţii subiective, între două 

atribute / propoziţii atributive etc. sau între unităţi de importanţă inegală: verb – 

complement / propoziţie completivă etc. 

 În orice relaţie sintactică trebuie să participe cel puţin două unităţi sintactice: 

două părţi de propoziţie sau două propoziţii. Relaţiile sintactice care implică 

prezenţa a numai două unităţi sînt relaţii binare (relaţia dintre subiect şi predicat, 

dintre atribut şi numele regent, dintre complement şi verbul regent), iar relaţiile în 

cadrul cărora o unitate sintactică implică prezenţa altor două unităţi sînt ternare 

(atributul circumstanţial şi predicativul suplimentar reclamă atît un nume, cît şi un 

verb). Astfel, relaţia ternară implică doi regenţi şi un determinant. 

 Relaţiile sintactice se caracterizează prin conţinut şi formă. Conţinutul 

relaţiilor sintactice se defineşte: prin poziţia pe care o ocupă unităţile în cadrul 

conexiunii (poziţie de egalitate, cînd unităţile sintactice au aceeaşi importanţă sau 

de inegalitate, cînd una dintre unităţi are o importanţă mai mare şi este neomisibilă, 

cealaltă însă de o importanţă mai mică poate fi omisă); prin funcţia sintactică pe 

care o îndeplineşte (în cazul relaţiei de interdependenţă sau de dependenţă). 

Forma relaţiilor sintactice se defineşte prin mijloacele de manifestare a acestora 
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în planul expresiei, mijloace de natură fonetică (pauza şi intonaţia), de natură 

morfologică), de natură morfologică (flexiunea) şi de natură sintactică (joncţiunea, 

juxtapunerea, topica). 

 De obicei, o singură relaţie sintactică poate fi redată prin mai multe mijloace 

şi, invers, o singură marcă poate să apară la două sau mai multe relaţii. De 

exemplu, relaţia de dependenţă unilaterală se realizează prin următoarele mijloace: 

a) flexiunea (casa mamei, îi cumpără cărţile etc.) 

b) joncţiunea (conjuncţii, cuvinte conjunctive): cartea care mă interesează; 

ştiu că pleci 

c) juxtapunerea (Ştii multe, eşti deştept) 

d) topica (mama dăruieşte feciorului; feciorul dăruieşte mamei) 

După cum am menţionat, o singură marcă poate apărea la mai multe relaţii 

sintactice. De exemplu, flexiunea poate să apară în cadrul relaţiei de 

interdependenţă (copilul citeşte, copiii citesc) şi în cadrul relaţiei de dependenţă 

(Eşti nepoata mamei mele, cumpăr cadouri copiilor etc.). 

 

2. TIPOLOGIA RELAŢIILOR SINTACTICE 

 În ce priveşte numărul de relaţii sintactice, nu există în literatura de 

specialitate o unitate de păreri; variind de la unul pînă la şase tipuri. Gramaticile 

tradiţionale recunosc existenţa a două tipuri de relaţii sintactice: coordonarea şi 

subordonarea. Subordonarea e considerată o relaţie care se stabileşte nu numai 

între părţile secundare de propoziţie  sau între propoziţiile subordonate şi regenţii 

lor, ci şi între subiect şi predicat. Astfel, unii lingvişti sînt tentaţi să creadă că între 

subiect şi predicat se stabileşte o relaţie de dependenţă unilaterală1, alţii, 

dimpotrivă, stabilesc între subiect şi predicat o relaţie de inerenţă2. 

 Astfel, s-a ajuns la admiterea a trei tipuri de relaţii: coordonare, subordonare 

şi inerenţă sau nondependenţă, dependenţă unilaterală şi dependenţă bilaterală. 

                                                
1A se vedea: D. D. Draşoveanu, Despre natura raportului dintre subiect şi predicat, 1958, 

p. 175-183, care consideră relaţia dintre subiect şi predicat o relaţie de dependenţă unilaterală, în 
cadrul căreia predicatul se subordonează subiectului.  

2C. Dimitriu, Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Iaşi, 2002, p. 1147-1149.  
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 La aceste relaţii unii lingvişti adaugă şi alte tipuri: relaţia apoziţională, 

relaţia de dublă subordonare, relaţia de incidenţă numită şi relaţie zero şi relaţia 

mixtă. 

 Pentru a ne convinge de cele spuse, vom trece în revistă diversele clasificări 

făcute de lingvişti. 

 Astfel, autorii  Gramaticii limbii române, 2005, ne propun următoarele tipuri  

de relaţii: 

1. relaţia de dependenţă; 

2. relaţia de nondependenţă sau de coordonare; 

3. relaţia de echivalenţă sau apozitivă [GA, 2005, p. 16-24]. 

C. Dimitriu în Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, 2002 

menţionează o nouă relaţie, şi anume relaţia mixtă, un tip special de relaţie care se 

realizează prin coordonarea între o parte de propoziţie cu o propoziţie (de exemplu, 

Năpădiră asupra lui şi-l loviră cu bolovani şi cu ce-au mai apucat)3. 

 Astfel, autorul deosebeşte: 

1. relaţia de inerenţă 

2. relaţia de subordonare 

3. relaţia mixtă 

4. relaţia explicativă 

5. relaţia de dublare 

6. relaţia de incidenţă [Dimitriu, 1112-1243]. 

A. Merlan insistă asupra relaţiei intermediare explicativ-justificative4 (de 

                                                
3Această relaţia e analizată şi de Gh. Trandafir, 1982, p. 152 şi e numită relaţia mixtă 

bipropoziţională.  
4Propoziţia  explicativ-justificativă e calificată diferit de către lingvişti. Ea e numită 

coordonată cauzală, coordonată explicativă, subordonată cauzală etc. Acest tip de propoziţie, 
din neatenţie, poate fi conjugat cu o subordonată cauzală. 

Propoziţia explicativ-justificativă, deşi este introdusă în frază cu aceleaşi jonctive ca şi 
cauzala, nu se bazează pe corelaţia cauză – efect sau efect-cauză. Compară: 

1) Străzile sînt ude, / pentru că a plouat (efect-cauză) 
2) Pentru că a plouat, / străzile sînt ude (cauză-efect) 
şi, pe de altă parte, 

3) E frig, pentru că nu-i nimeni pe stradă. 
4) Pentru că nu-i nimeni pe stradă, / e frig. 
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tipul E frig, pentru că nu-i nimeni pe stradă, A plouat, căci străzile sînt ude) 

[Merlan, 7-283]. 

 Gh. Constantinescu-Dobridor deosebeşte, pe lîngă relaţia de coordonare, 

subordonare şi apozitivă, şi relaţia predicativă (adică relaţia dintre subiect şi 

predicat) [Constantinescu-Dobridor, 80-88]. 

 Sintaxa tradiţională susţine existenţa a următoarelor tipuri de relaţii 

sintactice în limba română: 

- relaţia de interdependenţă 

- relaţia de coordonare 

- relaţia de dependenţă sau de subordonare 

- relaţia apozitivă 

- relaţia de incidenţă 

 

2.1. Relaţia de interdependenţă5 

 Relaţia de interdependenţă este relaţia ce se stabileşte între termeni asocierea 

cărora atinge un grad maxim de solidaritate: fiecare din cei doi termeni îl 

presupune pe celălalt, fiecare îi impune celuilalt o anumită organizare. Relaţia de 

interdependenţă se întîlneşte atît în propoziţie, între subiect şi predicat, cît şi în 

frază, între propoziţia subiectivă şi regenta ei. Sîntem de părere că între subiect şi 

predicat există o relaţie de interdependenţă, pentru că, în privinţa formei, atît 

subiectul, cît şi predicatul impun unul celuilalt respectarea anumitor restricţii 

formale, manifestate dinspre subiect spre predicat prin acordul gramatical şi 

dinspre predicat spre subiect prin recţiunea cazuală (predicatul impune subiectului 

să stea, de obicei, în cazul nominativ). 

 În ceea ce priveşte conţinutul raportului sintactic de interdependenţă dintre 

subiect şi predicat, acesta se referă la importanţa subiectului şi predicatului în 

cadrul propoziţiei. 
                                                                                                                                                       
 În exemplele (1, 2) avem două fraze cu subordonate cauzale, iar în exemplul (3) avem o 
propoziţie explicativ-justificativă, care nu poate fi plasată la începutul frazei (4). 

5Relaţia dintre subiect şi predicat este astăzi considerată de cei mai mulţi lingvişti o 
relaţie aparte, numită relaţie / raport de inerenţă [C. Dimitriu, 1147], de interdependenţă [D. 
Irimia, 369; A. Merlan, 16]. 
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 Subiectul şi predicatul sînt părţi principale de propoziţie şi, deci, răspund 

negativ la testul omisiunii, nici subiectul şi nici predicatul neputîndu-se substitui cu 

zero, fără ca enunţul  (mai precis, informaţia semantică şi gramaticală transmisă de 

enunţ) să nu sufere. Drept urmare, considerăm că raportul  sintactic dintre subiect 

şi predicat nu este un raport de dependenţă unilaterală, ci un raport sintactic de 

dependenţă bilaterală a celor două  elemente intrate în relaţie. Spre deosebire de 

raportul sintactic dintre atribut şi regentul său, care este unul de subordonare, 

manifestat prin aceea că numai atributul depinde de regentul său, nu şi regentul de 

atribut, raportul dintre subiect şi predicat este unul de egală subordonare. 

 

2.1.1. modalităţi de realizare a relaţiei de interdependenţă 
 
Mărcile relaţiei de interdependenţă sînt de natură morfologică, sintactică şi 

fonetică. 

Flexiunea (mijloc morfologic) este principala modalitate de exprimare a 

relaţiei de interdependenţă. Flexiunea se subordonează recţiunii şi acordului. 

Recţiunea constă în aceea că verbul-predicat impune substantivului-subiect 

cazul nominativ. 

Noi cunoaştem multe lucruri despre aceşti oameni. 

Eu nu cunosc nimic despre viaţa ei. 

 Acordul predicatului cu subiectul se face în număr şi persoană, cînd 

predicatul este verbal şi e exprimat printr-un verb la diateza  activă, şi în număr, 

persoană şi gen cînd e exprimat prin verb la diateza pasivă: 

 Copiii cumpără multe cărţi. 

 Cartea a fost cumpărată de fratele meu. 

 Cînd predicatul este nominal, verbul copulativ se acordă în număr şi 

persoană cu substantivul-subiect, iar numele predicativ, dacă e exprimat prin 

adjectiv sau prin numeral cu valoare adjectivală, se acordă cu subiectul în număr, 

gen şi caz: 

 Eşti vesel şi neastîmpărat. 
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 Mărcile sintactice care  participă la exprimarea relaţiei de interdependenţă 

sînt topica şi joncţiunea. Topica este marca principală a relaţiei de  interdependenţă 

cînd flexiunea nu este relevantă nici prin recţiune, nici prin acord. 

 Cuvintele sînt mărgăritele sufletului. 

 Copiii sînt podoabele unei femei. 

 Joncţiunea se realizează cu ajutorul jonctivelor ce introduc subiectiva sau 

predicativa în frază (conjuncţii, adverbe şi pronume relative): 

 Cine ştie carte are patru ochi. 

 Nu spune ceea ce nu ştie. 

 Problema e cînd vom pleca. 

Mărcile fonetice sînt intonaţia şi pauza. Intonaţia poate anula caracterul 

relevant al topicii, devenind marcă a funcţiei de nume predicat (articolul hotărît 

devine marcă a subiectului). 

 Enigme sînt  femeile 

  Altul este al tău crez. 
 Pauza marchează relaţia de interdependenţă cînd verbul copulativ din 

componenţa predicatului nominal nu este exprimat: 

 Buzele ei – vişine coapte, ochii ei – stele în noapte. 

 

 2.2. Relaţia de coordonare 

 Relaţia coordonare se stabileşte între unităţi sintactice de aceeaşi importanţă, 

care nu depind nici semantic, nici structural una de cealaltă. De exemplu: zîmbete 

şi flori; frumoasă, dar tristă; ba un vers, ba un cîntec etc. 

 Relaţia de coordonare se poate stabili: 

 a) la nivel propoziţional: 

 - între elementele constitutive ale părţilor de propoziţie multiple (subiecte 

multiple, nume predicative multiple, atribute multiple): 

 Studenţii şi profesorii sînt antrenaţi în procesul de instruire. 

 Fata împăratului era harnică, frumoasă şi înţeleaptă. 

 Vremea e frumoasă, dar rece. 
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 Gutuia mirositoare şi galbenă răspîndea un miros plăcut. 

- între părţi de propoziţie secundare (complemente directe, indirecte şi 

circumstanţiale): 

El studiază dreptul şi filozofia. 

Le-au dăruit cadouri copiilor şi părinţilor. 

Vorbea calm şi convingător. 

b) la nivel frastic: 

- între propoziţii principale care nu depind una de alta: 

Am participat la conferinţa ştiinţifică şi am prezentat un referat. 

Părinţii îşi iubesc copiii, dar îi şi pedepsesc. 

- între propoziţii interdependente (subiecte, predicative): 

Ceea ce ştia şi ce văzuse ea era foarte important. 

Omul acela era cum nu mai văzuse şi cum nu mai auzise nimeni. 

- între propoziţii subordonate: 

Ştim  că va veni, dar va pleca repede. 

Înţelesese de ce nu vine pe la ea şi nu o deranjează. 

În diferite lucrări de gramatică se menţionează că relaţia de coordonare se 

poate stabili nu numai între părţi de propoziţie sau numai între propoziţii, ci şi între 

o parte de propoziţie şi o propoziţie, avînd aceeaşi funcţie sintactică sau funcţii 

sintactice diferite. Astfel, coordonarea se poate realiza: 

- între un subiect şi o propoziţie subiectivă: 

Maria şi cine mai erau prezenţi au participat la concurs. 

Cărţile şi ceea ce mai avea l-ea lăsat la rude. 

- între complementul indirect şi propoziţia completivă indirectă. 

Îi povestise despre copii şi despre ceea ce se întîmplase. 

Am mers în ospeţie la părinţi şi la cine ne invitase. 

- între un complement circumstanţial şi o propoziţie circumstanţială: 

Nu puteam s-o suport nu numai pentru obrăznicie, dar şi pentru cămă 

deranja permanent. 

N-am venit la ore din cauza bolii şi pentru că nu m-am pregătit. 
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- între un circumstanţial instrumental şi o propoziţie circumstanţială 

instrumentală: 

L-au lovit cu arma şi cu ce mai găsiseră pe acolo. 

- între un complement circumstanţial de timp şi o circumstanţială modală: 

Vor da ajutor la vreme şi cum se cuvine. 

Pentru acest tip de relaţie, ce caracterizează o subordonată care contractează 

simultan relaţii de subordonare şi de coordonare cu altă propoziţie, Gh. Trandafir 

propune denumirea de  relaţie mixtă bipropoziţională sau binară [Trandafir, 154] . 

În acest sens, C. Dimitriu consideră că este vorba de o relaţie aparte, de un  raport 

mixt, care se deosebeşte şi de coordonare, şi de subordonare şi care poate fi 

identificată numai la nivelul frazei între două propoziţii [Dimitriu, 1196]. 

 Relaţia de coordonare se realizează prin două feluri de mijloace: 

 a) prin joncţiune care constă în îmbinarea unităţilor sintactice cu ajutorul 

conjuncţiilor coordonatoare (copulative, adversative, disjunctive, concluzive). 

 Bolnava scînci acoperindu-şi ochii cu degetele subţiri, prelungi şi scheletice 

(C. Petrescu). 

 În grădini, pe cîmp, de dealuri, prin poiene şi prin vii 

 Ard movili buruienoase, scoţînd fumuri cenuşii (V. Alecsandri) 

 b) prin juxtapunere (parataxă), aducă prin alăturarea unităţilor sintactice de 

acelaşi fel (omogene). 

 M-a privit veselă, gînditoare, tăcută. Vorbea calm, răspicat, convingător. 

 

 2.3. Relaţia de subordonare 

 Relaţia de subordonare se stabileşte între termeni de importanţă inegală: un 

regent sau determinat şi un termen subordonat sau determinant. 

 Relaţia de subordonare se realizează ca relaţie: 

 a) bilaterală sau de interdependenţă , relaţie care reprezintă o formă specială 

de dependenţă între doi termeni care se presupun reciproc. Acest tip de relaţie se 

stabileşte între subiect şi predicat. 
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 b) unilaterală, relaţie care se realizează între doi termeni: unul care nu poate 

fi omis (regentul) şi unul care poate fi omis fără să dezorganizeze comunicarea 

(subordonatul). 

 De exemplu: casă mare, vine repede etc. 

 La nivelul frazei, dependenţa unilaterală se stabileşte între un cuvînt din 

propoziţia regentă şi propoziţia subordonată atributivă (casa care este îngrijită 

rezistă în timp); între un regent şi o completivă directă ( Ea a spus că nu va pleca). 

 

 2.3.1. Modalităţi de realizare a relaţiei de subordonare 

 Relaţia de subordonare se realizează în mod parţial diferit la nivelul 

propoziţiei şi la nivelul frazei. 

 La nivelul propoziţiei relaţia de subordonare se realizează prin acord, 

recţiune şi aderare. 

 Acordul este legătura prin subordonare a cuvintelor în care cuvîntul 

determinativ ia forma de gen, număr şi caz a cuvîntului determinat. Trebuie să 

menţionăm, în cazul acordului, că cuvîntul determinat întotdeauna este un 

substantiqv, iar cel determinativ poate fi un adjectiv (roman interesant), un 

pronume demonstrativ, posesiv sau nehotărît (casa aceasta, casa mea, fiecare 

casă), un numeral ordinal (copacul al doilea), un participiu sau gerunziu (luna 

răsărită, luna răsărindă). 

 Deosebim trei feluri de acord: 

a) gramatical (total şi parţial), b) semantic şi c) prin atracţie. 

Acordul gramatical este o astfel de relaţie sintactică cînd cuvîntul 

determinativ ia forma de gen, număr şi caz a cuvîntului determinat. 

 Acordul gramatical total se stabileşte cînd cuvîntul determinativ se acordă în 

gen, număr şi caz cu cuvîntul determinat. De exemplu, se acordă atributele 

adjectivale (Fata mîndră intră în casă), se acordă, de asemenea, atributele care-s 

exprimate prin pronume demonstrative, posesive, prin participii şi gerunzii cu 

valoare adjectivală. 

 Cu buze tremurînde ea îi şopti ceva. 
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 Crengile înflorite ale copacilor vesteau sosirea primăverii. 

 Poveştile acestea le ştiu de mic. 

 Acordul gramatical parţial se stabileşte între subiect şi predicat. Predicatul 

verbal se acordă cu subiectul în număr şi persoană. 

 Iar copilaşii veseli  cu pieptul dezgolit. 

 Aleargă-i sar în cale şi-i zic: 

 Bine-ai sosit! 

  (V. Alecsandri) 

 Recţiunea este o astfel de relaţie sintactică, cînd un cuvînt cere de la 

determinantul său o anumită formă de caz oblic cu sau fără prepoziţie. 

 Cuvîntul care cere o anumită formă de caz se numeşte determinat, iar 

cuvîntul de la care se cere o anumită formă de caz, se numeşte determinant 

(determinativ, secundar). În structura a construi un zid verbul a construi este 

determinat, iar  un zid este cuvîntul determinativ, deoarece acesta depinde de verb. 

 În dependenţă de categoria morfologică a cuvîntului determinat deosebim 

două feluri de recţiune: 

a) verbală: cînd cuvîntul (determinat) este verb: a intra în casă, a rezolva o 

problemă. 

b) Nominală: cînd cuvîntul (determinat) este un nume: pornirea trenului, o 

lecţie de gramatică6. 

Din punct de vedere al gradului de subordonare dintre cuvîntul determinat şi 

determinativ deosebim două feluri de recţiune: 

a) puternică, cînd cuvîntul determinant se leagă de cel determinat numai cu 

o anumită prepoziţie sau fără prepoziţie: a se îmbrăţişa cu cineva, a da fratelui o 

scrisoare etc. 

b)  slabă, cînd cuvîntul determinant se leagă de cel determinat numai cu 

                                                
6Unii lingvişti mai evidenţiază şi recţiunea adverbială. În cadrul ei, cuvîntul determinat 

este un adverb. Acest tip de recţiune se întîlneşte mai rar: strict personal, veşnic în mişcare, 
aproape de oraş, obligatoriu pentru toţi.  
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ajutorul prepoziţiilor. Rolul principal în astfel de îmbinări în revine prepoziţiei, 

care nuanţează funcţia sintactică a cuvîntului determinativ. De obicei, acestea 

introduc o circumstanţă: a cădea din, pe, de pe, peste ceva etc. 

 Datorită naturii morfologice a cuvîntului determinat recţiunea poate fi 

numit: 

- substantivală: gîndul mamei, viitorul copilului 

- pronominală: nimeni din noi, fiecare dintre ei; 

- adverbială: departe de tine, veşnic în mişcare; 

- numeralică: nici unul din patru; 

- verbală: povesteşte adevărul, scrie cărţi. 

Din punct de vedere al formei elementului determinativ recţiunea poate fi: 

a) neprepoziţională (casa vecinei) 

b) prepoziţională (casă de piatră). 

Raportul exprimat de prepoziţii depinde de sensul cuvîntului din grupul 

binar şi de cazul folosit. Anume de atîta găsim în cadrul regimului o gamă de 

raporturi deosebite, exprimate chiar de una şi aceeaşi prepoziţie. 

 De exemplu: vine cu trenul (recţiune, raport instrumental) 

 vine cu iarna (recţiune, raport temporal) 

 vine cu bucurie (recţiune, raport modal) 

 La recţiunea substantivală, elementul subordonat poate sta în genitiv, dativ, 

acuzativ şi fiecare din ele exprimă diferite raporturi: 

 De exemplu: traversarea străzii (raport obiectiv ) traversez strada 

ordinul şefului (raport subiectiv) – şeful ordonează 

Recţiune:  Regent   - verb  - povesteşte mamei 

   - pronume  - nimeni din ei 

   - substantiv  - grija tatei 

   - adverb  - veşnic în mişcare 

   - numeral  - nici unul din noi 

 

Subst.  Subordonat (în c. G., D., A.) 
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Pronume 

numeral 

 

 Aderarea este o astfel de legătură prin subordonare în care cuvîntul 

determinativ se leagă de cel determinat numai după sens, fără a-şi modifica forma 

gramaticală. 

 În îmbinările construite prin aderare7 cuvîntul determinat poate fi un 

substantiv, un verb, un adjectiv (uşor de zis; greu de făcut; maşină de spălat; 

plăcerea de a dormi etc.), iar determinativul este un adverb (a umbla repede, a 

scrie frumos), un infinitiv (dorinţa de a învăţa), gerunziu (merge şchiopătînd, 

venea plîngînd), supin ( a terminat de scris) 

 Pîraiele umflate curg iute, şopotind (V. Alecsandri) 

La nivelul frazei, relaţia de subordonare se realizează prin elemente 

joncţionale (conjuncţii, pronume şi adverbe relative). 

Conjuncţia leagă propoziţia de regentul ei. Selectarea conjuncţiei depinde de 

regimul verbului (Ea ştie că a venit, S-a gîndit să vină acasă) şi de organizarea 

sintactică Timpul e rece deşi au înverzit ogoarele; Vorbea tare, încît îşi lua auzul). 

În calitate de elemente de relaţie mai apar şi pronumele şi adverbele relative 

(Mi-amintesc ce ai cumpărat; N-a ales ceea ce doream; Vena cînd avea timp liber 

etc.). 

Relaţia de dependenţă (mai ales la nivelul frazei) se manifestă şi prin 

juxtapunere. În lipsa conectorilor, subordonarea e marcată prin intonaţie şi prin 

pauză: Vrei să ia-i o notă bună, învaţă! (condiţională); Fie cît de amar adevărul, îl 

prefer mai degrabă decît minciuna (concesivă). 

 

2.4. Relaţia de dublă subordonare 
                                                

7Prin aderare se realizează legătura cuvintelor invariabile, adică a celor care 

nu au categoria de gen, număr, caz. Elementul determinativ se alătură pur şi 

simplu, el se leagă de regent numai după sens. Determinativul nu e nici acordat. 
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În literatura de specialitate, lingviştii au specificat la nivelul relaţiei de 

dependenţă două subtipuri: 

- dependenţă simplă, în care sînt antrenaţi doi termeni, unul regent şi altul 

determinant; 

- dependenţă dublă, în care sînt antrenaţi trei termeni, doi regenţi (unul 

verbal şi altul nominal) şi un determinant [Merlan, 81]. 

În opinia lui D. Irimia relaţia de dependenţă poate fi  simplă (determinantul 

depinde de un singur regent) şi dublă (determinantul depinde de doi regenţi) 

[Irimia, 483]; V. Guţu Romalo evidenţiază, pe lîngă dependenţa unilaterală şi 

bilaterală, şi dependenţa dublă [Guţu-Romalo, 38-41]. 

Relaţia de dublă subordonare se realizează în cadrul unor structuri de tipul: 

am văzut-o fericită, ea alerga veselă etc. Supunînd analizei transformaţionale 

enunţul am văzut-o fericită, vom obţine două propoziţii Am văzut-o / că este 

fericită. Astfel, lexemul fericită se subordonează regentului verbal am văzut, cît şi 

numelui ea (fericită). 

 Compară: Fetiţa alerga voioasă. 

   Băiatul venea cîntînd. 

 După cum observăm, aceste structuri generează funcţia de element 

predicativ suplimentar. 

 Relaţia de dublă subordonare se mai poate realiza şi în cadrul altor structuri 

ca: Găina bătrînă face zeama bună. 

 Vom supune analizei transformaţionale prin expansiune segmentul  bătrînă: 

 Găina, care e bătrînă = face zeamă bună. 

  = deoarece e bătrînă; 

  = cînd e bătrînă. 

 E vorba de funcţia sintactică de atributivă circumstanţială . Observăm că 

regentul atributivei este atît substantivul găină (care este bătrînă), cît şi verbul-

predicat face (deoarece e bătrînă; cînd e bătrînă). 

 În concluzie, relaţia de dublă subordonare e constituită din doi regenţi 

(nominal şi verbal) şi un determinant. 
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- de complement  indirect: 

Le dădeam celor doi copii (Mariei şi lui Ion) daruri. 

- de complement circumstanţial: 

Acolo, la ţară, mă simt cel mai bine. 

Atunci, vara, am întîlnit-o pentru prima dată. 

Al doilea element component al relaţiei apozitive este unitatea apozată 

(apoziţia). 

 Apoziţia poate fi simplă (El, vecinul, e pe ducă; Noi, studenţii, sîntem tineri 

şi ingenioşi), dezvoltată (Maria,  profesoara de română, e foarte înţeleaptă; 

Părinţii mei, profesori în satul natal, îmi sînt cei mai scumpi); multiplă (M-am 

văzut cu familia lui: cu mama, cu tata, cu fratele şi cu sora) şi propoziţională 

(Deocamdată numai atîta vreau să ştiu: ce plănuieşte el asupra mea). 

 Mărcile raportului apozitiv sînt prozodice (intonaţia şi accentul), grafematice 

(virgula, două puncte, linia de pauză etc.) şi semantice (adverbe şi perifraze 

adverbiale: anume, şi anume, adică). 

 În literatura de specialitate relaţia apozitivă e considerat sau de coordonare, 

sau de subordonare. O a treia părere e că relaţia apozitivă e o relaţie distinctă atît 

de coordonare, cît şi cea de subordonare  se reduc la următoarele: 

 a) în cadrul relaţiei apozitive conexiunea între cei doi termeni este orizontală 

– ca expresie a identităţii lor sintactice. Prin aceasta, relaţia apozitivă se aseamănă 

cu relaţia de coordonare şi se deosebeşte de subordonare, unde cei doi termeni stau 

în conexiune verticală, ca expresie a unei ierarhii impuse de recţiune. 

 b) în cazul relaţiei apozitive termenul al doilea intră în relaţie cu restul 

propoziţiei numai prin intermediul primului termen. Prin aceasta relaţia apozitivă 

seamănă cu relaţia de subordonare şi se deosebeşte de coordonare, unde cei doi 

termeni, participă direct simultan la relaţia cu restul propoziţiei. 

 c) În cazul relaţiei apozitive cei doi termeni sînt sub condiţia păstrării 

identităţii comunicării, comutabili atît unul cu altul, cît şi fiecare parte cu zero? 

 Prin aceasta relaţia apozitivă se deosebeşte atît de subordonare, unde 

termenii nu sînt comutabili nici unul cu altul, nici fiecare cu zero, cît şi de 
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coordonare, unde cei doi termeni sînt comutabili numai unul cu altul, dar nu se pot 

comuta cu zero sub condiţia dată. 

 Rezultă că relaţia apozitivă e diferită atît de coordonare, cît şi de 

subordonare. 

 

2.5. Relaţia apozitivă 

 Relaţia apozitivă se deosebeşte de relaţia de coordonare şi subordonare prin 

faptul că ea se caracterizează prin coreferenţialitatea unităţilor sintactice. Orice 

relaţie apozitivă implică o unitate-bază, numită bază apozitivă sau antecedent şi o 

unitate apozată sau o apoziţie. 

 Baza apozitivă  poate fi o parte de propoziţie cu funcţie de: 

- subiect: 

Ea, Maria, era cea mai bună studentă. 

Ion, profesorul, era în floarea vîrstei. 

- nume predicativ: 

E Ana, fiica mătuşei mele. 

E bătrînul, vecinul nostru. 

- de predicativ suplimentar 

L-au luat drept inginer, adică drept şeful lor. 

- de complement direct: 

A văzut cu ochii lui totul: oraşe, sate şi copii flămînzi. 

Înţelegea totul: bucurii, necazuri şi lacrimi. 

 

2.6. relaţia de incidentă 

Relaţia de incidenţă este o relaţie care operează cu unităţi neintegrate 

structural. De aceea, aceste unităţi pot fi omise, fără ca acestea să afecteze 

integritatea planului comunicării. 

A. Merlan precizează natura unităţilor incidente, enumerînd substantivele în 

vocativ (Cum dracu de nu-l găsi?), adverbe şi perifraze adverbiale modale (poate, 
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probabil, fără doar şi poate, desigur), o propoziţie (Maria – nu m-am îndoit şi nu 

mă îndoiesc de asta – a fost bine intenţionată) etc. [Merlan, 266-272]. 

Relaţia de incidenţă nu are mărci specifice. Ea poate fi marcată prin pauză şi 

intonaţie. În scris, unitatea incidentă este delimitată prin virgule, prin linie de pauză 

sau prin paranteze: 

Cîn şi cînd Dana –căci aşa o chema pe fată – privea discret în dreapta şi în 

stînga. 

I-am  spus – e drept şi nu neg că a fost aşa – că nu va lua examenul 

  

3. UNELE CONCLUZII 

 Relaţia sintactică îmbină unităţile sintactice inferioare în unităţi sintactice 

superioare. 

 Enunţurile pot fi structurate prin ordonare (între unităţi sintactice 

homofuncţionale) şi prin subordonare (între unităţi sintactice  heterofuncţionale. 

 Relaţia de interdependenţă se bazează pe un grad maxim de solidaritate: 

fiecare din cei doi termeni îl presupune pe celălalt. Relaţia de interdependenţă se 

stabileşte între subiect şi predicat, cît şi între propoziţia  subiectivă  şi regenta ei. 

 Relaţia de coordonare  se realizează între unităţi sintactice care nu depind 
nici semantic, nici structural una de cealaltă. Relaţia de coordonare se realizează 
prin joncţiune şi juxtapunere. 
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II. PĂRŢILE PRINCIPALE ALE PROPOZIŢIEI. SUBIECTUL 

 

1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

În gramatica românească, subiectul este definit diferit. Astfel, în Gramatica 

academică se spune că „subiectul este partea de propoziţie care arată cine 

săvîrşeşte acţiunea exprimată de predicatul verbal sau cui i se atribuie o însuşire ori 

o caracteristică exprimată prin numele predicativ”; „cînd predicatul este un verb la 

pasiv sau la reflexiv pasiv, subiectul arată pe cel care suferă acţiunea exprimată de 

predicat... [GLR, vol. II, 1966, 87]. 

 Celelalte gramatici nu definesc subiectul, ci pun accentul pe unele 

caracteristici ale acestuia. În această ordine de idei, I. Diaconescu consideră că 

„subiectul apare ca o expansiune a verbului, deci ca o unitate sintactică 

dependentă, ca şi complementul direct”, dar ca „element” al relaţiei de 

„dependenţă bilaterală”, „pe de o parte, suportă regimul cazual impus de verb 

(nominativul), iar, pe de altă parte, impune, prin acord verbului trăsăturile sale de 

expresie (numărul şi persoana)” [Diaconescu, 260]; D. Irimia menţionează, în acest 

sens, că funcţie de subiect gramatical este aceea de „principal complement 

semantic al verbelor personale şi al verbelor impersonale relativ” [Irimia, 385]; A. 

Merlan trece în revistă trăsăturile caracteristice ale subiectului precizînd că 

„subiectul impune verbului predicat sau din structura predicatului mărcile sale de 

persoană, de număr şi... de gen despre el se comunică ceva prin intermediul 

predicatului”, „este elementul cunoscut de interlocutor” şi „reprezintă punctul de 

plecare (logico-semantic) al relaţiei de interdependenţă, precedînd predicatul” 

[Merlan, 37-38]. 

 Analizînd cele expuse mai sus, putem afirma că Gramatica academică ne 

propune o definiţie semantică a subiectului, care e inconsecventă (informaţia că 

subiectul arată „cine face acţiunea” e urmată de afirmaţia că subiectul arată „pe cel 

care suferă acţiunea”;  A. Merlan insistă asupra trăsăturilor formale ale subiectului 

(„impune predicatului mărcile de persoană, de număr şi de gen”, „reprezintă 
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punctul de plecare al relaţiei de interdependenţă”) şi a celor pragmatice („este 

elementul cunoscut de interlocutor”). 

 C. Dimitriu propune, credem, o definiţie mai precisă şi mai reuşită: 

„subiectul propoziţiei este partea de propoziţie principală-imaginabilă numai în 

legătură  cu predicatul (ceea ce înseamnă că există doar în propoziţia bimembră) şi 

concretizabilă principial doar în „nume” – despre care se face o comunicare prin 

predicat şi „cu” care (ca expresie a raportului de inerenţă) se acordă „predicatul” în 

categoriile gramaticale comune părţilor de vorbire prin care se exprimă aceste două 

părţi principale ale propoziţiei (subiectul şi predicatul) [Dimitriu, 1256]. 

 Subiectul, după cum susţin lingviştii8, există numai în propoziţia bimembră. 

Existenţa subiectului în aceste propoziţii e în legătură cu valenţele obligatorii ale 

verbelor predicat. În acest sens, există clase de verbe care nu pot contracta relaţii 

cu un subiect: verbele sintetice (fulguieşte, lapoviţează etc.), verbele perifrastice (e 

soare, e lună, e Paştele etc.). 

 

2. MIJLOACE DE EXPRIMARE 

 Subiectul gramatical se clasifică în simplu şi compus. 

 Subiectul simplu poate fi exprimat prin: 

1. Substantive (comune sa proprii la cazul N): 

Copiii sînt cele mai scumpe podoabe ale unei femei. 

Mihai Eminescu este poetul nostru naţional. 

2. Substantiv la cazul G. sau A. 

Ai casei9 credeau că toţi au plecat. 

                                                
8A se vedea: C. Dimitriu , Tratat  de gramatică a limbii române. Sintaxa, 1256. 
9 Formai ai casei nu este un genitiv propriu-zis, ci un echivalent funcţional al N. (un 

genitiv „substantivizat”), căci acest fost atribut substantival în G. (oamenii casei, stăpîni ai 
casei) au preluat conform legii substituirii determinatului locu, funcţia şi unele particularităţi 
formale ale cuvîntului determinat. Într-adevăr, ai casei e sesizat ca un cuvînt de sine stătător 
substantivizat, şi nu ca o logoformă a substantivului casă. Dovadă e faptul că el exprimă 
raporturile cazurilor oblice (ale tuturor, nu numai ale G.) prin alte mijloace formal gramaticale 
decît desinenţa cazuală. De exemplu: 

Eu vă transmit doleanţele alor casei (G.); 
Le-am transmis la ai casei (D.); 
I-am găsit pe ai casei (A). 
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S-au adunat cu toţii10 în jurul mesei să-l cinstească cu o vorbă bună. 

3. Pronume (personale, demonstrative, posesive, nehotărîte, negative la cazul 

N.) 

Fiecare este făuritorul soartei sale. 

Acesta îşi aminti că trebuie să plece. 

Nimeni nu-ţi poate înlocui părinţii. 

4. Adjective sau participii adjectivizate: 

Tot păţitul este priceput. 

Leneşul mai mult aleargă. Zgîrcitul mai mult păgubeşte. 

5. Numerale substantivizate: 

Şapte pe unul nu-l aşteaptă. 

Şase este un număr par. 

6. Verb la infinitiv: 

A trăi înseamnă a lupta. 

A iubi înseamnă viaţă. 

7. Adverb substantivizat: 

Binele nu se uită niciodată. 

Răul se ţine minte. 

8. Părţi de vorbire auxiliare substantivate (prepoziţie, conjuncţie, particulă, 

interjecţie): 

Ori e o conjuncţie coordonatoare disjunctivă. 

Oful s-a auzit de undeva. 

Hai este o interjecţie de aproape. 

Subiecte simple trebuie considerate şi aşa-zisele  subiecte pleonastice. E 

                                                                                                                                                       
 Iată de ce ai casei, atunci cînd funcţionează ca subiect, nu răspunde la întrebarea ai cui?, 
dar la întrebarea cine?, iată de ce subiectul cere ca predicatul să fie pus la numărul plural 
(credeau). 

10Nu putem încadra structurile cu la (au venit  la oameni) la subiectul în acuzativ cu 
prepoziţie, deoarece, după părerea noastră,  la din aceste structuri nu este prepoziţie, pentru că 
prepoziţiile sînt vide semantic, iar la din structurile (a venit la lume; s-au strîns la oameni etc.) 
este adjectiv cantitativ nehotărît (la fel cu mulţi). Dacă admitem acest lucru, atunci rezultă că în 
timpul de structură s-au strîns la oameni subiectul este un substantiv în nominativ (oameni), care 
substantiv în nominativ este regent pentru atributul adjectival cu sens cantitativ nehotărît la.  
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vorba de reluarea unui pronume printr-un substantiv sau reluarea unui substantiv 

prin pronume: 

 Bate el Ivan la poartă cît bate..., dar nu au prins ei acum dracii la minte... 

(I. Creangă) 

 Ochilă se ia şi el după Harap-Alb (I. Creangă) 

 Subiectul compus poate fi exprimat prin: 

 a) Îmbinări din două sau mai multe substantive ce denumesc instituţii, 

organizaţii obşteşti, asociaţii etc.: 

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” joacă un rol important în pregătirea 

cadrelor pedagogice din republică. 

 Romanul „Adela” l-am recitit de cîteva ori. 

 b) Substantiv sau pronume la c. N. şi un alt substantiv sau pronume la cazul 

A. cu prepoziţia cu (uneori înaintea prepoziţiei cu apare şi conjuncţia şi): 

 Eu şi cu Maria vom participa la olimpiadă. 

 Mama şi cu tata11 sînt cele mai scumpe fiinţe din lume. 

 c) Numeral sau pronume la cazul nominativ şi un alt substantiv sau pronume 

la cazul acuzativ cu prepoziţiile de, din, între: 

 Mii de fluturi roiau în văzduh. 

 Fiecare dintre voi se gîndeşte la ziua de mîine. 

 

3. TIPURI DE SUBIECT 

 În limba română, deosebim verbe cu valenţă obligatorie de nominativ (verbe 

tripersonale prin formă şi personale prin conţinut de tipul a iubi, a cînta etc.; verbe 

unipersonale prin formă şi prin conţinut de tipul: a mieuna, a necheza etc. şi verbe 

unipersonale prin formă şi impersonale prin conţinut, de tipul a trebui, a durea 

etc.). Aceste verbe intră în relaţie cu un subiect, pentru a umple valenţa sau „golul” 

semantic. Astfel, fiecare verb are o anumită configuraţie actanţială, fapt care ne 

obligă să revizuim tipurile structurale prin care se realizează subiectul. 

                                                
11Uneori subiectul poate fi confundat cu circumstanţialul sociativ. Compară: Mama şi cu 

feciorul plecau în ospeţie, subiectul e cuvîntul mama, iar cu feciorul e un complement sociativ. 
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 Subiectul se clasifică, după prezenţa sau absenţa expresiei sale lexicale, în 

două categorii: subiect exprimat şi subiect neexprimat. 

 3.1. Subiectul exprimat12 poate fi: 

 3.1.1.  simplu (alcătuit numai dintr-o parte de vorbire cu sens lexical 

suficient): 

 Părinţii îşi iubesc copiii. 

 Aceştia sînt cei mai buni. 

 3.1.2. multiplu (alcătuit din două sau mai multe părţi de vorbire cu sens 

lexical suficient, aflate în raport de coordonare): 

 Copiii şi părinţii alcătuiesc o familie. 

 Fructele şi legumele conţin multe vitamine. 

 3.1.3. complex (alcătuit dintr-o parte de vorbire cu sens lexical suficient, 

precedată de un adverb de mod, de precizare, de întărire etc.): 

 Chiar Maria a plecat la olimpiadă. 

 Numai Maria a pregătit tema. 

 3.1.4. dezvoltat (alcătuit dintr-o construcţie infinitivală13, dintr-o construcţie 

de supin nominală sau o construcţie alcătuită dintr-un substantiv precedat de un 

numeral cardinal etc.): 

 A fi om e un lucru mare. 

 A fi inteligent nu-i de ajuns. 

 E greu de ajuns medic. 

 În cadrul acestui tip de subiect, A. Merlan mai include şi subiectul exprimat 

prin termeni coordonaţi disjunctiv ori conclusiv:  

 Familia sau şcoala vor decide soarta copilului. 

 Profesorul acestei clase deci dirigintele trebuie să ştie totul. 

3.1.5.  După numărul expresiilor sale, subiectul poate fi cu  expresie unică 

sau cu expresie dublă14. Subiectul cu dublă expresie este alcătuit dintr-o expresie 

                                                
12Majoritatea lingviştilor evidenţiază aceleaşi tipuri de subiect exprimat: simplu, 

dezvoltat, multiplu, complex şi dublu exprimat [Constantinescu-Dobridor, 120; Merlan, 41-42]. 
13A. Merlan consideră subiectul exprimat printr-o construcţie infinitivală drept subiect 

simplu [Merlan, 41].  
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de bază, reprezentată printr-un substantiv sau un pronume demonstrativ şi o 

expresie accesorie, reprezentată  prin pronume personal de persoana a treia, 

singular şi plural, care anticipează sau reia conţinutul expresiei de bază: 

Vine el tata acasă. 

Ţi-a arăta ea mama ţie!. 

3.2. Subiectul neexprimat 

În limba română, subiectul poate fi neexprimat. Subiectul neexprimat se 

caracterizează prin absenţa expresiei sale în propoziţie. El poate fi dedus din forma 

verbului-predicat sau se conţine în propoziţia care-l anticipă. Subiectul neexprimat 

poate fi clasificat în: 

3.2.1. inclus: 

Este subiectul forma căruia se conţine în desinenţele verbului-predicat. 

E vorba de pronumele personale, care uneori sînt omise, fiind extrase din 

desinenţa verbelor. De exemplu: 

Zdrobiţi orînduiala cea crudă şi nedreaptă. 

 (M. Eminescu) 

De obicei, verbul-predicat în aceste propoziţii stă la persoana  I-II singular şi 

plural (mai rar la persoana a III-a). Dacă vorbitorul intenţionează să evidenţieze 

persoana, atunci ea se utilizează: Dacă voi nu mă vreţi, atunci eu vă vreau (B. P. 

Hasdeu). 

3.2.2. subînţeles e subiectul forma căruia e cunoscută din propoziţiile 

anterioare şi reprezentat prin pronumele personal de persoana a III-a singular şi 

plural. De exemplu: Ana a învăţat bine tema. Este o elevă harnică. 

3.2.3.  nedeterminat 

 Unele propoziţii sînt astfel formulate încît acţiunea exprimată prin predicat 

nu se referă precis la persoana-subiect, iar altele exprimă prin predicat o acţiune 

care poate fi raportată la oricare persoană. În astfel de propoziţii subiectul 

neexprimat e nedeterminat. Distingem două situaţii: 

                                                                                                                                                       
14Acest subiect e considerat subiect pleonastic. A se vedea: Limba moldovenească 

literară contemporană: Sintaxa, Chişinău, 1987, p. 91.  
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a) propoziţii cu subiect nedeterminat propriu-zis; 

b) propoziţii cu subiect general. 

Folosirea primului tip rezultă din imposibilitatea de a preciza autorul acţiunii 

sau din faptul că nu interesează cine e autorul acţiunii. 

 De exemplu: Scrie în ziare. Mi se bătu la uşă. 

În propoziţiile celui de-al doilea tip, acţiunea poate fi atribuită oricărei 

persoane (proverbele, zicătorile). 

De exemplu: (tu) Bate fierul cît e cald. 

 (tu) Nu da pasărea din mînă pe cea de pe gard. 

 3.2.4. inexprimabil. E vorba de subiectul verbelor impersonale 

autentice, care exprimă o acţiune ce nu se referă la un subiect. 

De exemplu: Tună. Se desprimăvărează. Se înserează. 

 

4. SUBIECTUL GRAMATICAL ŞI SUBIECTUL LOGIC 

Subiectul poate fi gramatical şi logic: 

Subiectul gramatical este partea principală de propoziţie, care arată despre 

cine sau despre ce se vorbeşte în propoziţie. El se exprimă printr-un substantiv sau 

un substitut al acestuia la cazul nominativ. Subiectul gramatical poate să indice: 

a) agentul acţiunii: Elevul citeşte o carte; 

b) subiectul gramatical e purtătorul unei însuşiri sau caracteristici, exprimate 

de numele predicativ: Copila era veselă; 

c) un obiect asupra căruia se răsfrînge acţiunea verbului-predicat dintr-o 

construcţie pasivă: Cartea este citită de student etc. 

Subiectul logic este, de fapt, obiectul gîndirii noastre. De cele mai multe ori 

subiectul logic corespunde cu cel gramatical Ion citeşte. Pasărea zboară etc. Există 

însă şi cazuri specifice de utilizare a subiectului logic. 

a) În construcţii cu verbul-predicat la diateza pasivă, subiectul logic 

(agentul acţiunii) e reprezentat prin complementul de agent al propoziţiei, aflat la 

cazul acuzativ. La transformarea construcţiei active fostul subiect logic devine 

subiect gramatical, iar fostul subiect gramatical devine obiectul direct. 
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 De exemplu: Fata moşneagului era horopsită de mama vitregă şi de sora 

cea de scoarţă (I. Creangă) 

 Subiectul gramatical e substantivul fata, iar subiectul logic substantivele de 

mamă şi de soră, agenţii acţiunii. 

 b) Subiectul logic apare şi în propoziţii cu aspect impersonal, ce indică 

diferite stări fiziologice (mi-e foame, mi-e sete, mi-i somn, ni-i a mînca etc.). În 

aceste propoziţii subiectul logic e redat prin pronumele personal în D (mi), care 

indică şi persoana (mi-e foame = eu sînt înfometat). 

 c) Subiectul logic, redat prin pronumele personale în cazul dativ, se mai 

întîlneşte şi în propoziţii de tipul: îi merge bine, le vine a rîde, îi este frig, îţi vine a 

plînge etc. 

 

5. UNELE MOMENTE DIFICILE 

LA DETERMINAREA SUBIECTULUI 

a) Din motivul că în practica lingvistică nu e respectată  topica fixă a 

subiectului, adică antepunerea lui faţă de predicat, cît şi din motivul că desinenţele 

de N. şi de A. ale substantivelor sînt identice, pot să apară unele dificultăţi la 

stabilirea justă a subiectului. Într-o propoziţie de tipul dar ispita a biruit voinţa e 

greu să ne pronunţăm care din cele două substantive (ispita şi voinţa) e subiectul 

propoziţiei şi care e obiectul direct. În asemenea situaţii pornim de la ideea că 

subiectul e independent în propoziţie şi arată de la cine porneşte gîndirea care se 

îndreaptă spre predicat. Obiectul direct însă arată asupra cui se răsfrînge acţiunea 

pornită de la predicat. În baza unui atare raţionament, vom putea stabili că 

subiectul e substantivul voinţa. 

b) În funcţie de subiect apar şi unele pronume relative, care în cadrul frazei 

introduc o subordonată (de obicei, atributivă) şi îndeplinesc funcţie sintactică în 

propoziţie (de subiect, atribut, complement). De exemplu: Am cumpărat cartea 

care mă interesează 

c) Construcţiile de tipul Au venit la oameni!, prepoziţia la îşi pierde calitatea 

prepoziţională şi devine un determinant cantitativ (= echivalent cu adjectivul mult). 
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Astfel, prepoziţia la îndeplineşte funcţia de atribut adjectival cu sens 

cantitativ nehotărît (Au venit mulţi oameni). 

d) O situaţie analogă reprezintă construcţia Ce de-a oameni au venit!, unde 

de are aceeaşi valoare cantitativă: Ce de-a oameni au venit! – valoare cantitativă; 

Ce oameni  au venit! – valoare calitativă. 

Elementul de nu are în contextul dat calitate prepoziţională. Se consideră că 

gruparea ce de ar comporta valoarea unui numeral nehotărît. 

d) Prepoziţia din şi dintre pot apărea, de asemenea, în realizarea poziţiei 

sintactice de subiect: Au venit din(tre) participanţi! 

În acest caz, elementele din şi dintre pot fi omise: Au venit participanţi, ceea 

ce ar însemna că ele nu au calitatea  de prepoziţie. Conţinutal, aceste construcţii 

comportă o valoare cantitativă. 

 f) O situaţie deosebită au structurile de tipul Au venit cu toţii, în care  cu toţii 

poate fi analizat atît ca subiect (Cu toţii au venit) sau şi ca un complement 

circumstanţial. Subiectul dat, mai degrabă, ar putea fi considerat multiplu, 

deoarece la început subiectul  adevărat ar fi fost noi, iar cu toţii avea funcţia de 

precizare. Cu timpul, subiectul devine de prisos, iar precizarea cu toţii rămîne a fi 

importantă. E evidentă lipsa acordului între verb şi cu toţii: am venit cu toţii; aţi 

venit cu toţii. 

 

6. ELIPSA SUBIECTULUI 

În limba română, prezenţa subiectului în propoziţie e facultativă. Subiectul 

poate fi omis, pentru că vorbitorul îl are permanent în minte, iar interlocutorul îl 

intuieşte cu uşurinţă. Distingem: 

a) propoziţii inapte de a avea subiect şi 

b) propoziţii eliptice. 

a) În limba română, există propoziţii care sînt lipsite de subiecte 

gramaticale. Predicatele acestor propoziţii sînt exprimate prin verbe impersonale 

care se referă la fenomene atmosferice şi acţiunea lor nu poate fi atribuită unor 
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subiecte: Tună. Fulgeră. În limba vorbită, aceste propoziţii capătă uneori subiecte 

interne: Ploaia plouă. Neaua ninge. 

 Tot propoziţii fără subiect gramatical sînt şi acelea în care apar vorbe 

folosite impersonal: Îmi merge bine sau expresii verbale impersonale: E bine de 

noi etc. 

 Acestea sînt propoziţii verbul cărora nu poate deschide poziţii pentru 

subiect. E vorba de aşa-numitele verbe avalente. 

b) Unele propoziţii sînt eliptice de subiect. 

Un aspect al elipsei subiectului ar fi includerea lui în forma verbului 

predicat: Citim cărţi (noi), Eşti prea vesel (tu). 

Tot un aspect ale elipsei subiectului ar fi şi subînţelegerea lui: N-am văzut-o 

pe Ana. Am auzit că a plecat acasă. Mirela scrie. Rotunjeşte cu grijă fiecare literă. 

 

7. TOPICA SUBIECTULUI 

În limba română, subiectul poate sta: 

- înaintea predicatului: 

Primăvara a sosit cu mărţişoare şi flori. 

Discipolii studiază cu plăcere limba latină. 

- după predicat: 

Subiectul poate sta după predicat: 

- atunci cînd se insistă asupra predicatului: Undeva,  spre răsărit bat 

tunurile 

- după verbele pronominale cu se: Se vede amestecul unei bătălii. 

- pe lîngă verbele cu subiect logic în dativ sau acuzativ: Şi bătrînului îi 

plăcea familia noastră. 

- în propoziţii interogative sau relative: Unde sînt fetele acelea? 

Trebuie să menţionăm că topica S + P este o topică logică, normală, 

obişnuită, iar topica P + S este o topică afectivă. 

 Într-o propoziţie dezvoltată, subiectul poate fi plasat: 

- la început: 
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Cărţile trebuie păstrate cu sfinţenie. 

Oamenii luptă pentru condiţii mai bune. 

- la mijloc: 

Osul gol cîinii nu-l mănîncă. 

Ceasul pierdut timpul  nu-l întoarce. 

- la sfîrşit: 

Nu s-au prezentat la ore studenţii. 

Nu poate să plece fiica. 

Uneori, subiectul este echivalent cu numele predicativ şi numai topica 

permite stabilirea corectă a lui. 

Temeile erau pasiunea lui cea mare. 

Pasiunea lui cea mare erau femeile. 

Minciuna şi adevărul sînt totuşi lucruri foarte diferite. 

Lucruri foarte diferite sînt totuşi minciuna şi adevărul. 

 

8. PUNCTUAŢIA 

 Între subiect şi predicat nu se pune virgulă. 

 Părinţii îşi ajută copiii. 

 Femeile sînt cele mai gingaşe fiinţe. 

 Între subiect şi predicat virgula poate să apară cînd se izolează un vocativ: 

(Tu,  Ioane, să vii acasă), o apoziţie (Maria, vecina noastră, este medic), un 

gerunziu (El, lunecîndu-se, căzu), un participiu (Femeia, obosită, se aşeză pe o 

bancă), o construcţie infinitivală (Maria, pentru a nu întîrzia la şcoală, s-a trezit 

cu noaptea-n cap), un cuvînt incident sau o propoziţie incidentă (El, desigur, va 

veni; Maria (ea era cea mai bună la română) scria bine dictările) şi orice tip de 

propoziţie subordonată (atributivă: Cărţile, care era solicitate, nu le găseai la 

bibliotecă; temporală: Maria, cînd venea la şcoală, lua şi un buchet de flori etc.). 
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9. INTERPRETAREA COMUNICATIV-PRAGMATICĂ 

A SUBIECTULUI 

 Sub aspect comunicativ-pragmatic, subiectul este purtătorul informaţiei 

tematice, adică al părţii de informaţie cunoscută de locutori, avute în comun de 

aceştia, fie din contextul situaţional, fie din fondul comun de cunoştinţe al 

comunităţii lingvistice. 

 Dintre toate poziţiile sintactice cel mai înalt grad de tematicitate / topicalitate 

îl are subiectul. De exemplu: 

a) Am aflat că ai fost bolnavă. 

b) Dar asta nu m-a împiedicat să mă pregătesc. 

c) Asta au aflat-o deja toţi. 

d) De bolnavă, am fost, dar asta nu mă împiedică să muncesc. 

e) Dacă e vorba de boală, ştiu că e un subiect neplăcut pentru toţi. 

Rema este acea informaţie nouă, determinată de o replică cu referire la 

subiect. 

a) Cine a cîştigat alegerile? 

b) Ion. Candidatul nostru. 

c) Ion. Candidatul nostru este cel care a cîştigat alegerile. 

d) Cel care a cîştigat alegerile este Ion, candidatul nostru. 

 

10. UNELE CONCLUZII 

 Subiectul este partea de propoziţie principală care arată cine face acţiunea 

exprimată de verbul-predicat sau cui i se atribuie o însuşire ori o caracteristică 

exprimată prin numele predicativ. 

 Subiectul are diverse mijloace de exprimare: nominală (substantiv, pronume, 

numerale etc.) şi verbală (verbe la infinitiv, adverbe). 

 Subiectul poate fi  expirmat (simplu, multiplu, complex, compus, dezvoltat) 

şi neexprimat (inclus, subînţeles, nedeterminat, inexplicabil). 

 Între subiect şi predicat nu se pune virgulă. 

 Subiectul, de obicei, este plasat înaintea predicatului. 
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 În limba română, se deosebesc structuri inapte de subiect şi structuri eliptice 
de subiect. 
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III. ATRIBUTUL 

 

1. FUNCŢIA SINTACTICĂ DE ATRIBUT 

 Esenţa funcţiei sintactice de atribut constă în aceea că prin această funcţie 

sintactică se exprimă, la nivel semantic, o caracteristică a unui regent de tip 

nominal (substantiv, pronume, numeral). Pornind de la această particularitate 

semantică, funcţia sintactică de atribut se aseamănă cu unele funcţii / subfuncţii 

sintactice, anume cu subfuncţia sintactică de nume predicativ, cu funcţia sintactică 

de atribut circumstanţial / completiv şi cu funcţia sintactică de apoziţie. 

 Cu subfuncţia de nume predicativ, funcţia sintactică de atribut se aseamănă 

semantic prin exprimarea unei caracteristici a unui nume; de subfuncţia sintactică 

de nume predicativ, însă, funcţia sintactică de atribut se deosebeşte: şi prin faptul 

că, faţă de numele predicativ, prin care se exprimă o caracteristică intrinsecă a 

numelui cu funcţia obligatorie de subiect, atributul  exprimă o caracteristică 

oarecare a unui nume cu indiferent ce funcţie sintactică; şi prin faptul că 

particularitatea semantică indicată de numele predicativ pentru numele – subiect 

este mediată de verbul copulativ, care creează raportul de inerenţă dintre numele 

predicativ şi numele-subiect, în timp ce particularitatea semantică indicată de 

atribut pentru un nume cu oricare funcţie sintactică este nemediată şi plasată în 

planul subordonării (adică este dependentă de numele la care se referă, compară: 

cartea bună se caută cu cartea este bună) 

 Semantic, funcţia sintactică de atribut se aseamănă şi cu  funcţia sintactică 

de atribut circumstanţial / completiv, în sensul că amîndouă aceste funcţii 

sintactice (atributul şi atributul circumstanţial completiv) exprimă caracteristici 

oarecare ale unor nume. Referindu-ne la deosebirile dintre atribut şi atributul 

circumstanţial / completiv , am putea menţiona că atributul exprimă o caracteristică 

a unui regent numai de tip nominal, iar atributul circumstanţial / completiv exprimă 

simultan caracteristici şi ale unui regent de tip nominal (substantiv, pronume, 

numeral), şi ale unui regent de tip verbal (compară: tînărul se plimbă gînditor cu 

tînărul gînditor se plimbă). 
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 Din punct de vedere semantic, funcţia sintactică de atribut se aseamănă şi cu 

funcţia sintactică de apoziţie, în sensul că atît atributul, cît şi apoziţia conţin o 

informaţie privitoare la un nume. Deosebirea dintre atribut şi apoziţie se referă la 

faptul că atributul conţine o informaţie întotdeauna în legătură cu un nume, iar 

apoziţia conţine o informaţie care poate viza şi un nume, şi un verb (compară: 

mărul, un fruct, este bun de mîncat cu mărul roşu este bun de mîncat). 

 Prin trecerea în revistă a asemănărilor semantice dintre atribut şi numele 

predicativ, atributul circumstanţial / completiv, apoziţie am urmărit să individua-

lizăm mai riguros atributul ca funcţie sintactică. 

 

2. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

Atributul reprezintă componentul sintactic care face parte din grupul 

nominal, funcţionînd ca adjunct al centrului nominal. Între atribut şi centrul său 

sintactic se stabileşte o relaţie de dependenţă. Atributul restrînge sfera semantică a 

regentului, introducînd noi componente semantice. 

Atributul, ca parte secundară de propoziţie, în dependenţă de un regent de tip 

nominal (substantiv, pronume, numeral cu valoare pronominală), exprimă cele mai 

variate caracteristici semantice ale regentului: locul (pădurea de acolo), timpul 

(apoziţia curentă), modul (jocul rapid), cantitatea (vorba multă), mijlocul 

(deplasarea cu maşina), agentul (activitatea studenţească), materia (obiectele de 

argint) [GA, II, 1966, 120, 121-124, 125-127, 132-135 etc]. 

La caracteristica semantică exprimată de atribut (căreia i se acordă o atenţie 

deosebită în gramaticile româneşti curente) vom adăuga caracteristica  gramaticală 

determinativă (ignorată în gramaticile româneşti). 

Unul din aspectele atributului care interesează în gramatică îl constituie 

partea de vorbire prin care se exprimă. De obicei, se susţine că atributul se 

concretizează într-un adjectiv substantiv, pronume, numeral, verb, adverb [Irimia, 

GLR, 470; Merlan, SLR, 94; Dimitriu, SLR, 1344 etc.]. 

Considerăm că unele dintre aceste părţi de vorbire atunci cînd îndeplinesc 

funcţia sintactică de atribut, nu mai au valoarea iniţială, ci au căpătat o altă valoare, 
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cu menţiunea că unele părţi de vorbire pot funcţiona ca atribute cu două valori. 

Astfel, pronumele poate îndeplini funcţia sintactică de atribut şi cu valoare de 

pronume (cînd nu se acordă cu determinatul în una sau în mai multe din categoriile 

gramaticale comune), dar  şi cu valoare de adjectiv pronominal, cînd se acordă cu 

determinatul în toate categoriile gramaticale ( compară: cartea acestuia cu cartea 

aceasta etc.). La fel cu pronumele se comportă numeralul care, îndeplinind funcţia 

sintactică de atribut, poate fi întrebuinţat sau pronominal (cînd substituie un nume 

şi nu se acordă total sau parţial cu regentul), sau adjectival (cînd nu mai substituie 

un nume şi se acordă cu regentul în toate categoriile gramaticale comune 

(compară: avantajele primului constau în... cu primele avantaje constau în...). 

 

3. TIPURI FORMALE DE ATRIBUT 

Din punct de vedere al părţii de vorbire prin care se exprimă, atributul poate 

fi subcategorizat în mai multe tipuri: 

3.1. Atributul adjectival se exprimă prin adjectiv propriu-zis (casă 

frumoasă), adjectiv numeral (trei oameni), adjectiv pronominal (această carte), 

participiu adjectivizat (mere coapte), gerunziu adjectivizat (inimă arzîndă). Aici 

sînt încadrate şi adjectivele provenite din alte părţi de vorbire prin conversiune: 

substantive (cîini mai bărbaţi), interjecţii (halal treabă!), adverbe (bărbaţi bine). 

Caracteristica gramaticală a atributului adjectival exprimat printr-un adjectiv 

variabil este obligativitatea acordului cu centrul său nominal. Fiind o clasă atît de 

eterogenă, diferite subclase din cadrul ei au un comportament semantico-

gramatical diferit. 

3.1.1. Participiul în poziţie de atribut se comportă ca orice adjectiv variabil 

(vorba spusă, femeia supărată) etc. 

Natura verbală a participiului cu funcţie de atribut se manifestă prin 

menţinerea unor vecinătăţi proprii verbului (scrisoare trimisă mamei, analfabeţi 

învăţaţi carte etc.). 
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3.1.2. Gerunziul adjectivizat este o realizare a atributului adjectival mai rar 

întîlnită în limba română actuală, apărînd în îmbinări cu un număr limitat de 

substantive: inimi arzînde, răni sîngerînde, oameni suferinzi, mîini tremurînde etc. 

3.1.3. Atributul adjectival poate fi exprimat prin adjective pronominale 

posesive15, relative, nehotărîte şi demonstrative (fata asta, unele probleme, iubirea 

mea, care elev etc.). 

3.1.4. Atributul adjectival poate fi exprimat prin numerale de diferite tipuri 

care au un comportament gramatical specific. Funcţionează ca atribute adjectivale 

numeralul cardinal propriu-zis (cinci lei), multiplicativ (forţe înzecite), distributiv 

(cîte trei bucăţi), colectiv (amîndouă fetele) şi ordinal (anul al treilea). 

Tot în clasa atributului adjectival, alături de tipul cinci lei, se încadrează şi 

numeralele cardinale de la douăzeci în sus, construite cu prepoziţia de, în sintagme 

de tipul douăzeci de lei, considerate în unele lucrări ca fiind formate dintr-un 

centru numeral însoţit de atribut substantival prepoziţional. Prepoziţia de aparţine 

aici numeralului, nefiind generatoare de grup sintactic şi neimpunînd restricţie de 

caz substantivului următor la fel ca în astfel de, destul de, extrem de etc., unde 

prepoziţia se grupează la stînga, şi nu la dreapta centrului. Tipul [cinzeci de] 

studenţi, unde  cincizeci de are comportament adjectival este, din această cauză, 

diferit de  cincizeci  [dintre ei] / de aici / de la munte, unde prepoziţia se grupează 

la dreapta centrului exprimat prin numeral cu valoare „pronominală”, influenţînd 
                                                

15La analiza atributelor exprimate prin pronume posesive apar unele dificultăţi. Toţi sînt 
convinşi, că aceste pronume se acordă cu determinatul lor în gen (fratele meu, fiica mea) şi 
număr (fraţii mei, fiicele mele), mulţi însă ezită să vorbească şi despre un acord în caz, deoarece  
pronumele s-ar afla, după părerea lor, în genitiv. Eroarea e provocată de întrebarea adresată 
cuvîntului determinat: al (a, ai, ale) cui?. Aceasta e întrebarea cazului genitiv al substantivelor 
(şi al substitutelor acestora). De aici şi concluzia greşită că pronumele posesive se află 
întotdeauna în cazul genitiv, fiindcă în toate situaţiile ele răspund la această întrebare. Această 
idee e susţinută şi de semantica posesivelor: ele indică posesorul, după cum şi genitivul 
substantivelor exprimă apartenenţa, posesorul obiectului. 

Prin urmare, pronumele posesive cu valoare adjectivală se acordă cu substantivul şi în 
caz, îndeplinind  funcţia sintactică de atribute acordate (meu, tău, său) etc. 

Trebuie să menţionăm că pentru a marca un singur posesor de pers. III, de rînd cu 
pronumele posesive său, sa, săi, sale se folosesc şi pronumele personale de persoana a treia la 
genitiv singular lui, ei, pentru a marca  mai mulţi posesori de persoana a treia, nu dispunem de 
nici o formă specială de pronume posesiv, în locul acestuia întrebuinţîndu-se numai pronumele 
personal de persoana a treia la G. plural –lor. În  acest sens, pronumele personale de persoana a 
treia în genitiv, au funcţia sintactică de atribute neacordate (lui, ei, lor). 
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atributul sub aspectul cazului (douăzeci  de la mine din oraş).  Determinativul este 

atribut substantival, pronominal, adverbial construit cu prepoziţie16. 

Atributul adjectival exprimat prin numeralul ordinal  (cu excepţia lui primul, 

prima), poate fi precedat de cel urmat de prepoziţia de: A fost premiat  cel de-al 

doilea  copil al lor. 

3.2. Atribut substantival se exprimă prin substantive (la genitiv, dativ, 

nominativ şi, în mod excepţional, la acuzativ). 

3.2.1. Atributul substantival genitival se realizează atît prin genitivul 

sintetic cazual (rochia mamei, carte a studentului), cît şi prin construcţia analitică 

formată din prepoziţia a  şi forma de acuzativ a substantivului (notele a trei elevi, 

privirile a numeroşi oameni etc.). 

Atributul substantival genitival exprimă în grupul nominal mai ales relaţia de 

posesie (posesor, apartenenţă, dependenţă): casa mamei, sarea pămîntului, sora lui 

Gheorghe etc. De exemplu: Întîi a răsărit colţul ierbii (Z. Stancu); Acestea sînt 

cărţile a cinci elevi. 

3.2.2. Atributul substantival prepoziţional este un adjunct realizat prin 

substantiv precedat de o prepoziţie simplă sau de o locuţiune prepoziţională, care 

impun substantivului un anumit caz (studiile de filozofie, acela din clasă etc.). 

3.2.3. Atributul substantival în dativ poate apărea sub două forme: una 

caracteristică limbii române vechi, care determină substantive nearticulate ce 

denumesc funcţii sau grade de rudenie şi alta actuală, utilizată pe lîngă un 

substantiv articulat hotărît de provenienţă verbală. Acest atribut poate fi însoţit şi 

de prepoziţiile care cer cazul dativ (potrivit, conform, contrar). De exemplu: 

Este domn Ţării Româneşti 

Este unchi Mariei 
                                                

16Structura numeral + de este asemănătoare construcţiilor substantivale cu valoare de 

cuantificatori nedefiniţi de tipul un grup de (oameni, elevi etc.), o sumedenie de, o mulţime de 

etc. şi este decodată adesea, ca şi în cazul grupului cu numeral cardinal, ca determinativ, şi nu 

drept centru, deoarece acordul predicatului se face uneori cu substantivul la plural: un grup de 

studenţi s-au prezentat la examen. 
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Acordarea premiilor elevilor. 

3.2.4. Atributul substantival în acuzativ se exprimă prin substantive sau 

cuvinte cu valoare substantivală precedate de prepoziţiile şi locuţiunile prepoziţiile 

specifice cazului acuzativ. De exemplu: 

Oamenii oacheşi îşi scoaseră de la brîu pungile cu tutun şi lulelele negre de 

pămînt ars  (Z. Stancu). 

3.3. Atributul pronominal poate fi exprimat prin pronume în genitiv, dativ 

sau acuzativ. Atributul pronominal în genitiv şi dativ se utilizează, de regulă, fără 

prepoziţii, iar cel în acuzativ – cu prepoziţie. Este frecvent atributul exprimat prin 

formele neaccentuate ale pronumelor personale şi reflexive cu valoare de dativ 

posesiv. De exemplu: 

 Datinile acestora sînt diferite; 

 Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag? (M. Eminescu); 

 Lauda de sine nu miroase a bine (Folclor); 

 Pe ţol toarnă o movilă de galbeni, care străluceau la soare de-ţi luau 

ochii (I. Creangă); 

 Pleacă-ţi urechea la durerea poporului. 

Observăm că aceste pronume se ataşează pe lîngă un substantiv şi un verb. 

Ele, de asemenea, pot apărea pe lîngă o conjuncţie, prepoziţie, numeral etc. (du-te 

de-ţi caută de treabă, rîdea cu toată-i făptura; du-te fiindcă-ţi plînge copilul, cel 

care-şi spală mîinile etc.). 

Astfel, pronumele atone postpuse pot îndeplini funcţii: 

a) de atribut (mîna-ţi tremurîndă); 

b) de complement direct (ea-mi spune să plec); 

c) de atribut şi complement – funcţie ambiguă (urechile-ţi rup!) [Ciobanu, 

72]. 
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 3.4. Atribut adverbial17 se exprimă printr-un adverb sau o locuţiune 

adverbială precedată de prepoziţie (de, pe, în): venitul de acolo, pagina de sus, 

aruncatul în sus, mersul pe acolo etc. 

 De exemplu:  

Casa de alături era mai înaltă. 

Cine se loveşte de pragul de sus, îl vede şi pe cel de jos (Folclor) 

3.5. Atributul verbal se exprimă prin formele nepersonale ale verbului: 

infinitiv, supin şi gerunziu neacordat cu cuvîntul determinat. De exemplu: 

Nu avem vreme de gîndit; 

Alţi agenţi veniră cu straiele mirosind a fum (M. Sadoveanu). 

3.4.1. Atributul verbal  exprimat prin infinitiv  poate fi subordonat 

exclusiv unor substantive abstracte (modul de a încetini, dorinţa de a înţelege etc.). 

3.4.2. Atributul verbal exprimat prin supin este subordonat unor 

nominale nonverbale şi verbale. Se construieşte cu prepoziţia de: carte de citit, 

stare de plîns, curaj de invidiat etc. 

3.4.3. Calitatea de atribut verbal a gerunziului neacordat este clar 

marcată cînd regentul nominal este la feminin sau la plural: Mă impresionează  o 

fată plîngînd; Aud viţei mugind etc. 

 

 

 

                                                
17Uneori atributul adverbial se confundă cu cel adjectival. De exemplu,  se spune:  

Sarcină grea de îndeplinit în loc de sarcină greu de îndeplinit. Avem modelul substantiv + 
adverb + supin. Trebuie să stabilim adverbul greu pe care cuvînt îl determină (determină 
substantivul sarcină sau supinul de îndeplinit sau poate este termen regent). Pentru rezolvarea 
acestei probleme recurgem la metoda omisiunii (substituţiei cu zero). Conform acestui procedeu, 
un termen e regent, dacă prin substituţia lui cu zero se obţine o construcţie incorectă şi este 
subordonat, dacă prin suprimarea lui rezultă o construcţie admisă de limbă. În sarcină greu de 
îndeplinit suprimarea secvenţei de îndeplinit produce sintagma incorectă sarcină greu, deci 
porţiunea (segmentul) de îndeplinit este regentă. Pe de altă parte, prin omiterea adverbului greu 
se realizează o sintagmă normală: sarcină de îndeplinit. Astfel se demonstrează, că adverbul greu 
e subordonat faţă de supinul de îndeplinit, deci complement, nu faţă de sarcină, cu care nu 
contractează relaţii de subordonare directă. Deci greu e un complement circumstanţial de mod 
care determină verbul de îndeplinit. Unii vorbitori transformă adverbele în adjective cu funcţie 
de atribute, fapt care constituie o greşeală:  sarcină grea de îndeplinit, operaţie uşoară de 
executat [Trandafir, 51]. 
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4. CLASIFICAREA ATRIBUTELOR DUPĂ GRADUL  

DE LEGĂTURĂ CU TERMENUL REGENT 

După gradul de legătură cu termenul regent, distingem atribute izolate şi 

neizolate. 

4.1. Atributul izolat este atributul care, aducînd o informaţie suplimentară 

utilă, dar nu indispensabilă pentru comunicare, relevă o legătură mai laxă cu 

regentul. Asemenea atribute apar, de cele mai multe ori, atunci cînd regentul este 

un nume propriu căruia îi urmează imediat, cînd regentul este un pronume, mai 

ales personal, sau cînd regentul este un substantiv comun, iar atributul care îl 

urmează are o determinare de tip completiv. 

Astfel, vom trece în revistă cazurile de izolare a atributelor. 

- Se izolează un atribut, exprimat prin adjectiv sau participiu, care stă 

înaintea cuvîntului determinat: 

Uimită, femeia îşi văzu de drum. 

Obosit, bărbatul adormi. 

- Se izolează un atribut exprimat prin două adjective, printr-un adjectiv şi un 

participiu sau prin două participii legate cu conjuncţia şi: 

Soarele, rotund şi palid, se prevede printre nori (V. Alecsandri); 

Fata, luminoasă şi veselă, o zbughi afară. 

- Se izolează atributele dezvoltate exprimate prin adjectivele plin, plină, 

plini, pline avînd cuvinte lămuritoare, formînd aşa-zisele „construcţii adjectivale”, 

în caz că acestea sînt mult prea îndepărtate de elementul determinat: 

Omul bogat, plin de avere, nu-i crede pe cei săraci. 

Trece copilul, neobservînd nimic în jur, plin de griji copilăreşti. 

- Se izolează un atribut neacordat desfăşurat, mai ales atunci cînd el urmează 

după un atribut acordat: 

Am intrat într-o casă mare, cu multe odăi spaţioase. 

Am întîlnit o fată frumoasă, cu o privire senină. 

 - Se izolează atributele neacordate, desfăşurate care urmează imediat după 

cuvîntul determinat, dacă lui i se acordă o deosebită importanţă: 
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 Satul, cu priveliştea şi frumuseţea dumnezeiască, mă ademenea mereu. 

- Se izolează atributele neacordate dezvoltate, cînd ele se referă la pronume 

personale: 

Cu inima zvîcnindă şi cu obrajii palizi de spaimă, el alergă să le spună 

vestea părinţilor. 

- Se izolează atributul exprimat prin comparaţii (cu adverbul comparativ ca). 

Virgula va apare înaintea primului element comparativ: 

Moş Ion, iute ca un prînsel, a ieşit în întîmpinarea noastră. 

Ea a fugit din casă, ca lămîia. 

Notă: Virgula poate să apară înaintea adverbului comparativ  ca atunci cînd 

intenţionăm a accentua în mod expres comparaţia, ea avînd o deosebită importanţă 

semantică şi comunicativă. 

1) ce copil ca o păpuşă (1. comparaţia poate avea semnificaţie pozitivă, 

adică  frumos; 2. poate avea semnificaţie depreciativă (ca o jucărie cu chip de 

om)); 

 2) ce copil, ca o păpuşă (virgula anihilează conotaţia negativă a 

substantivului păpuşă evidenţiind calităţile unei fetiţe sau femei frumoase). 

 - Se izolează atribute acordate introduse prin conjuncţii subordonate 

concesive (măcar, deşi) sau coordonatoare adversative. 

 Fata era frumoasă, dar leneşă. 

 Fata frumoasă, deşi palidă se aşeză alături. 

 

4.2. Atributul neizolat 

 Atributele neizolate, fiind mai strîns legate de regent, nu întrerup linearitatea 

discursului: Cobora din larga şosea pietruită. 

 

5. CLASIFICAREA ATRIBUTELOR DUPĂ STRUCTURĂ 

 După structură, deosebim două feluri de atribut: atributul simplu şi atributul 

multiplu. 
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 5.1. Atributul simplu este atributul alcătuit dintr-o singură unitate. De 

exemplu: Ades un zgomot surd mă face să tresar (L. Blaga). 

 Sublimul foc îl mînă spre abisuri (L. Blaga). 

 5.2. Atributul multiplu este atributul alcătuit din două sau mai multe 

unităţi. De exemplu: 

 Glasul acesta aspru şi ciudat îi împrăştie deodată orice teamă (L. 

Rebreanu); 

Era o femeie  durdulie şi sprintenă ... şi cu faţa albă ca laptele (M. 

Sadoveanu). 

 

6. TOPICA ATRIBUTULUI 

Atributul stă fie înaintea, fie în urma elementului regent. 

Stau numai înaintea elementului regent următoarele categorii de atribute: 

- atributele adjectivale exprimate prin adjective invariabile provenite de la 

adverbe (Asemenea om n-am mai văzut. Aşa cadou mai zic şi eu. La o atare 

întrebare nu răspund). 

- atributele adjectivale exprimate prin adjective pronominale interogative, 

relative, nehotărîte şi negative (Ce veste mi-aduci? Unii oameni uită binele făcut. 

Nu se ştie care om va veni). 

- atributele numerale exprimate prin numerale colective (Amîndoi fraţii au 

venit acasă. Tustrei copiii frecventează şcoala). 

Stau numai după elementul regent următoarele categorii de adjective: 

- atributele substantivale în N., Ac. şi D. (Bate vînt de primăvară. Elevul 

Rusu se prezintă mîine). 

- atributele numerale exprimate prin numerale distributive, fracţionare şi 

adverbiale (valoarea unei doimi este în funcţie de întreg. Repetarea lecţiei de două 

ori l-a ajutat). 

- atributele pronominale în genitiv, exprimate prin pronume posesive, 

demonstrative, nehotărîte şi negative (M-au trezit strigătele alor mei. Cîntecele  

acestora impresionează. Apreciem  contribuţia  fiecăruia). 
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- atributele verbale: Modul lui  de a se comporta trădează. Am o bluză 

lucrată de soţia mea. Aceasta e o haină de purtat). 

 

7. UNELE CONCLUZII 

Atributul este partea secundară de propoziţie care determină un substantiv 

sau substitut al lui indicînd diferite caracteristici ale obiectului. 

Atributul răspunde la întrebările care? ce fel de? a cui? cîţi? cîte? al cîtelea? 

a cîta? şi exprimă cele mai variate caracteristici ale regentului: cantitatea, mijlocul, 

apartenenţa, materia, locul. 

În funcţie de partea de vorbire prin care se exprimă, se delimitează mai 

multe tipuri de atribute: atributul adjectival, atributul substantival, atributul 

pronominal, atributul verbal, atributul adverbial. 

După gradul de legătură cu termenul regent, distingem atribute izolate şi 

neizolate. 

După structură, deosebim două feluri de atribut: atributul simplu şi atributul 

multiplu. 
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IV. SUBORDONATA ATRIBUTIVĂ 

 

1. NOŢIUNI GENERALE 

Limba latină a cunoscut propoziţia relativă-atributivă. Acest tip de 

propoziţie 

se introducea în frază prin pronumele relativ  qui, quae, quod (= care), care se 

acordă cu antecedentul (cuvîntul din propoziţia regentă la care se referă pronumele 

relativ) în număr şi gen, iar cazul i se impunea de funcţia lui în propoziţie. De 

exemplu: 

 Pericula timidus etiam quae non sunt videt = fricosul vede chiar şi 

primejdiile care nu există. 

 În acest exemplu pronumele quae s-a acordat cu antecedentul pericula în 

număr şi gen (plural, neutru), dar cazul este nominativ, avînd rol de subiect. 

 Bonux rex utilitati eorum quibus praeest, servit = un rege bun este devotat 

interesului acelor, în fruntea cărora se află. 

 În acest exemplu pronumele quibus s-a acordat cu antecedentul  eorum în 

număr şi gen (plural, masculin), dar cazul e dativ, fiind complement indirect 

praeest. 

 În acest sens, trebuie să menţionăm că acest tip de subordonată s-a păstrat şi 

în limba română, îndeplinind aceeaşi funcţie sintactică. 

Astfel, propoziţia subordonată care determină un substantiv sau un alt cuvînt 

cu valoare substantivală din regentă, îndeplinind funcţia sintactică de atribut şi 

răspunzînd la întrebarea care? ce fel de? a (al, ai, ale) cui? cîţi? cîte?, se numeşte 

atributivă (SA). 

 Reieşind din definiţia propusă, constatăm că subordonata atributivă 

îndeplineşte la nivelul frazei, aceeaşi funcţie sintactică pe care o îndeplineşte 

atributul la nivelul propoziţiei. În acest sens, invocăm părerea M. Avram, care, 

dezminţînd afirmaţiile GA, vol. II („propoziţiile subordonate cunosc categorii pe 

care nu le aflăm printre părţile de propoziţie”), susţine că între propoziţiile 
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subordonate şi părţile de propoziţie există o anumită corespondenţă18. Pentru a ne 

convinge de acest lucru, vom folosi metoda analizei transformaţionale şi anume 

cea prin contragere (comprimare). A se compara: Studenţii care sînt harnici au 

rezultate bune – Studenţii harnici  au rezultate bune. 

 Observăm că corespondenţa dintre subordonata atributivă şi atribut este 

aproape totală şi ea se reflectă nu numai în conţinut (ideea de atribuire a unei 

însuşiri sau calităţi) şi în denumirile lor asemănătoare, ci şi în folosirea aceloraşi 

întrebări şi a aceleiaşi topici. În acelaşi timp, subordonata atributivă se deosebeşte 

de atribut prin mijloace specifice de introducere în frază (pronume relative şi 

anumite conjuncţii), cît şi prin faptul că în frază regentul subordonatei atributive, 

spre deosebire de cel al atributului, se găseşte în altă unitate sintactică şi el 

(regentul) conferă calitatea de regent propoziţiei în care se află. 

  

2. REGENTUL SUBORDONATEI ATRIBUTIVE 

În continuare, ne vom referi la regentul (antecedentul) subordonatei 

atributive. Regentul SA este situat în propoziţia principală şi poate fi clasificat 

conform următoarelor criterii: 

A) După valoarea morfologică19. 

Potrivit acestui criteriu, regentul poate fi nominal, adică poate fi: 

- un substantiv: 

Frumoasă zi a fost aceea cînd de la balconul casei părinteşti am declarat 

ţiganilor adunaţi că sînt liberi (V. Alecsandri) 

- un pronume (personal, demonstrativ, posesiv, nehotărît şi negativ): 

Mi-a povestit ceva (= o întîmplare) ce m-a impresionat. 

I-am văzut pe  ai noştri ( = pe oamenii (persoanele)) care se pregăteau de 

plecare. 

                                                
18A se vedea, în acest sens: M. Avram, Despre corespondenţa dintre propoziţiile 

subordonate şi părţile de propoziţie // SG, vol. I, 1956 – p. 141-163.  
19C. Popescu, Consideraţii privind clasificarea termenului regent // Analele Universităţii 

“Ştefan cel Mare”, secţiunea Filologie, anul IV, Suceava, 1995 – p. 95-100.  
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N-a fost nimeni (= nici o persoană) care să mă susţină. 

Nota nr. 1: Unii lingvişti afirmă că regentul subordonatei atributive poate fi 

şi 

un numeral (cardinal, ordinal sau colectiv). De exemplu: 

Cinci, care au luat nota 10, sînt absolvenţii noştri. 

Al doilea, care se întorcea acasă, a fost martorul celor întîmplate. 

Ambilor, pe care-i cunoaştem, le-am dat cîte o carte. 

Sîntem de părere însă că, în acest caz, subordonatele atributive nu sînt 

regentate de numeralele evidenţiate, ci de substantivele care uşor se subînţeleg 

(cinci (oameni)), al doilea (bărbat), ambilor (studeni) 

B) După structură 

Conform acestui criteriu, regentul subordonatei atributive poate fi: 

- simplu (adică exprimat printr-o singură parte de vorbire care poartă această 

calitate): 

Mi-am amintit de vorbele bunicului care trăia pe malul Nistrului… (I. 

Druţă). 

- compus (exprimat, de  cele mai dese ori, prin două substantive): 

Gîndindu-se mereu  la nedreptatea lumii, ajunse la bănuiala şi apoi la 

convingerea că Ion a omorît-o pe Ana, înadins ca să-i rămîie moşia (L. Rebreanu, 

Ion). 

 

3. ELEMENTE INTRODUCTIVE (JONCTIVELE) 

Subordonata atributivă poate fi introdusă în frază prin următoarele categorii 

de mijloace: 

a) prin pronume relative: (care, cine, ce). Aceste pronume se transformă în 

jonctive, şi anume în cuvinte conjunctive. Cuvintele conjunctive sînt părţi de 

vorbire semnificative, care îşi păstrează sensul lor lexical, propriu părţilor de 

vorbire, de la care provin. Datorită acestui fapt, cuvintele conjunctive îndeplinesc 

funcţii sintactice în propoziţie, adică sînt părţi ale ei. Astfel, pronumele relativ cu 

funcţii de cuvinte conjunctive, modificîndu-se după gen, număr şi caz, îndeplinesc 
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funcţii sintactice. Pentru a stabili funcţia sintactică a cuvîntului conjunctiv, trebuie 

să stabilim cuvîntul din propoziţia regentă, locul căruia îl ţine cuvîntul conjunctiv 

în propoziţia subordonată şi să înlocuim cuvîntul conjunctiv cu acest cuvînt. 

Specificul dat se referă, în primul rînd, la pronumele: 

 - care 

b)  - la c. N( avînd funcţie de subiect): 

Am pierdut în zilele trecute un tovarăş de copilărie, care purta un nume mai 

mult de şatră decît de salon, căci se numea Porojan (V. Alecsandri). 

- la c. G (avînd funcţie de atribut): 

Din căruţă a coborît un tînăr elegant, al cărui costum era după moda curţii 

(C. Negruzzi). 

 Nota nr. 2: La cazul genitiv, pronumele relativ e însoţit de articolul  

pronominal a, al, ai, ale. Şi ceea ce ne interesează e faptul cum trebuie acordat 

articolul pronominal şi pronumele relativ într-o subordonată atributivă. 

 Pronumele relativ care în cazul genitiv cu articolul pronominal al, a, ai, ale, 

introducînd o secundară atributivă, trebuie să se acorde în gen şi număr cu 

substantivul din regentă, iar articolul pronominal se va acorda cu substantivul 

respectiv din propoziţia secundară. De exemplu: 

 oamenii a căror măiestri 

 o mamă a cărei fiică 

 un copil al cărui tată 

 Relativul care în cazul genitiv, introducînd o subordonată atributivă, poate 

sta atît înaintea substantivului determinat, cît şi după acesta, dacă substantivul e 

însoţit de o prepoziţie. Se admit două variante: 

 casa în ale cărei odăi 

 casa în odăile căreia 

- la c. D (avînd funcţie de complement indirect): 

Ipate se mai prinde în joc lîngă un puişor de fată,  căreia  (= fetei) ochii îi 

jucau în cap ca la o şerpoaică (I. Creangă); 

- la c. Ac. (avînd funcţie de complement direct): 
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Dorul pe care (= pe dor) l-ai pierdut 

Nu-l mai căuta-n trecut (Creaţia populară). 

- Ce: 

Limba noastră-i foc  ce arde… (A. Mateevici) 

- cine: 

Indiferent de faptul  cine era vinovat au fost pedepsiţi toţi. 

2. prin adverbe relative (unde, cînd). Cuvintele conjunctive unde, cînd 

exprimă 

sensuri locative şi temporale, întrucît ele sînt adverbe de loc şi de timp, şi deci vor 

îndeplini funcţia de complemente circumstanţiale de loc şi de timp. 

- unde: 

Ne-am întîlnit la locul unde (= acolo, aici etc.) drumurile se întretăiau. 

- cînd: 

A venit ziua cînd (= azi, ieri etc.) trebuia să plecăm la studii. 

3. prin conjuncţii: 

- că: 

Am impresia că totul se duce de rîpă. 

- de: 

Era îmbrăcat într-un surtuc lung de-i ajungea la călcîie. 

- elemente corelative: Subordonata atributivă introdusă prin pronumele 

relativ care are ca elemente corelative pronumele demonstrative, care apar cu 

formă accentuată în propoziţia regentă (acel care, acea care, acei care etc.).

 De exemplu:  

Era vai şi amar de pielea celui care ar fi încercat să nu-l salute. 

N o t ă nr. 3: În lingvistica românească se fac tentative de a considera 

unităţile de tipul cel care, unităţi nedezmembrabile sintactic, fără a se demonstra 
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de ce primul component al structurii în cauză este de multe ori la alt caz decît 

ultimul: pe acele care, acela căruia, acelora care, celui pe care etc.20 

 Faptul că primul component e la un caz, iar al doilea – la altul ne 

demonstrează mai degrabă că ele fac parte din propoziţii diferite, în care au funcţii 

sintactice diferite. De exemplu, în fraza Am trimis celui care m-a rugat, cuvîntul 

celui e la cazul dativ şi are funcţie de complement indirect în prima propoziţie, iar 

care este la cazul nominativ şi are funcţie sintactică de subiect în propoziţia a 

doua21. 

 

4. CLASIFICAREA SUBORDONATEI ATRIBUTIVE 

 Subordonata atributivă se clasifică în două grupe mari: atributive 

determinative  şi atributive explicative.  

4.1.  Atributiva determinativă e absolut necesară pentru integrarea 

înţelesului propoziţiei principale (altfel zis, dacă principala sau regenta este 

sinsemantică22, atunci atributiva va fi determinativă). Atributiva determinativă nu 

se izolează. De exemplu: 

Omul / care nu-şi iubeşte neamul / este un fariseu (D. Matcovschi); 

Ochii / care nu se văd / se uită. 

Ţăranul / care nu lucrează / n-are ce mînca. 

4.1.1. Pentru a nu confunda subordonata atributivă determinativă cu cea 

                                                
20A se vedea Gramatica limbii române, vol. I, 1966, p. 160 care consideră că „cele două 

cuvinte din care a fost alcătuit  cel ce sînt în curs de contopire”, iar „ceea ce cu sens neutru se 

comportă ca o unitate indivizibilă”.  
21A se vedea: Al. Graur, Pentru o sintaxă a propoziţiilor principale // SG, vol. I, 1956, p. 

135-136; M. Avram, Despre corespondenţa dintre propoziţiile subordonate şi părţile de 
propoziţie // SG, vol. I, 1956, p. 144-146; N. Mătcaş, Probleme dificile de analiză gramaticală, 
Chişinău, 1978 - p. 105-106; 111 ş.a. 

22-6Propoziţiile autosemantice sînt acele propoziţii care redau o idee, care e înţeleasă fără 
a avea nevoie de complinire exprimate de alte propoziţii învecinate. (Plecaţi de aici! Ai venit 
acasă?).  Propoziţiile sinsemantice sînt acele propoziţii care au sens incomplet fără o complinire 
exprimată prin altă propoziţie (În loc să vină la timp. Dar şi el e vinovat). A se vedea, în acest 
sens: S. Stati, Dependenţa semantică a propoziţiilor şi rolul lor sintactic // SG, vol. II, 1957, p. 
141-143. 
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explicativă, lingviştii au stabilit anumite criterii lexico-gramaticale de delimitare a 

subordonatei determinative: 

a) Atributiva determinativă se referă de cele mai multe ori la un  substantiv 

articulat, cu articolul hotărît, din regentă. (Faptul e explicabil, dacă ne gîndim, că 

orişice substantiv articulat cere întotdeauna un determinant). 

Va veni  ziua cînd ţiganilor adunaţi li se va declara că sînt liberi. 

Nota nr. 4: Criteriul articulării substantivului din regentă însă nu e 

întotdeauna valabil. Există situaţii cînd subordonatele atributive, fiind regentate de 

substantive nearticulate, sînt totuşi determinative. 

Sînt oameni care ştiu preţul adevărat al păcii. 

Trăim într-o perioadă cînd părinţii au nevoie de susţinerea noastră. 

b) Un criteriu veritabil de delimitare a atributivei determinative ar fi şi 

prezenţa corelativelor (acel …ce, acei…care, acea…unde; acele…ce etc.). 

Cuvîntul corelativ din regentă (exprimat de obicei printr-un pronume demonstrativ) 

are o determinare şi aceasta urmează printr-o secundară atributivă introdusă prin 

pronume relative sau prin adverbe. 

Îi preţuiesc pe  acei / care ştiu să învingă greutăţile. 

Nu vei uita ziua ceea / cînd te-am văzut prima oară. 

c) Se consideră determinative şi subordonatele atributive introduse în frază 

direct prin modul conjunctiv. Cuvîntul regent în acest caz poate fi atît un substantiv 

articulat, cît şi un substantiv nearticulat. 

 N-am găsit nici un loc  să nu fie ademenitor. 

 Nu-mi povestea lucruri să nu-mi fi fost  de folos. 

 Nota nr. 5: Uneori, substantivele ce regentează o subordonată atributivă 

(introdusă direct prin conjunctiv) fac parte din cadrul unor structuri care pot intra 

în relaţie cu un echivalent. De exemplu: S-a gîndit că-i vremea (= trebuie) să plece 

acasă; Urmărea scopul (= vroia) să atragă mulţimea de partea sa. În baza 

transformărilor efectuate, ne convingem că subordonatele date, deşi urmează în 

imediata apropiere a substantivelor (vremea, scopul) nu sînt subordonate atributive, 

ci sînt parte componentă a predicatului din propoziţia subordonată. 
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 d) Subordonatele atributive determinative sînt şi cele care lămuresc  

substantive din regentă ce denumesc acte de cugetare, diferite noţiuni abstracte 

(gînd, idee, veste, fapt)8. De exemplu: 

E îmbucurător faptul că toţi au susţinut examenele cu succes. 

Vom porni de la  ideea că nimic nu e veşnic  pe pămînt. 

În concluzie, trebuie să spunem că totuşi cel mai important criteriu la 

determinarea subordonatelor determinative este criteriul semantic. Celelalte criterii 

sînt numite formale: 

a) articularea substantivului determinat din regentă 

b) prezenţa cuplurilor corelative 

c) introducerea atributivei direct prin modul conjunctiv 

d) cuvîntul regent e un substantiv abstract etc. 

4.2. Atributiva explicativă nu este absolut necesară pentru integrarea 

înţelesului propoziţiei principale (altfel zis, dacă principala sau regenta este 

autosemantică6, atunci atributiva va fi explicativă). Atributiva explicativă se 

izolează. De exemplu: 

Baba,/  care se culcase o dată cu găinile,/ se sculă cu noaptea-n cap…(I. 

Creangă); 

 Am întîlnit-o pe colega mea, cu care am locuit împreună. 

Conform calităţii conectorilor, atributivele se clasifică în relative şi 

conjuncţionale. 

 4.3. Atributiva relativă este subordonata care se leagă de regentă prin: 

 a) adjective pronominale relative şi nehotărîte: 

 Călătoria  în orice ţară străină te-ai duce  e scumpă. 

 Niciuna din cîte cărţi am citit nu m-a impresionat aşa. 

 b) pronume şi adjective relativ-interogative: 

 Întrebarea ce colegi să invit m-a obsedat mult timp. 

 Problema  de cîţi oameni va fi cumpărată cartea nu mă interesează. 
                                                

8Substantivul nearticulat fapt se poate cupla cu relativele  care, ce, formînd un cuplu 
echivalent cu ceea ce. De exemplu, Începu să-i înjure pe toţi, fapt care (=  ceea ce) îl cam zăpăci 
pe Ion al lui Mihai (M. Preda). 
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c) adverbe relative sau hotărîte (unde, cum, cît, cînd, oriunde, oricînd) 

Locul de unde a venit era cunoscut. 

Era impresionat de felul cum a fost primit. 

Ne interesează perioada de cînd funcţionează şcoala. 

Frumoasă a fost ziua cînd ne-am întîlnit. 

d) adverbe relativ-interogative: 

Întrebarea cînd se duce îl interesa. 

Întrebarea unde se duce îl interesa. 

Întrebarea cum se duce îl interesa. 

4.4. Atributiva conjuncţională este subordonata care se leagă de regentă prin 

conjuncţii. De exemplu: 

El apăra  ideea că operele de artă aparţin pictorului. 

Teama dacă nu ajung la timp nu mă părăsea. 

A venit timpul să mă despart de ea. 

 

5. OMONIMIA SUBORDONATEI ATRIBUTIVE  

CU ALTE TIPURI DE SUBORDONATE 

Subordonatele atributive pot fi confundate cu: 

A. subordonata predicativă 

Într-o frază de tipul: Ei sînt acei ce-n timpuri grele au luptat împotriva 

duşmanului, propoziţia subordonată are în regentă corelativul acei. El are funcţie 

sintactică de nume predicativ al predicatului nominal acei. Dacă ar fi să ţinem cont 

de funcţia lui sintactică ar trebui să considerăm că şi subordonata este tot un nume 

predicativ pe lîngă copulativul a fi din regentă9, adică subordonata predicativă. În 

realitate însă considerăm că subordonata determină un nume, substitut al 

substantivului, şi este subordonată atributivă. Numai în situaţia în care cei ce ar fi 

considerat un pronume relativ compus (ceea ce nimeni încă n-a demonstrat) cu rol 
                                                

9 Notă nr. 6 : Trebuie să concretizăm că tipul subordonatei se determină nu în dependenţă 
de funcţia (care poate fi multiplă) a corelativului din regentă, ci reieşind din natura morfologică a 
cuvîntului determinat din regentă. A se vedea: A. Ciobanu, Probleme dificile de gramatică, 
Chişinău, 1969, p. 68-69; N. Mătcaş, Şcoală a gîndului, Chişinău, 1982, p. 117; N. Mătcaş, 
Probleme dificile de analiză gramaticală, Chişinău, 1978, p. 26.  
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de cuvînt conjunctiv în subordonată, propoziţia subordonată ar fi predicativă pe 

lîngă verbul copulativ din regentă. 

B. subordonata completivă indirectă 

Subordonata din fraza Pentru mine însă numai două merţe de orz şi două de 

ovăs a dat tata cui i se cuvine (I. Creangă) nu e exclus că ar deriva din fraze avînd 

în regentă substantive de tipul omul, persoana, urmate de subordonate atributive. 

Altfel zis, fraza în urma unor transformări, ar avea următorul aspect: Pentru mine 

însă numai două merţe de orz şi două de ovăs a dat tata omului (persoanei) 

căruia (căreia) se cuvine). Totuşi subordonata din această frază este interpretată ca 

o propoziţie completivă indirectă şi nici într-un caz atributivă. Situaţia n-ar trebui 

să pară atît de surprinzătoare, dacă ne gîndim că atributiva lămureşte un cuvînt 

determinat şi, ca orice determinativ, atunci cînd determinativul este omis, ea îi ia 

locul, cît şi funcţia sintactică. 

C. subordonata completivă directă 

În fraza El distrugea în cale totul ce găsea, subordonata tot ce găsea e 

considerată de unii lingvişti completivă directă, fiind pusă în relaţie cu verbul 

distrugea10, alţii, dimpotrivă, consideră această subordonată atributivă. În acest 

caz, pronumele nehotărît ţin locul unor substantive cu un conţinut generalizat şi nu 

pot fi luate niciodată împreună cu pronumele relative ce şi ceea ce11. 

 

6. TOPICA SUBORDONATEI ATRIBUTIVE 

 Propoziţia atributivă este postpusă termenului determinat, fie imediat după 

acesta, intercalîndu-se în propoziţia regentă, fie la distanţă. De exemplu: 

 Plimbarea  oriunde vezi cu ochii nu te tentează. 

 Întrebarea la cine merge n-a primit nici un răspuns. 

 Se uita la ei ca la un străin, a cărui viaţă nu te doare. 

                                                
10E. Belinschi, Придаточные дополнительные в роли приложения // Проблемы 

теории членов предложения, Chişinău, 1973, p. 149-154.  
11 Gh. Constantinescu-Dobridor, Sintaxa limbii române, Bucureşti, 1998, p. 381.  
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 Am scris pentru a mă elibera de o iubire nefericită, în care am fost iubit 

fiind totodată respins. 

 

7. UNELE CONCLUZII 

Subordonata atributivă determină un substantiv (sau un alt cuvînt cu valoare 

substantivală) din regentă, îndeplinind funcţia sintactică de atribut şi răspunzînd la 

întrebările care? ce fel de ? a(al, ai, ale) cui? cîţi? cîte? 

 Din punct de vedere morfologic, regentul subordonatei atributive poate fi 

nominal (substantiv, pronume, numeral), iar, din punct de vedere structural, poate 

fi simplu (exprimat printr-o singură parte de vorbire) şi compus (exprimat prin 

două părţi de vorbire). 

 Subordonata atributivă poate fi introdusă în frază prin pronume şi adverbe 

relative (care, cine, ce, unde, cînd), jonctive (că, de etc.) şi prin elemente 

corelative (acel care, acea care etc.). 

 Subordonatele atributive se clasifică în atributive determinative (necesare 

pentru integrarea sensului propoziţiei principale) şi explicative (inutile pentru 

integrarea sensului propoziţiei principale). 

 Subordonata atributivă determinativă poate fi delimitată în baza unor criterii 

(articularea substantivului determinat din regentă, prezenţa cuplurilor corelative, 

introducerea atributivei direct prin conjunctiv etc.). 
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V. A P O Z I Ţ I A 
 

1. RELAŢIA APOZITIVĂ. CARACTERISTICI. CONTROVERSE  

Relaţia apozitivă e relaţia ce se stabileşte între unităţi coreferenţiale, 

apoziţia şi termenul antecedent, care vizează, obiectiv sau subiectiv, aceeaşi 

realitate. În ce priveşte relaţia apozitivă, în literatura se specialitate au fost 

semnalate numeroase controverse cu referire la relaţia ce se stabileşte între 

antecedent şi apoziţie, cît şi referitor la funcţiile generate de această relaţie23.  

La etapa actuală, opinarea divergentă cu referire la tipul relaţiei dintre 

antecedent şi apoziţie se manifestă prin cîteva direcţii de interpretare: 

- identificarea relaţiei dintre unităţile coreferenţiale, pe rînd, cu cîte unul 

dintre relaţiile sintactice: sau cu relaţia de subordonare, sau cu cea de coordonare, 

sau cu cea de inerenţă, sau cu cea de incidenţă; 

- individualizarea prin negaţie a relaţiei dintre antecedent şi unitatea apozată: 

relaţie negramaticală, de reluare, nonrelaţie; 

                                                
23Dacă în gramaticile clasice româneşti, apoziţia era considerată o specie de 

atribut substantival, în gramaticile mai recente se consideră că relaţia apozitivă nu 
generează funcţii sintactice, deci este o relaţie sintactică asintagmatică. 

Nu ne va surprinde definiţia „apoziţia este atributul substantival pus în cazul 
nominativ indiferent de cazul termenului determinat, sau acordat în caz cu acesta” 
[GA, II, 128]; „Apoziţia pronominală are de obicei valoare de precizare” [ibidem, 
135]. Şi la nivelul frazei apoziţia este înscrisă între atributive: „În cadrul 
propoziţiei atributive se distinge propoziţia apozitivă, care corespunde unei 
apoziţii, avînd ca şi aceasta o situaţie aparte faţă de atributiva propriu-zisă” 
[ibidem, 274]. În acest sens, a se vedea şi Gh. Bulgăr, Limba română. Sintaxă şi 
stilistică, Bucureşti, 1968, p. 52-53; C. Dimitriu, Curs de limbă română 
contemporană. Sintaxa, 1972, p. 406 etc. 

Analizînd cele două tipuri de echivalenţă (absolută şi relativă), D. Irimia 
afirmă că „apoziţia absolută nu dezvoltă funcţii sintactice, ci extinde, prin termenul 
secund, funcţia sintactică actualizată de termenul-bază. În enunţul: Cine îi va mai 
putea rezista lui, poetului? Termenul secund poetului preia funcţia de complement 
indirect de la termenul-bază, lui, în relaţie directă de dependenţă cu infinitivul 
rezista” [GLR, 511]. 
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- descrierea relaţiei dintre unităţile coreferenţiale ca subtip distinct (alături de 

coordonare) al unei relaţii sintactice integratoare, numită „relaţie sintactică de 

nondependenţă”, „relaţie de adordonare”; 

- teoretizarea unei relaţii sintactice distincte de toate celelalte, numită relaţie 

apozitivă (de referinţă, de echivalenţă); 

Astfel, unii lingvişti afirmă că apoziţia este o funcţie generată de relaţia de 

subordonare. Devotată principiului corespondenţei dintre propoziţiile subordonate 

şi părţile de propoziţie, M. Avram selectează „un tip de propoziţii atributive care ar 

putea fi numite apozitive. Ele aduc numele, explicaţia sau precizia termenului la 

care se referă [...], determinînd un substantiv care de obicei e foarte vag” [Avram, 

147]. Gramatica Academiei remarcă prezenţa construcţiilor similare cu apoziţia 

care depăşesc sfera atributului, construcţii care „pot determina părerea că apoziţia 

este un procedeu mai larg, specific şi pentru alte părţi de propoziţie, nu numai 

pentru atribut”, fiind „categorii intermediare între atribut şi complement sau 

propoziţii aparte, neclarificate încă suficient” [GA, II, 131]. 

În aceeaşi ordine de idei, F. Asan menţionează că „am putea distinge  

apoziţia atributivă, partea de propoziţie care denumeşte, explică un substantiv sau 

un echivalent al lui; apoziţia completivă, care explică un verb sau un adverb şi 

apoziţia care se referă la o propoziţie întreagă (şi căreia i se va găsi un nume [...]”, 

după cum „sînt de părere că proporţiile care explică un substantiv sau un echivalent 

al lui sînt apozitive atributive, cele care lămuresc un adverb [...] şi un verb sînt 

apozitive completive,  iar cele care se referă la o întreagă propoziţie [...] formează 

al treilea tip de apozitive” [Asan, 312-313]. 

Analizînd cele menţionate mai sus, susţinem că unităţile apozate nu pot fi 

subordonate, deoarece nu sînt însoţite de mărcile specifice subordonării. 

În literatura de specialitate se susţine, de asemenea, că apoziţia e funcţia 

sintactică care a luat naştere în baza relaţiei de coordonare, căci „propoziţia care 

începe cu adică este coordonată precedentei” [Coteanu, 30]. 

Pentru distingerea relaţiei apozitive de coordonare pledează mai multe 

aspecte. Din punct de vedere al conţinutului, relaţia apozitivă se deosebeşte de cea 
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de coordonare prin aceea că asigură interpretarea din perspective diferite a uneia şi 

aceleiaşi realităţi extralingvistice, unitatea apozată „traducînd” pentru interlocutor 

unitatea-bază; de asemenea, dat fiind faptul că sînt echivalente sub raport 

referenţial, unitatea-bază şi unitatea apozată se pot substitui reciproc, fără ca 

aceasta să afecteze integritatea semantică şi sintactică a enunţului. 

Mai mult chiar: criteriul coreferenţialităţii contextuale indică faptul că 

termenii raportului apozitiv trimit la două noţiuni sau la doi referenţi care vizează 

unul şi acelaşi obiect din realitatea extralingvistică, în timp ce termenii coordonaţi 

trimit la doi referenţi distincţi şi, deci la două obiecte distincte din realitatea 

obiectivă. Din aceste motive, posibilitatea de încadrare a apoziţiei la realizările 

relaţiei de coordonare este, după părerea noastră, exclusă. 

De asemenea, testul omisiunii termenilor coordonaţi în cadrul relaţiei de 

coordonare nu subminează funcţia acestora şi nu produce ambiguitate, ci structuri 

brevilocvente caracterizate prin corectitudine. De exemplu,  O carte şi o agendă 

are pe birou rămîne reperat chiar prin omisiunea succesivă a secvenţelor 

evidenţiate: O carte are pe birou sau  o agendă are pe birou. 

În cadrul relaţiei apozitive, testul omisiunii celor doi termeni (apoziţia şi 

antecedentul său) duce la ambiguitate şi echivoc. 

Cine ştie ce se întîmplă în ea, fenomene ciudate şi complexe, de care poate 

nici chiar ea nu are habar (Al. Ivasiuc). 

Omisiunea apoziţiei conduce la incompletitudinea enunţului sintactic. 

Compară: Cine ştie ce se întîmplă în ea (Ø), de care poate nici chiar ea nu are 

habar. 

O altă părere susţinută de lingvişti este că relaţia apozitivă este o relaţie 

sintactică de „nondependenţă” [Iordan, Robu 1978: 556; Romalo 1973: 41-45] sau 

de „adordonare” [Diaconescu 1989: 128]. 

Aceasta înseamnă că relaţia apozitivă nu este generatoare de funcţii 

sintactice: „apoziţia nu este o funcţie sintactică, descrierea şi clasificarea ei 

supunîndu-se nu criteriilor sintactice, ci celor semantice” [Diaconescu 1989: 152]. 

Legătura dintre termenii relaţiei apozitive este considerată ca fiind „exclusiv 
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semantică” [ibidem, 130]. Tezei nonfuncţiei sintactice (potrivit căreia apoziţia nu 

este o funcţie sintactică, ci „reeditarea unui termen, copia acestuia” [Draşoveanu 

1977: 31] i se alătură teza nonraportului [Draşoveanu 1968: 22] sau a raportului 

sintactic nongenerator de funcţii sintactice [Irimia 1997: 511]. 

Părerea că funcţia sintactică numită apoziţie este generată de o relaţie 

distinctă de cea de coordonare şi subordonare (numită relaţie apozitivă) a fost 

formulată pentru prima dată în lingvistica românească de M. Mitran (1963; 36-45). 

Acesta, utilizînd anumite criterii de comparare a raporturilor de coordonare şi 

subordonare, pe de o parte, şi a relaţiei apozitive, pe de altă parte, ajunge la 

concluzia că relaţia apozitivă are trăsături specifice care o individualizează faţă de 

relaţiile sintactice cunoscute, precum: 

a) între termenii relaţiei apozitive se stabileşte o relaţie de conexiune 

orizontală; 

b) termenul cu funcţie de apoziţie se găseşte într-o relaţie mediată cu 

supra/subordonaţii termenului apozat; 

c) testul omisiunii fiecărui termen în parte nu afectează comunicarea. Unii 

lingvişti ai acestei teorii au insistat fie pe latura semantică a primei caracteristici: 

faptul că termenii relaţiei apozitive desemnează acelaşi referent [Bercea 1972: 

454], fie pe latura sintactică tot a primei caracteristici, considerînd că termenii 

implicaţi în relaţie sintactică sînt echivalenţi sintactic, numind această relaţie „de 

tip aparte” [Teodorescu 1974: 5], „relaţie de echivalenţă [Guţu Romalo 1973: 43]. 

Astfel, funcţia sintactică de apoziţie constituie subiectul unor discuţii 

îndelungate. Nu există unitate de vederi în ce priveşte conţinutul, antecedentul, 

marca raportului dintre apoziţie şi antecedent. 

Preocupîndu-se de caracterizarea raportului apozitiv unii cercetători sînt de 

părere că „în cazul apoziţiei stau pe acelaşi plan sintactic două  cuvinte (grupuri de 

cuvinte sau propoziţii) care exprimă aceeaşi realitate. Aceste două caracteristici ale 

raportului apozitiv (faptul că elementele contractante ale raportului apozitiv stau pe 

acelaşi plan sintactic şi exprimă aceeaşi realitate) se pot releva prin aceea că „în 
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cazul raportului apozitiv cei doi termeni sînt, sub condiţia păstrării comunicării, 

comutabili atît unul cu altul, cît şi fiecare în parte cu zero” [Dimitriu, 1508-1509]. 

Formulînd definiţia relaţiei apozitive („expresia sintactică a intersectării a 

două sau mai multe perspective semantice din care este interpretată la un moment 

dat a aceeaşi realitate extralingvistică”), D. Irimia analizează cele două variante ale 

relaţiei apozitive: absolută şi relativă [Irimia, p. 510-511]. Astfel, relaţia apozitivă 

absolută se caracterizează prin coreferenţialitate semantică termenilor semantic, 

prin echivalenţa lor gramaticală, fapt care permite omiterea unuia dintre termeni 

fără ca acesta să afecteze sensul termenului rămas în enunţ şi fără consecinţe 

asupra autonomiei semantice şi structurale a enunţului. 

În acest sens, A. Merlan susţine că „relaţia apozitivă se deosebeşte atît de 

coordonare, cît şi de subordonare, acestea fiind relaţii sintactice care operează cu 

unităţi referenţiale” [Merlan, 249]24. 

În ce priveşte legătura dintre apoziţie şi antecedent , există două direcţii: o 

direcţie consideră că apoziţia şi antecedentul sînt sinonime lexicale, a doua direcţie 

apreciază că apoziţia  şi antecedentul sînt sinonime sintactice. Prima direcţie este 

neconvenabilă, întrucît presupune admiterea sinonimiei lexicale absolute, care ar 

însemna că într-un context de tipul Fratele, Ion Munteanu, locuieşte la ţară, putem 

considera că fratele şi Ion Munteanu reprezintă un caz de sinonimie lexicală 

absolută. În afara contextului, aceste cuvinte nu sînt măcar nici sinonime, nu 

tocmai sinonime absolute. 

                                                
24Ideea existenţei unui raport sintactic distinct de coordonare şi de subordonare, numit 

raport  apozitiv, a fost susţinută de M. Mitran (Despre opoziţie şi raportul apozitiv, LR, nr. 4, 
1963, p. 36-45), care menţionează particularităţile acestui raport: 1) conexiunea pe orizontală a 
termenilor raportului, expresie a identităţii lor sintactice; 2) intrarea termenului al doilea în 
relaţie cu restul propoziţiei numai prin intermediul primului termen; 3) comutabilitatea unui 
termen cu celălalt şi a fiecăruia cu zero. Teoria aceasta a găsit ulterior mulţi adepţi. Astfel, V. 
şerban (teoria şi topica propoziţiei în româna contemporană, Bucureşti, 1974, p. 153), pornind 
de la faptul că termenii relaţionali trimit la acelaşi referent, îl consideră “un raport special, care 
nu poate fi socotit nici de coordonare, nici de subordonare, pentru care propune denumirea de 
raport de referinţă, V. Guţu Romalo (Sintaxa limbii române, 1973, 43), în baza echivalenţei 
referenţial-sintactice a termenilor, vorbeşte, de asemenea, de o relaţie aparte, numind-o relaţie de 
echivalenţă. 
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Principial, apoziţia şi antecedentul nu reprezintă nici sinonime contextuale, 

deoarece sinonimele contextuale presupun  o singură noţiune numită prin cuvinte 

diferite (fratele = grad de rudenie, Ion Munteanu = nume). 

În legătură cu relaţia apozitivă şi cu capacitatea ei de a genera o funcţie 

sintactică individualiză între celelalte funcţii sintactice admise, observăm şi 

următoarele: 

- Din perspectiva formei (a mijloacelor de expresie), observăm că atît relaţia 

apozitivă, cît şi funcţia sintactică de apoziţie au mărci specifice: juxtapunerea şi 

mărcile lexicale redundante, adverbele anume, adică etc. Deşi sînt considerate de 

unii mărci cvasisintactice [Hodiş 1990: 118] şi de alţi lingvişti elemente incidente 

[Dimitriu 1982: 335] şi deci care aparţin altui plan al comunicării, noi le 

considerăm jonctive specializate ale relaţiei apozitive, putînd fi exprimate sau 

subînţelese. 

- Există, de asemenea, şi la nivelul frazei o realizare propoziţională a 

apoziţiei – propoziţia apozitivă – cu aceleaşi caracteristici de conţinut şi de formă. 

Să perseverezi, adică să nu capitulezi în faţa greutăţilor, înseamnă să nu 

accepţi refuzurile vieţii. 

Să trăieşti, adică să lupţi cu neajunsurile vieţii,  nu e un lucru uşor. 

- În cele din urmă, apoziţia nu este o nonfuncţie (generată de un nonraport 

sintactic), deoarece ea funcţionează sintactic ca o secvenţă a cărei integritate în 

context este cerută de scopul comunicării. 

Toate aceste consideraţii ne îndreptăţesc să afirmăm că apoziţia e o funcţie 

sintactică generată de o relaţie sintactică apozitivă. 

 

 2. APOZIŢIA. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

Noţiunea apoziţie, care provine din latinescul appositio, înseamnă punere 

alături, adică apoziţia a luat naştere din necesitatea de a reda un anume fel de 

legătură a cuvintelor în propoziţie, dar nu pentru a denumi raportul semantic dintre 

unităţile lexicale ale îmbinării. Cu toate acestea definiţia apoziţiei diferă de la un 

autor la altul. 
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Unii lingvişti pun la baza formulării definiţiei caracteristicile gramaticale ce 

se stabilesc între elementele componente ale relaţiei apozitive, alţii, dimpotrivă, 

mizează pe cele semantice. Astfel, apoziţia este atributul substantival pus în cazul 

nominativ, indiferent de cazul termenului determinat [GA: 1963, 128]25; apoziţia 

este partea de propoziţie izolată care reia, lămureşte, explicitează şi precizează 

conţinutul termenului la care se referă sau care califică, clasează obiectul denumit 

de acest termen, indiferent de clasa lexico-gramaticală şi de cazul acesteia, şi cu 

care, logic, este pe acelaşi plan. Cu alte cuvinte, apoziţia este o parte de propoziţie 

care exprimă o identitate de înţeles cu termenul de referinţă explicat sau o 

calificare, o clasare a obiectului denumit de acesta [Constantinescu-Dobridor, 261]. 

Din acest punct de vedere, apoziţia seamănă cu părţile de propoziţie reluate 

(subiectul, complementul direct şi complementul indirect). Se deosebeşte însă de 

subiectul reluat prin conţinut şi prin faptul că acesta este exprimat numai prin 

formele accentuate de persoana a III-a ale pronumelui personal în N. şi printr-o 

topică diferită. Se deosebeşte de complementul reluat tot prin conţinut şi prin faptul 

că acesta este exprimat exclusiv prin formele neaccentuate de acuzativ şi de dativ 

ale persoanei a III-a ale pronumelui personal sau reflexiv. 

 

3. UNITĂŢILE RELAŢIEI APOZITIVE: BAZA APOZITIVĂ ŞI 

UNITATEA APOZATĂ (APOZIŢIA).  COREFERENŢIALITATEA 

TERMENILOR 

Relaţia apozitivă este un tip special de relaţie, de echivalenţă discursivă, care 

se constituie între două secvenţe lingvistice coreferenţiale – baza apozitivă sau 

antecedentul şi o unitate apozată, adică o apoziţie. 

3.1. Baza apozitivă 

Calitatea de bază într-o relaţie apozitivă poate fi satisfăcută de o parte de 

propoziţie, propoziţie, frază ori substitut de propoziţie sau frază. 

3.1.1. exprimarea bazei apozitive 
                                                

25Analizînd caracteristicile gramaticale ale noţiunii date, autorii Gramaticii practice a 
limbii române, Chişinău, 2006 propun  aceeaşi definiţie: apoziţia este atributul substantival pus 
în cazul nominativ, indiferent de cazul cuvîntului determinat.   
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Baza apozitivă poate fi exprimată prin: 

a) substantive: 

E tanti, sora mamei, explică Maria colegilor. 

Lucrarea studentei, a Mariei, era cea mai reuşită 

Cîntăreaţa, Maria, e prietena mea. 

b) numerale (colective, ordinale, cardinale): 

Amîndoi, Ion şi Gheorghe sînt studenţi buni. 

Prima, Ana, nu va veni acasă. 

Doi, Ion şi Maria, au luat note mari la examen. 

c) pronume (personale, demonstrative, nehotărîte): 

Ea, Ana, e prietena mea fidelă. 

Aceasta, studenta, nu s-a pregătit de ore. 

Altul, Ion, n-a reuşit să vină acasă. 

 

 3.2. Unitatea apozată (apoziţia) 

Unitatea apozată oferă o interpretare lingvistică mai explicită. Orice apoziţie 

este un semn al evaluării sau reevaluării de către locutor a unei formulări, a unei 

informaţii imediat precedente. Locutorul îşi analizează discursul punîndu-se în 

ipostaza interlocutorului, pentru care discursul poate fi ambiguu sau insuficient din 

punctul de vedere al informaţiei. Pentru a evita posibilele confuzii, locutorul 

propune o infomaţie amplă, făcînd precizările necesare: 

Domnul ministru, Radu Vasile, ne va propune o informaţie amplă în ce 

priveşte studiile studenţilor peste hotare. 

3.2.1. exprimarea apoziţiei 

Apoziţia poate fi exprimată prin: 

a) substantive: 

Cel mare, Mihai, era tehnician. 

A fost  făcut  de pictor, de Ion. 

L-am văzut pe Dan, ziaristul. 

b) adjective calificative: 
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 Copiii, bieţii, nu ştiau nimic. 

 Ochii îi erau împăienjeniţi, adică obosiţi. 

c) numerale cardinale, ordinale sau colective: 

Ion şi Maria, doi, vor pleca la olimpiadă. 

Maria, a treia, nu va pleca. 

Pe Ion şi pe Maria, pe amîndoi, îi vor exmatricula. 

 d) pronume personale, demonstrative sau nehotărîte: 

Maria, ea, nu e vinovată. 

Colegul lui, acela, a fost la noi. 

O păsărică, alta, s-a aşezat pe pervaz. 

 e) prin verbe la infinitiv, gerunziu, participiu sau supin: 

A început a defalca, adică a repartiza sumele. 

Muncind mereu, adică trudind, viaţa va fi mai bună. 

Pachetul expediat, adică trimis, l-am primit. 

Avem de aranjat, adică de pus la punct nişte lucruri. 

 f) prin adverbe de loc, de timp sau de mod: 

În grădină, aici, vin mulţi copii. 

La ora 1700, astăzi, va veni mama. 

Ca un copil, uşor, alerga înaintea mea. 

 

4. CLASIFICAREA APOZIŢIILOR 

 Apoziţia poate fi clasificată conform următoarelor criterii: 

 4.1.  din punct de vedere morfologic (după partea de vorbire prin care este 

exprimată): apoziţie substantivală, apoziţie adjectivală, apoziţie numerală, apoziţie 

pronominală, apoziţie verbală, apoziţie adverbială. 

 Realizarea prototipică a apoziţiei este cea nominală. Se diferenţiază două 

tipuri de apoziţii nominale: ecuative şi atributive, ambele fiind determinative 

nominale de tip nonrestrictiv, detaşate de bază printr-o pauză, marcată, de obicei, 

prin virgulă, dar cu trăsături sintactice şi semantice diferite. 

 Deosebim următoarele tipuri de apoziţii nominale: 
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 a) Apoziţia ecuativă 

 Apoziţia ecuativă este un predicat secundar postpus bazei, care poate prelua 

rolul acesteia prin intervertirea topicii. 

 Baza apoziţiei ecuative este un grup nominal care are drept centru un 

substantiv comun (Apartamentul cel vechi, o ruină, a fost vîndut.), un substantiv 

propriu (Paul, un prieten al Mariei, a reuşit să ne ajute), un pronume (Am găsit-o 

pe ea, pe colega ta, Ne-am obişnuit cu ele, cu aparatele cele noi) sau un numeral-

substitut (Au venit doi, Ana şi Mihai). 

 Apoziţia ecuativă se poate realiza, ca şi baza, prin substantiv comun (Andrei, 

colegul lui, lipsea azi, Ei, mamei, îi datora totul) sau propriu (Fratele meu, 

Mircea, pleacă astăzi), prin pronume (Prietenul meu, adică el, va suporta 

consecinţele) sau numeral-substitut (Dintre concurenţi, Andrei, al treilea, va primi 

medalia de bronz). 

 Acordul în caz dintre apoziţia ecuativă şi bază este facultativ. Apoziţia poate 

relua cazul primului termen sau poate rămîne cu o formă de nominativ: 

 S-a adresat Mariei, colega sa. / S-a adresat Mariei, colegei sale.; 

 A ajuns la Bucureşti, oraşul copilăriei sale. / A ajuns la Bucureşti, în 

oraşul copilăriei sale. 

 Dacă  baza se află în poziţia sintactică de subiect şi apoziţia are un gen 

diferit de al acesteia, pot apărea probleme de acord cu numele predicativ sau cu 

participiul pasiv: 

 Rectorul Universităţii, doamna profesor, este invitat; 

 Doamna profesor, rectorul Universităţii, este invitată. 

 Dată fiind simetria de construcţie a celor două unităţi lingvistice aflate în 

raport apozitiv şi deci faptul că doar topica delimitează rolul referenţial (baza) de 

cel predicativ apozitiv, acordul se face cu primul termen, care are statutul de bază. 

Uzul permite, în aceste situaţii, o variantă de acord prin atracţie cu apoziţia: 

Rectorul Universităţii, doamna profesor, este invitată. 

b) Apoziţia atributivă 
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 Apoziţia atributivă este un tip special de predicat secundar apozitiv, 

obligatoriu postpus bazei, dar nesubstituibil acesteia decît cu suprimarea relaţiei 

apozitive iniţiale. 

 Baza apoziţiei atributive este un GN care are drept centru un substantiv 

comun (Vi-l prezint  pe prietenul meu, jurnalist), un substantiv propriu (L-am 

prezentat pe Vasile Alecsandri, scriitor paşoptist), un pronume (Pe secţia întîi am 

stat de vorbă cu Anatolie Haji-Beca: el, macedonean şi legionar, eu, evreu 

botezat şi naţionalist român, ne împrietenim imediat) sau un numeral (Cei doi, 

bărbat sobru, ferm şi femeie sensibilă, blîndă, înaintau repede). 

 Apoziţia atributivă este realizată ca un grup nominal al cărui centru poate fi 

numai un substantiv comun fără articol, dar care, atunci cînd face parte dintr-un 

enunţ, este însoţit, de obicei, de determinative: Mircea Ene, scriitor celebru, era 

invitat la emisiune; Prietenul meu, român de origine, era preşedintele unei 

companii multinaţionale. 

 Apoziţia atributivă nu permite acordul în caz cu baza, aşa cum se întîmplă 

facultativ în cazul apoziţiei ecuative şi păstrează o formă fixă de nominativ: 

 Trofeul i s-a înmînat  lui Ion Popescu, director al clubului sportiv. Trofeul i 

s-a înmînat lui Ion Popescu, directorului clubului sportiv. 

 Apoziţia atributivă nu poate fi precedată de apozeme: 

 Personajul, adică fire boemă, îşi dezvăluie identitatea la sfîrşitul 

capitolului. Acesta este Victor, mai bine zis compozitor şi interpret reputat.  

Ea rămîne marcată  numai la nivel prozodic şi grafic, fiind o secvenţă 

izolată. 

 

4.2. din punct de vedere structural: 

 După gradul de complexitate a structurii apozitive, se pot descrie două tipuri 

de structuri – apoziţia simplă (a) şi apoziţia complexă sau înlănţuită (b): 

a) Structura cu apoziţie simplă este cea prototipică, binară, în care cele 

două componente implicate în relaţia de echivalenţă, compatibile cu calitatea de 

centru de grup, sînt opţional însoţite de determinanţi sau determinative: 
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 Sighişoara, oraş medieval, organiza festivalul de toamnă; 

 Mi-am adus aminte de vacanţa de anul trecut, veritabilă recompensă 

pentru tot efortul depus la concurs. 

  Baza este, de fapt, explicată printr-o structură dezvoltată, parafrazată sau 

specificată: 

 Prietenul ei, un tînăr la medicină în anul al treilea, o însoţea. 

 Filmul de care ţi-am vorbit, cel pe care l-am revăzut ieri, este preferatul 

mamei mele. 

b) În cadrul structurii cu apoziţie complexă sau înlănţuită, baza are o 

interpretare de tip listă; printr-un mecanism de identificare, specific relaţiei 

apozitive, se extrag, dintr-o sumă de variabile, elementele definitorii pentru 

entitatea prezentă în discurs. 

 Bătrînul, vedetă de televiziune, fost luptător în Golf, era vecinul meu. 

 Ioana, fiica Rodicăi, elevă a liceului „M. Eminescu”, studiază cu plăcere 

engleza şi româna. 

 

 După capacitatea apoziţiei de a sintetiza sau de a explica conţinutul 

informaţional al bazei, se disting apoziţia rezumativă (a) şi apoziţia multiplă sau 

analitică (b): 

 a) Apoziţia rezumativă reia, de obicei printr-un  singur termen, o succesiune 

de unităţi coordonate care reprezintă baza. Acest termen poate fi generic cu valoare 

asociativă (totul, orice, oricine) sau privativă (nimic): 

 Familia despre care se vorbea în emisiune pierduse în incediul devastator 

mobila, hainele, banii, totul; 

 Copiii aveau nevoie de ajutor de la şcoală, de la părinţi, de la oricine i-ar fi 

sprijinit; 

 N-avea casă, masă, nimic. 

 I-a oferit o casă, o maşină, bani, orice, numai să-i rămînă alături; 

 b) Relaţia dintre bază şi apoziţia multiplă sau analitică este inversul celei în 

care este implicată o apoziţie rezumativă; baza este reprezentată ca un întreg 
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descompus prin apoziţie în unităţi componente, autonome, eterogene, legate între 

ele printr-un raport de coordonare: 

 Întreaga familie: mama, tata şi cei doi copii priveau neliniştiţi; 

 Dac-am muri deodată (noi) împreună  

 Ucigaş fiecare şi victimă, 

 Salvator şi salvat, 

 Privindu-ne fără-ncetare-n ochi (A. Blandiana). 

 

 4.3. din punct de vedere semantic 

 După relaţia semantică de echivalenţă se delimitează trei tipuri apozitive: de 

identificare, de desemnare şi de reformulare. 

a) Apoziţia de identificare relevă identitatea realităţii extralingvistice, 

exprimată de bază, al cărei conţinut semantic este, cel mai adesea, nedeterminat: 

 Ne-am obişnuit cu ele, cu aparatele cele noi; 

 Avea cinci trandafiri: doi albi şi trei roşii. 

 b) Apoziţia de desemnare este inversul apoziţiei de identificare; apoziţia 

este mai puţin specifică decît baza pe care o modifică sau realizează o prezentare a 

realităţii exprimate lexical anterior: 

 Petre, prietenul meu cel mai bun, era de faţă; 

 Am găsit în sfîrşit soluţia, ceea ce căutam de atîta vreme. 

 c) Apoziţia de reformulare este o simplă reinterpretare lexicală a bazei, 

ambele componente ale relaţiei fiind determinate în acelaşi grad: 

 O cunosc şi eu pe vecina ta, cîştigătoarea premiului; 

 Aici, la tine, e foarte cald; 

 La început trebuie să mergi pe bicicletă încet, fără grabă. 

 

5. MĂRCILE RELAŢIEI APOZITIVE 

 Apoziţia poate fi semnalată într-un enunţ printr-o serie de mărci lexico-

semantice prozodice sau grafice. 

5.1. Apozemele adverbiale 
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La nivel lexico-semantic apoziţia poate fi marcată prin apozeme (adverbe 

cu funcţie metalingvistică al căror rol este de a explicita relaţia apozitivă): cu alte 

cuvinte, altfel spus, mai bine zis, mai exact, respectiv, şi anume, adică, sau:  

Neparticiparea ta, mai bine zis absenţa nemotivată, l-a supărat; 

Fraţii, adică verişorii mei,  au venit cu întîrziere; 

Prietena mea, sau salvatoarea mea, se numeşte Mirela. 

Unele din adverbele enumerate au topică fixă, precedînd întotdeauna 

unitatea apozată (anume, şi anume, precum, ca, respectiv, sau), altele au topica 

relativ liberă, putînd preceda unitatea apozată sau putînd sta după aceasta. De 

exemplu: 

 Mătuşa-mea, adică sora mamei, locuia singură; 

 Mătuşa-mea, sora mamei adică, locuia singură. 

 Utilizarea uneia sau a alteia dintre aceste apozeme este în funcţie de raportul 

semantic dintre unitatea apozată şi bază. Astfel, adică serveşte la marcarea 

apoziţiei de identificare şi de precizare; anume, şi anume preced apoziţiei prin care 

se identifică o persoană sau un obiect (Avea un singur copil, şi anume pe Mirela); 

ca, precum, de exemplu, bunăoară anunţă apoziţia analitică care indică explicit 

părţile unui întreg (Substantivele comune denumesc obiecte de acelaşi fel, de 

exemplu, casă, copil, rîu). 

 5.2. Apozemele propoziţionale sînt caracteristice limbii vorbite populare şi 

familiare şi sînt reprezentate de un anumit tip de propoziţii: aş zice, aş fi zis, aş 

spune, aş fi spus, cum se zice, cum s-ar zice, cum se spune, ca să zic aşa, cum ar fi 

etc. 

 Unele calităţi, cum ar fi bunătatea, omenia sînt foarte preţuite. 

 5.3. Apozemele frastice, caracteristice de asemenea limbii vorbite populare 

şi familiare, sînt reprezentate de anumite tipuri de fraze incidente: vreau să spun, 

vreau să zic, mai bine ar trebui să spun, s-ar cuveni să spun, s-ar fi cuvenit să 

spun: 

 Tema, mai bine ar trebui să spun groaza de ce avea să urmeze, l-a făcut să 

se manifeste aşa. 
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6. IZOLAREA APOZIŢIEI 

 1. Se izolează apoziţiile simple ce se referă la un pronume sau la un nume 

propriu (uneori comun): 

 Ea, Maria, e prietena mea de şcoală. 

 A venit Ion, colegul meu. 

 2. Se izolează apoziţia desfăşurată, indiferent la ce parte de vorbire se referă 

şi ce loc ocupă în propoziţie: 

 Eminescu, Marele nostru poet naţional, ne-a lăsat o operă nemuritoare. 

 Ceva mai tîrziu coboară spre pod lelea Artina, o femeie zdravănă, cu furca 

de smuls paie subsuoară (I. Druţă). 

Nota 1.  Uneori apoziţiile dezvoltate se lămuresc una pe alta, înlănţuindu-se 

în propoziţie. În acest caz ele se izolează. 

Maria, fiica directorului, o fată frumoasă şi harnică, se îmbolnăvise. 

Mama Dochiţa, baba lui moş Gavrilă, o femeie încă frumoasă şi 

grăsuleană, nu bea vin deloc  (A. Mateevici) 

Nota  2. Apoziţiile se pot referi şi la un vocativ. În acest caz ele stau după 

vocative şi se izolează: 

Ei cu grăbire îi sar în cale 

Zicînd: „Rodică, floare de crin, 

În plin să-ţi meargă vrerile tale...” 

  (V. Alecsandri) 

 Lună tu, stăpîn-a mării, pe a lumii boltă luneci 

 Şi gîndirilor  dînd viaţă, suferinţele întuneci 

   (M. Eminescu) 

 3. Se izolează apoziţiile introduse cu ajutorul cuvintelor: adică, sau, ori, 

anume, poreclit, zis, numit: 

 M-am întîlnit cu Ion, poreclit bîlbîitul. 

 A îndrăgit o fată, numită Ana. 

Maria, adică profesoara, îşi continuă gîndul. 
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Nota 3. Uneori elementul adică nu deschide, ci închide construcţia 

apozitivă: 

O să rămînă singură, vădană adică. 

 

UNELE CONCLUZII 

Apoziţia este partea de propoziţie izolată care reia, lămureşte, explicitează şi 

precizează conţinutul termenului la care se referă. 

 Relaţia apozitivă se constituie dintr-o bază apozitivă şi o unitate apozată 

(apoziţie). 

 Apoziţia poate fi semnalată într-un enunţ printr-o serie de mărci lexico-

semantice, prozodice sau grafice (adverbe, propoziţii, fraze incidente). 

 Apoziţiile nominale se clasifică în apoziţii  ecuative şi atributive. 

 Din punct de vedere semantic, apoziţiile se clasifică în apoziţii: de 

identificare, de desemnare şi de reformulare. 
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VI. PROPOZIŢIA APOZITIVĂ 

 

1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

PROPOZIŢIA APOZITIVĂ e propoziţia care îndeplineşte funcţia 

sintactică de apoziţie pe lîngă un termen, un grup de cuvinte, o parte de propoziţie 

sau chiar o propoziţie la care se referă în cadrul frazei. 

Acum vine al treilea: cel ce ne-a vizitat ieri (pe al treilea) lîngă numeralul 

ordinal-subiect 

Situaţia este asta: (anume) că nu putem merge cu ei. ( pe lîngă pronumele 

demonstrativ – nume predicativ de identificare asta). 

Era un om harnic, ceea ce îi bucura pe toţi (pe lîngă adjectivul – atribut 

harnic). 

Ne gîndim mereu la ei, adică la cei ce plecaseră (pe lîngă pronumele pers. – 

complement indirect la ei). 

Se potriveşte unul cu celălalt: amîndoi sînt înalţi (pe lîngă o propoziţie). 

Propoziţia apozitivă este propoziţia izolată care reia, lămureşte, explicitează 

şi precizează conţinutul termenului, al grupului de termeni sau conţinutul unei 

propoziţii întregi, la care se referă şi cu care logic şi semantic se află pe acelaşi 

plan. Cu alte cuvinte, ea exprimă o identitate de înţeles cu termenul de referinţă 

explicat, reprezentînd a doua expresia a aceluiaşi conţinut. 

Propoziţia apozitivă îndeplineşte în frază o funcţie identică cu aceea a unei 

părţi de propoziţie cu statut special - apoziţia, diferit de al părţilor principale sau 

secundare de propoziţie. 

Propoziţia apozitivă nu se află cu ajutorul întrebărilor, valoarea ei fiind 

dedusă din referirea pe care o face, din conţinutul ei logico-semantic, din topica şi 

punctuaţia acesteia. 

 

2. ELEMENTE DE REFERINŢĂ 

Întrucît relaţia apozitivă nu este o relaţie de subordonare şi nici de 

coordonare, ci o relaţie cu totul specifică, nu putem vorbi aici de „elemente 
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regente” sau de „elemente determinate”. Elementele de referinţă ale propoziţiei 

apozitive, al căror conţinut este reluat explicat şi precizat de către aceasta, sînt de 

diferite valori morfologice: 

1. substantive comune sau proprii: 

Să-l pui neapărat  pe masă unde se afla şi mai înainte. 

Se prezentase aici ca specialist: cum de fapt şi era. 

N-a uitat un lucru: că timpul nu se mai întoarce. 

2. adjective: 

Masa este bună, ceea ce corespunde cerinţei noastre. 

Îl consideră leneş, ceea ce chiar era. 

3. numerale: 

S-a prezentat şi al doilea, cel ce scrisese romanul. 

O păstrez pentru cei doi, pentru cei ce au dat dovadă de înţelegere. 

S-au aşezat  cîte doi: cum se aşează soldaţii. 

4. pronume: 

Veniseră şi ei: cei ce nu prea-l iubeau. 

Adevărul e acesta: că nu s-a mai prezentat. 

5. adverbe şi locuţiuni adverbiale: 

Au venit toţi aici: unde are loc schimbul de experienţă. 

Înţelegerea a fost astfel: să mai aştepte o zi. 

 

3. ELEMENTE „INTRODUCTIVE” 

Propoziţia apozitivă poate apărea faţă de elementele sale de referinţă, pe care 

le explicitează, în 2 ipostaze distincte: 

a) juxtapusă (mai rar); 

b) „legată” (frecvent). 

Propoziţiile apozitive au aspectul unor propoziţii principale, construite în 

mod obişnuit cu indicativul: 

 A apărut de undeva un stol de rîndunele: zbura în evantai spre apus. 

 Au adus hainele: sînt destul de bine lucrate. 
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 Propoziţiile apozitive „legate” au aspectul unor subordonate introduse prin 

conjuncţii subordonătoare (că, să, ca...să), prin pronume relative (ce, care, cine, 

ceea ce, cel ce), prin adverbe relative (unde, cum, cînd, cît). Ele sînt izolate şi 

acoperă toate tipurile fundamentale de subordonate cunoscute în gramatica limbii 

române (subiective, predicative, atributive, completive directe, completive 

indirecte, completive circumstanţiale). 

 Vine singur Ion: cel ce are şanse mai mari. 

 Mi-a destăinuit un fapt: că examenul se amînă (propoziţia apozitivă acoperă 

o subordonată atributivă). 

 Rămîne totuşi aici: unde se simte ca acasă (acoperă o subordonată 

circumstanţială de loc). 

 Nu-i pasă de asta, adică de ce vorbeau. 

 Ne întîlnim  mîine, anume cînd se dă pauza de prînz (propoziţia apozitivă 

acoperă o subordonată temporală). 

 Ţinînd cont de echivalenţa de conţinut logico-semantic dintre subordonate şi 

apozitive, putem vorbi de propoziţii apozitive de tip subiectiv (cele care seamănă 

sau sînt echivalente logico-semantice cu subiectivele), de tip predicativ (care se 

aseamănă sau sînt echivalent logico-semantic cu predicativele), de tip atributiv 

(care se aseamănă cu atributivele), de tip completiv (care se aseamănă sau sînt 

echivalente logico-semantice cu complemente directe, indirecte, de agent, 

circumstanţiale). Această asemănare ar putea constitui un criteriu de clasificare a 

propoziţiilor  apozitive în limba română. 

 

4. CLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR APOZITIVE 

Propoziţia apozitivă se poate clasifica după 2 criterii: 

a) după echivalenţa de conţinut logico-semantic şi asemănarea lor cu 

subordonatele (în virtutea căruia distingem tipurile amintite mai sus: tipul 

subiectiv, predicativ, atributiv, completiv şi predicativ suplimentar de apozitivă); 

b) după gradul de individualizare a obiectului denumit de substantivul sau 
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indicat de conţinutul pronumelui, sau al numeralului, pe care acesta îl reia şi-l 

precizează: apozitive de identificare; apozitive de calificare. 

 Apozitivele de identificare identifică, definesc, individualizează prin note 

distincte obiectul, arătînd care este: 

 A venit prietenul meu: cel ce mi-a trimis telegrama. 

 Problema este aceasta: (anume) că nu avem bani. 

 Au fost făcute de unii: de cei ce cunoşteau terenul. 

 Apozitivele de calificare califică obiectul, arată una din caracteristicile sale 

(comună şi altor obiecte sau distinctă de acestea) ce fel de obiect este sau în ce 

clasă este încadrat. 

 Te văd mereu îngîndurat: cum nu este felul tău. 

 Ei se potrivesc unul cu altul: amîndoi sînt harnici. 

 Este un băiat stăruitor, ceea ce stîrneşte preţuirea unanimă. 

 

5. TOPICA 

Propoziţia apozitivă stă numai după propoziţia de referinţă. În mod 

excepţional poate fi plasată şi înaintea ei, izolată de aceasta. 

M-a primit ieri şi, ceea ce nu e în obişnuinţa lui, mi-a vorbit urît. 

 

6. PUNCTUAŢIA 

Propoziţia apozitivă se desparte de propoziţia la care se referă prin virgulă, 

două puncte, linie de pauză, paranteze. Ea este deci o propoziţie izolată. 

 

7. CONTRAGEREA 

Propoziţia apozitivă se poate transforma, prin contragere, în echivalentul ei 

sintactic din planul propoziţiei – apoziţia. 

Am un singur gînd: să merg pînă la ei. 

Am un singur gînd: drumul pînă la ei. 

I-am văzut pe cei doi: erau într-adevăr frumoşi. 

I-am văzut pe cei doi: frumoşi. 



 80 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

Gramatica limbii române. Enunţul. Vol. II, Bucureşti, Editura Academiei 

Române, 2005, p. 619-631.  

V. Hodiş, Apoziţia şi propoziţia apozitivă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1990. 

Gh. Constantinescu-Dobridor, Sintaxa limbii române, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică,  1998, p. 510-519. 

 C. Dimitriu, Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Iaşi, Institutul 

European, 2002, p. 1521-1530. 

 S. Rogobete, Observaţii asupra raportului apozitiv // LR, XVIII, 1969, nr. 5, 

p. 443-451. 

 L. Bercea, Contribuţii la cunoaşterea raportului apozitiv // LR, XXI, 1972, 

nr. 5, p. 449-454. 

 M. Mitran, Despre apoziţie şi raportul apozitiv // LR, XII, 1963, nr. 1, p. 36-

45. 

 V. Hodiş, Semantic-sintactic: interferenţe // CL, XXXIV, nr. 1, 1980, p. 23-

33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

VII. PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ 
 

1. DEFINIŢIE. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE  

ALE PREDICATIVEI 

Predicative sînt considerate propoziţiile care servesc drept nume predicativ 

pe lîngă verbul copulativ a fi sau un verb semicopulativ din propoziţia regentă. 

 Ca şi subiectiva, propoziţia predicativă nu este o subordonată veritabilă din 

următoarele considerente: 

a) ea nu se subordonează propoziţiei  regente, deci nu e o subordonată 

propriu-zisă; 

b) regenta fără predicativă se dovedeşte a fi insuficientă semantic, neputînd 

funcţiona de sine stătător; 

c) predicativa se află în raport de inerenţă faţă de regentă, pentru că ea, în 

principiu, nu este altceva decît un nume predicativ. 

De exemplu: Bărbatul meu îi cum e pîinea cea caldă (I. Creangă) 

 Propoziţia cum e pîinea cea caldă nu e altceva decît un calificativ al 

subiectului   bărbatul din propoziţia regentă (cum e pîinea cea caldă = bun). 

 Propoziţiile predicative răspund la întrebările cum este? cum îi? ce este? 

subiectul. 

 Propoziţia predicativă are în frază un rol identic cu acela pe care-l are partea 

componentă a predicatului nominal – numele predicativ. Valoarea ei este dictată, 

ca şi la numele predicativ, de natura relaţiei sale speciale cu termenul – subiect 

(substantiv, numeral, pronume, verb la infinitiv, gerunziu şi supin) din propoziţia 

regentă, prin intermediul verbului copulativ, şi de conţinutul semantic al întregii 

subordonate. 

 Corespondenţa dintre propoziţia predicativă şi numele  predicativ se reflectă 

nu numai în conţinut (ideea de nume predicativ) şi în denumirile lor 

asemănătoare26, ci şi în trimiterea la subiectul din regentă prin intermediul aceluiaşi 

                                                
26D. Irimia [GLR, 379] şi E. Teodorescu [Curs de sintaxă a limbii române, 282] numesc 

propoziţia predicativă propoziţia – nume predicativ. 
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verb copulativ, în folosirea aceleiaşi topici şi punctuaţii, în absenţa elementelor 

determinate şi a elementelor corelative. 

 Propoziţia predicativă nu răspunde la întrebări, întocmai ca numele 

predicativ, ea reprezentînd numai o parte a predicatului nominal. Propoziţia 

predicativă se recunoaşte după conţinut şi locul ocupat de ea imediat după verbul 

copulativ din regentă: 

 Problema este / că nu poate veni. Ea va deveni /  ce îşi doreşte etc. 

 Între numele predicativ şi propoziţia predicativă există o distincţie care ţine 

de importanţa celor două unităţi cu funcţii sintactice: numele predicativ este o 

componentă a unei funcţii principale, predicatul, pe cînd propoziţia predicativă 

aparţine categoriei propoziţiilor secundare. 

 Unii lingvişti consideră că între predicativă şi regentă se stabileşte un raport 

de inerenţă27, alţii însă stabilind între ele un raport de subordonare28. Subordonarea 

predicativei este motivată numai din punct de vedere formal, fiind pusă în lumină 

de jonctivele ce introduc predicativa în frază. 

 

2. REGENTUL PROPOZIŢIEI PREDICATIVE 

 În gramaticile tradiţionale, regent al propoziţiei predicative este considerat 

verbul copulativ sau semicopulativ. În acest sens, una din probleme ar fi stabilirea 

inventarului verbelor copulative. Delimitarea propriu-zisă a verbelor copulative 

                                                
27Predicativele „n-ar trebui să fie încadrate în categoria subordonatelor, ci ar trebui să 

constituie o categorie aparte care să fie numită propoziţii inerente” [Alexandrescu,, Cu privire la 
unele probleme ale propoziţiilor subiective, predicative şi regentele acestora // LL, 15, 1967, p. 
177]; „predicativa, pe de o parte, nu se subordonează regentei, iar, pe de altă parte, se dovedeşte 
a fi insuficientă semantic şi nu poate funcţiona fără regentă. Astfel stînd lucrurile, ar trebui să 
dăm dreptate lingviştilor care consideră predicativele în raport de inerenţă cu regenta” [Ciobanu, 
133]; subiectivele şi predicativele formează o categorie aparte, aflîndu-se cu “regenta” într-un 
raport care nu e nici de coordonare, nici de subordonare, ci de predicaţie [Stati, p. 264]; 
„subiectivele şi predicativele nu determină nici un cuvînt din propoziţie…, nu au o propoziţie 
regentă … şi de aceea sînt greşit numite subordonate, pentru că ele nu se subordonează, nu au cui 
se subordona… Raportul dintre subiective sau predicative şi aşa-zisa “regentă” este altul decît 
raportul de subordonare, este un raport mai strîns, o implicaţie” [Draşoveanu, 1966: 50-51]. 

28În favoarea ideii că predicativele sînt subordonate, unii lingvişti au invocat şi 
posibilitatea că, uneori, predicativele conţin ideea de scop, cauză, mod etc. A se vedea: R. 
Popescu, Contribuţii la studiul propoziţiei predicative în limba română // AUT, VIII, 1970, 242-
246. 
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presupune mai întîi, stabilirea prealabilă a unor trăsături specifice ale acestora. 

Astfel, trebuie să menţionăm că verbele copulative sînt cele care guvernează două 

nume în nominativ [Guţu Romalo, 307]; al doilea nume care intră în relaţie cu 

verbul copulativ este neomisibil [Pană Dindelegan, 135]; verbele copulative sînt 

intranzitive [Neamţu, 157]. Aşadar, părerile lingviştilor în ceea ce priveşte verbele 

copulative – regenţi ai subordonatelor diferă de la o lucrare la alta. Unii lingvişti 

reduc categoria verbelor copulative la a fi, a ajunge, a deveni, a se face, a ieşi 

[Găitănaru, 12], alţii completează clasa lor cu  a se naşte, a se chema, a se numi, a 

se crede, a se simţi [Iordan, Robu, 452; Diaconescu, 261]. 

 În această ordine de idei, Gh. Constantinescu-Dobridor consideră că 

„subordonata predicativă nu are elemente determinate în propoziţia regentă ca 

celelalte subordonate, ea trimite prin conţinutul ei, la subiectul propoziţiei regente, 

prin mijlocirea verbelor copulative din această propoziţie, folosite la un mod 

personal...” [Dobridor, SLR, 370]. 

 Selecţia elementelor de relaţie se face, pe de o parte, în raport cu 

semnificaţia fiecărui copulativ, iar, pe de altă parte, în raport cu conţinutul 

predicativei. Evantaiul cel mai larg şi mai variat al relaţiei de determinare 

predicativă îl prezintă verbul copulativ a fi, în cazul căruia structurarea propoziţiei 

predicative este condiţionată şi de trăsăturile semantice ale numelui cu funcţie de 

subiect (Datoria noastră este să învăţăm; Convingerea lui este că va reuşi; El este 

cine este; Problema este cum va veni etc.). 

 Celelalte verbe copulative, datorită restricţiilor de ordin semantic29 pe care le 

impun, selectează doar o parte din inventarul de elemente de relaţie, cele care se 

adecvează conţinutului determinării predicative. Astfel, verbul a rămîne acceptă 

predicative marcate prin ce, cît, cum; verbul a însemna acceptă predicate marcate 

prin că, să; iar a se face, a ajunge, a deveni acceptă predicative marcate prin ce, 

cît, cum, ceea ce. Din partea tatei puteam să rămîn / cum era mai bine (I. 

                                                
29Pentru   o clasificare mai amplă a verbelor copulative, a se vedea: Gramatica limbii 

române. Enunţul. Vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române,  2005, p. 280-283. 
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Creangă); Dacă vrea să mă pedepsească înseamnă / că nu era indiferent (C. 

Petrescu). 

 Calitatea copulativă a unui verb este pusă în valoare de prezenţa numelui 

predicativ sau a unei propoziţii predicative (El este profesor / El este  ce eşti şi tu). 

În această ordine de idei, unii lingvişti susţin că „clasa verbelor copulative este, sub 

aspect semantic, sintactic şi ca uz stilistic, destul de eterogenă, singurul element 

comun constituindu-l caracteristica de a cere poziţia sintactico-semantică  de nume 

predicativ...” [G.A., vol. II 2005: 280]. 

 

3. ELEMENTE INTRODUCTIVE 

Propoziţia predicativă poate fi introdusă în frază prin următoarele categorii 

de mijloace: 

a) prin conjuncţii subordonatoare: că, să, dacă, de. 

Problema este / să-i ajutăm pe părinţi. 

Problema30 este / dacă vine degrabă. 

Problema este / de vine degrabă. 

Problema este / că nu ştiu adevărul. 

Propoziţia predicativă introdusă prin conjuncţiile subordonatoare că, să şi de 

corespunde unui nume predicativ exprimat prin verb la infinitiv: Problema este / 

de vine degrabă (venirea) sau a unui pronume: Părerea mea este / că ai procedat 

corect (aceasta). 

b) prin locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: ca şi cum, ca şi cînd, de 

parcă, după cum. 

Aceasta este / ca şi cînd (ca şi cum, de parcă) ai visa. 

Norocul este / după cum şi-l face omul. 

Subordonata predicativă introdusă prin locuţiuni conjuncţionale subordona- 

                                                
30Cînd subordonata predicativă depinde de o propoziţie regentă, al cărei subiect este 

exprimat printr-un substantiv ce solicită o informaţie (întrebarea, problema, chestiunea), şi este 
introdusă prin conjuncţia subordonatoare dacă (Întrebarea este / dacă vom reuşi; Chestiunea 
este / dacă ne vom întîlni etc.) sau prin pronume şi adjective pronominale interogative 
(Întrebarea e / cine bate la uşă; Problema e / ce mîncăm azi), ea, predicativa, este o propoziţie 
interogativă indirectă.  
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toare corespunde unui nume predicativ exprimat prin substantiv în acuzativ cu 

prepoziţia ca sau după. 

Aceasta este / ca şi cînd ai visa (ca visul) 

Norocul este / după cum şi-l face omul (după om). 

c) prin pronume relative sau adjective pronominale relative: cine, care, ce. 

Problema e / cine va pleca acasă. 

Problema e / care va pleca acasă. 

Problema e / ce vei spune 

A ajuns / ce a dorit. 

d) adverbe  relative: cum, precum, oricum, parcă 

A rămas / cum îl ştiam şi anul trecut. 

A rămas / precum31 îl ştiam. 

 

4. CLASIFICAREA PROPOZIŢIEI PREDICATIVE 

 Propoziţiile predicative se clasifică după conţinutul pe care-l exprimă în 

raport cu subiectul regentei, în două categorii: predicative de calificare şi 

predicative de identificare [Diaconescu, 261; Constantinescu-Dobridor, 375]32. 

Reieşind din natura jonctivelor ce introduc predicativa în frază??? 

 4.1. Predicativele de calificare atribuie subiectului din regentă o notă sau o 

însuşire, o calitate, o calificare propriu-zisă. Ele stau, de obicei, după următoarele 
                                                

31Pronumele şi adverbele relative care introduc propoziţia predicativă în frază îndeplinesc 
anumite funcţii sintactice: 

    cine pleacă (subiect) 
   a cui e fata (nume predicativ) 
   cui să spunem adevărul (compl.ind.) 
Întrebarea este  pentru cine votezi (compl.id.) 
   pe cine vei propune (compl. direct) 
   cum rezolvăm (compl. circ. de mod) 
   unde aşteptăm (compl. circ. de loc) 
   cînd ne vedem (compl. circ. de timp) 
32În dependenţă de lipsa sau prezenţa cuvîntului corelativ, unii lingvişti clasifică 

predicativele în: a) propriu-zise (fără corelativ) şi b) determinative (cu corelativ): Florile îs / cum 
doreşte mama şi Florile îs aşa / cum doreşte mama. În ultimul exemplu, credem că avem de-a 
face cu o limită între subordonata circumstanţială de mod şi subordonata predicativă, pentru că 
dacă adăugăm regentei adverbul de mod aşa, cu funcţie corelativă şi de nume predicativ, 
subordonata devine modală [Constantinescu-Dobridor, 375; Ciobanu, 133]; c) predicative 
conjuncţionale şi relative [GA, 2005, 277-279]. 
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copulative: a rămîne, a părea, a deveni, a ajunge, a se face, a se preface şi mai rar 

după verbul copulativ a fi: 

 Casa a rămas / cum a fost (= bună, frumoasă) 

 Ei ajung / ce-şi doresc (= medici) 

 El este / ce vrei (= bun) / şi / ce nu vrei (= rău). 

 4.2. Predicativele de identificare  atribuie subiectului din regentă o noţiune 

singulară, a cărei sferă se suprapune sferei acestui subiect. Ele stau, de obicei, după 

următoarele verbe copulative: a fi, a însemna, a constitui, a reprezenta, a 

întruchipa. 

 Adevărul e / că nu-şi pregăteşte temele. 

 Întrebarea e / cu cine vorbim. 

 Eu aş vrea să mă fac / ce-ai fost tu. 

 Plecările ei constituie pentru el / ceea ce constituie absenţele lui pentru ea. 

 Reieşind din natura jonctivelor ce introduc predicativa în frază, deosebim: 

 4.3. Predicativele conjuncţionale sînt condiţionate, pe de o parte, de tipul 

de subiect, iar, pe de altă parte de tipul de copulativ. Cît priveşte subiectul, el 

trebuie să fie un nume abstract: 

 Ideea este / să obţinem totul, 

 Înţelepciunea naturii e / că a sădit în sufletul omului nemulţumirea. 

 În ce priveşte copulativul, propoziţia predicativă conjuncţională este 

selectată de regenţii copulativi a fi şi a însemna. 

 Bucuria este / că te întîlneşte. 

 Aceasta înseamnă că te iubeşte. 

 Un caz special de predicativă conjuncţională îl constituie  predicativele 

comparative care se introduc în frază cu ajutorul conectorilor ca şi cum, ca şi 

cînd, de parcă. În această situaţie comparaţia ce se conţine în subordonată este 

ireală. 

 A lăsa fiului tău o moştenire e / ca şi cum l-ai ţinea pe umeri... (N. Iorga). 

 Eram / ca şi cînd aş fi vrut să devorez pe cineva. 
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 Privea doar în jos /, era /  de parcă ochii ei ar fi fost numai gene  (M. 

Cărtărescu). 

 4.4. Predicativele relative sînt introduse în frază cu ajutorul pronumelor şi 

adverbelor relative. Predicativele relative se clasifică în relative interogative. 

 Relativele interogative sînt condiţionate de prezenţa unui substantiv 

abstract în funcţie de subiect. 

 Întrebările noastre sînt cine şi cum va pleca. 

 Curiozitatea mea este pentru cine se pregăteşte mama şi ce pregăteşte. 

 Relativele neinterogative îndeplinesc în frază funcţia de nume predicativ, 

exprimînd o valoare de identificare, calificare sau categorizare. 

 Ea va deveni / cine dorim noi. 

 Viaţa este /  cum este: nici bună, nici rea. 

 Nu e deprins de a fi / ce a ajuns. 

 

5. TOPICA ŞI PUNCTUAŢIA PROPOZIŢIEI PREDICATIVE 

 Propoziţia predicativă stă după propoziţia regentă: 

  Problema e / dacă va veni. 

  Aceasta înseamnă / că n-ai obraz. 

 Propoziţia predicativă poate sta şi înaintea regentei (atunci cînd are ca 

element corelativ un adverb): 

  Profesorul este / cum îl ştii. 

  Cum îl ştii / este profesorul. 

  Problema este / cînd urcăm pe munte. 

  Cînd urcăm pe munte / este problema. 

 Propoziţia predicativă nu se desparte prin virgulă de regentul ei, indiferent 

de topică, întocmai ca numele predicativ de verbul copulativ: 

 Întrebarea este/  dacă el doreşte acest lucru. 

 El este / cum mi l-am imaginat. 

 Ce facem / este problema 

Unde  mergem / este întrebarea. 
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6. CONTRAGEREA 

 Propoziţia predicativă se poate reduce, prin contragere, la echivalentul ei 

sintactic – numele predicativ. 

 El este / cum îl ştii. 

 El este neschimbat. 

 Ei vor ajunge / ce şi-au dorit. 

 Ei vor ajunge medici. 

 El este / cum mi l-am imaginat. 

 El este înţelept. 

 Aceasta înseamnă / că n-ai ruşine. 

 Aceasta înseamnă obrăznicie. 

 

7. SUBSTITUTUL DE PROPOZIŢIE PREDICATIVĂ 

 Substitutul de propoziţie predicativă – care are o frecvenţă foarte redusă – 

este echivalentul semantic de la nivelul frazei al unei propoziţii predicative, aceasta 

din urmă fiind corespondentul semantic al numelui predicativ de la nivelul 

propoziţiei. Din acest punct de vedere, substitutul de propoziţie predicativă este 

echivalentul indirect al numelui predicativ din propoziţie. Astfel, propoziţia 

Întrebarea este aceasta, propoziţia cu nume predicativ prin analiză 

transformaţională poate deveni Întrebarea este / că nu plecăm (frază cu propoziţie 

predicativă) poziţie predicativă care substitut ar putea fi înlocuit cu că nu plecăm). 

 E cazul să precizăm că substitutul de propoziţie predicativă se concretizează 

în cîteva adverbe de afirmaţie şi de negaţie de tipul da, ba, ba da, nici într-un caz. 

etc. 

7.  UNELE CONCLUZII 

 În  baza celor analizate mai sus, conchidem: 

 Propoziţia predicativă este propoziţia care îndeplineşte funcţia de nume 

predicativ pe lîngă un verb copulativ din propoziţia regentă. 

 Propoziţia predicativă nu are regent (element determinat), ci trimite prin 

conţinutul ei la subiectul propoziţiei regente. 
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 Propoziţia predicativă apare pe lîngă verbul a fi, a ajunge, a se face, a deveni 

etc. 

 Propoziţia predicativă califică subiectul regentei, funcţionînd drept nume 

predicativ desfăşurat pe lîngă un verb de relaţie. 

 Propoziţia predicativă se clasifică în: 

a) de calificare; 

b) de identificare; 

c) conjuncţională; 

d) relativă. 

Propoziţia predicativă, de obicei, e plasată după propoziţia regentă. 

Propoziţia predicativă nu necesită a fi despărţită prin virgulă de regentă.  

Substitutul de propoziţie predicativă este echivalentul semantic al propoziţiei 

predicative la nivelul frazei. 
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VIII. COMPLEMENTUL. COMPLEMENTUL DIRECT 
 

 

1. COMPLEMENTUL. NOŢIUNI GENERALE.  

CRITERII DE CLASIFICARE 

Complementul e o parte secundară de propoziţie care determină un verb 

predicativ sau nepredicativ, o locuţiune verbală, un adverb, o interjecţie cu 

funcţie de predicat, iar uneori chiar şi un substantiv. 

(El dădu bici cailor; Am un coş plin cu fructe; Merge paralel cu drumul; 

Hai mai repede; Iată cartea; Ea este vînzătoare în cartier) 

Complementul se clasifică în funcţie de trei criterii fundamentale: 

1) după conţinut, după ceea ce exprimă fiecare complement în raport cu 

termenul determinat: complemente necircumstanţiale şi complemente 

circumstanţiale. 

Sînt necircumstanţiale complementele care nu exprimă circumstanţe, 

împrejurări, ci fac referire la acţiuni, însuşiri, caracteristici. Din această categorie 

fac parte: complementul direct, complementul indirect şi complementul de agent. 

Circumstanţiale sînt complementele, care exprimă circumstanţe, împrejurări. 

Deosebim circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, de condiţie, 

de concesie, de asociere, de relaţie, de opoziţie, de cumul, de excepţie, de 

instrument. 

2) după structura expresiei sale deosebim: a) complement simplu, b) 

complement complex, c) complement multiplu, d) complement dezvoltat. 

Complementul simplu e alcătuit numai dintr-o parte de vorbire cu sens 

lexical suficient, însoţită sau nu de prepoziţie: citesc o carte, o văd pe Maria, scriu 

mamei etc. 

Complementul complex este alcătuit dintr-o parte de vorbire cu sens lexical 

suficient, precedată de un adverb  de precizare, de întărire, de restricţie, de 

exclusivitate sau de aproximaţie: Pleacă tocmai joi; L-a pus chiar aici; A urcat 

aproape în vîrf etc. 
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Complementul multiplu e alcătuit din două sau mai multe părţi de vorbire cu 

sens lexical suficient, aflate în raport de coordonare: A adus cărţi, caiete şi 

reviste; Mă gîndeam la tine şi la copii. 

Complementul dezvoltat e alcătuit din mai multe cuvinte.  

A sunat acum două ore. 

De azi înainte nu mai întîrzie. 

De mîine în trei luni va fi ziua mamei. 

 

3) după numărul expresiilor sale deosebim: 

- complement cu expresie unică (fie simplă, fie complexă, fie multiplă, fie 

dezvoltată (vezi exemplele de mai sus); 

- complement cu două expresii (diferite): O expresie de bază exprimată prin 

substantiv, pronume sau numeral în cazul Ac. sau D., şi o expresie accesorie, 

reprezentată prin pronume personal sau reflexiv de pers. III, singular sau plural, 

care anticipează sau reia conţinutul expresiei de bază. 

Pe aceasta n-o văd. 

Le-am trimis celor doi. 

 

2. COMPLEMENTUL DIRECT. DEFINIŢIE 

CARACTERISTICI 

Partea de propoziţie ce determină, de regulă, un verb tranzitiv şi arată  

obiectul asupra căruia se răsfrînge nemijlocit o acţiune (sau care este rezultatul 

unei acţiuni) se numeşte complement direct. Complementul direct răspunde la 

întrebările pe cine? ce?        

Caracteristicile gramaticale care deosebesc complementul direct de alte 

poziţii sintactice sînt: 

a) realizarea printr-o formă neaccentuată (clitică) de pronume personal în 

acuzativ: Mănînc fructe → Le mănînc, Ascult  elevul → Îl ascult, Întreb pe elev → 

Îl întreb etc. 
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b) dubla exprimare, prin clitic (care reia sau anticipă nominalul) şi printr-o 

formă pronominală personală prepoziţională accentuată sau prin forma 

substantivală / pronominală de pronume nepersonal cu prepoziţie: Te văd pe tine, 

Pe el îl strig, O văd pe Maria  (pe profesoară). 

c) ocurenţa în structuri pasivizabile, cu schimbarea calităţii de complement 

direct în subiect: Profesorul a scris o carte → Cartea a fost scrisă de profesor. 

Caracteristicile semantice ale complementului direct sînt: 

a) complementului direct i se atribuie anumite roluri tematice: de tip agentiv, 

iar rolul prototipic fiind Pacientul (Deschide uşa. Citesc o carte. Aranjează 

cărţile). 

b) complementului direct i se atribuie şi rolul tematic de Beneficiar (Maria 

ajută pe cineva / pe copil), de Experimentator (Mă ustură ochii), de Ţintă (El ne 

ajunge din urmă), de Locativ (Copiii colindă satele) etc. 

Caracteristicile în plan comunicativ-pragmatic se reliefează prin 

capacitatea complementului direct de a face parte dintre complinirile obligatorii 

ale verbului prototipic şi de a aparţine părţii rematice a enunţului, atribuind o 

informaţie nouă. În funcţie de intenţiile de comunicare, locutorul poate plasa 

complementul direct în poziţie preverbală. 

 

3. REGENTUL COMPLEMENTULUI DIRECT 

  Complementul direct este regentat, de cele mai dese ori, de un verb tranzitiv 

la diateza activă. Aceste verbe sînt de două categorii: 

 a) verbe care cer compliniri: a vrea, a spune, a zări, a declara, a anunţa, a 

permite, a obţine, a ridica, a repeta, a chema. 

 Gerul  biruia flăcările fierbinţi ale focului (L. Rebreanu) 

 Îl întrebară adevărul despre el (M. Preda) 

 b) verbe care pot funcţiona cu şi fără compliniri: a vedea, a auzi, a cînta, a 

mînca, a bea, a coase, a găti, a vorbi, a picta etc. 

 De exemplu: Radu bea Pepsi, mănîncă friptură şi fumează ţigări Kent. 

  Radu bea, fumează şi mănîncă  mult. 
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  Mama coase o rochie. 

  Mama coase (mama e croitoreasă) 

După cum observăm, omiterea complementului direct regentat de verbele în 

discuţie implică schimbarea de sens a acestora, transformînd modelul trimembru 

într-un alt model, bimembru:33 

 Astfel, complementul direct este un membru constituent obligatoriu pentru 

plenitudinea conţinutului propoziţiei din care face parte34. 

 În calitate de regent al complementului direct mai poate apărea: 

- un verb intranzitiv: 

El dormea pînă tîrziu somn adînc. 

El şi-a trăit traiul şi şi-a mîncat mălaiul (Folclor) 

- o interjecţie (cu valoare predicativă): 

Şi nici una nici două, haţ! Pe ied de gît (I. Creangă). 

Moş Nistor... harşti! de aici un măr, harşti! de colo o prună şi tiva 

înapoi (V. Roşca) 

 

4. MĂRCILE COMPLEMENTULUI DIRECT 

4.1. O  marcă a complementului direct este prepoziţia pe35. Construcţia cu pe 

a complementului direct s-a bucurat de o atenţie deosebită, în lingvistica 

românească. În studiile recente, lingviştii insistă asupra asocierii  caracteristicilor 

personal şi determinat ale obiectului în utilizarea construcţiilor prepoziţionale. 

                                                
33E vorba de fenomenul intranzitivării implicat de anumite mutaţii semantice care duc la 

trecerea verbelor din clasa verbelor de acţiune în cea a verbelor de stare. A se vedea, în acest 
sens: E. Constantinovici, Recategorizarea sintagmatică a verbelor în limba română // RLŞL, 
1993, nr. 4, p. 44.  

34Unele verbe se pot construi cu două complemente directe: unul al persoanei şi altul al 
obiectului (lucrului). De exemplu: El te-a învăţat a vorbi cu atîta dîrzenie ? (C. Negruzzi) . 

Modelul acesta ne aminteşte de construcţia latină accusativus duplex (Magister discipulos 
litteras docet / Profesorul îi învaţă pe elevi literatura). 

35Complementul direct exprimat printr-un substantiv comun oarecare la plural sau printr-
un substantiv material la singular poate fie precedat şi de prepoziţia la, în contexte de tipul a 
băut la apă pînă s-a răcorit (I. Creangă) [GA, vol. II, 1963, p. 156]. 

După părerea noastră, însă, în situaţii de acest fel la care indică o cantitate nehotărîtă, nu 
mai este o prepoziţie, ci a devenit, prin conversiune, un adjectiv cantitativ ce îndeplineşte pe 
lîngă substantivul pe care îl precede funcţia sintactică de atribut, astfel încît substantivul precedat 
de la se află la cazul acuzativ fără prepoziţie.  
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 E vorba de situaţiile cînd prin mijlocirea prepoziţiei pe se deosebeşte 

obiectul acţiunii de agentul ei, cînd atît primul cît şi cel de al doilea sînt exprimate 

prin nume proprii (de persoană) antroponime, sau prin substantive ce numesc 

persoane, în anumite condiţii, prin pronume (Ion îl vede pe Vasile, Profesorul îl 

ascultă pe  elev etc.). Proteza pronumelui aton care este suficientă în unele situaţii 

pentru a deosebi diferitele funcţii a două nume în rol de actanţi ai verbului (Caietul 

acesta l-a cumpărat Vasile; Cartea a luat-o Maria) se dovedeşte a fi insuficientă 

cînd subiectul şi obiectul sînt antroponime, de acelaşi gen şi număr. Astfel, nu sînt 

reperabile în limba română enunţuri de tipul Gheorghe îl vede  Ion. Mirela o 

cuprinde Anna. 

 Prepoziţia pe, ca indice al obiectului pentru a-l deosebi pe acesta de agent / 

subiect, se extinde şi asupra altor situaţii, cînd agentul şi obiectul sînt nume care 

numesc persoane după profesii, relaţii familiale, loc în societate, precum şi atunci 

cînd obiectul este notat printr-un pronume (Cf.: Pe profesor l-au felicitat elevii. Pe 

tine te-au criticat la adunare colegii). 

 4.2. D. Irimia susţine că „topica este modalitatea prin care se marchează 

identitatea funcţională a complementului direct realizat prin pronume nepersonal  

sau substantiv, cînd opoziţia nominativ/acuzativ se neutralizează; complementul 

direct urmează verbul-predicat, în timp ce subiectul îl precede” [Irimia, 414]. 

 4.3. Dubla realizare a funcţiilor sintactice distinge frecvent complementul 

direct de subiect sau de complementul indirect. 

  De exemplu: În fraza De aceea le-am lăsat şi eu pe fete să rîdă pînă li s-a 

duce gura la urechi (I. Creangă), substantivul fete este anticipat de pronumele 

personal le, marcă a complementului direct. 
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5. EXPRIMAREA COMPLEMENTULUI DIRECT. 

RESTRICŢII DE SELECTARE 

Poziţia sintactică de complement direct este susceptibilă de diferite realizări. 

Ea poate fi exprimată prin: 

a) substantiv în acuzativ:36 

Moldova are şi ea analele sale, scrise pe frunzele codrilor (Al. Russo). 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii (L. Blaga). 

Pe bădiţa Vasile îl prinsese la oaste cu arcanul (I. Creangă). 

Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat (M. Eminescu) 

 

b) pronume37 (personale, posesive, negative, nehotărîte, demonstrative): 

O să nu-i prăpădească pe ai noştri (L. Blaga) 

Lacul codrilor albaştri / Nuferi galbeni îl încarcă (M. Eminescu) 

Nu văd pe nimeni. Notez pe fiecare. 

Aştept pe cineva. Pe acela nu l-am mai văzut. 

 

c) numerale: 

Sbierea îi vînduse pe cîteştrei fie turcilor, fie polonilor (V. Eftimiu) 

Îi mai sărută de cîteva ori pe amîndoi (I. Creangă) 

Catrina îi crescuse cu trudă pe cei trei (M. Preda) 

Pe primul l-am felicitat. Pe mulţi /toţi / puţini i-am invitat la mine. 

Clasa de substituţie complement direct cuprinde o mare varietate de 

realizări. Nu întotdeauna însă o anumită poziţie complement direct este 

susceptibilă de a fi realizată prin oricare dintre componentele acestei clase de 

substituţie. De multe ori intervin restricţii care impun selectarea unei sau unor 

modalităţi de exprimare a poziţiei complement direct. Restricţiile pot fi 

                                                
36Poziţia sintactică a complementului direct poate fi exprimată atît prin acuzativul 

neprepoziţional, cît şi prepoziţional (pe). 
37În funcţie de complement direct pot să apară şi pronumele relative care, ce cu formă 

neprepoziţională. Funcţionarea lui ce neprepoziţional e admisibilă (am cumpărat cărţile, ce mi 
le-ai recomandat), pe cînd utilizarea relativului care fără prepoziţia pe nu este recomandabilă  
(discutăm cu colegul care l-au premiat (corect: pe care l-au premiat)). 
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determinate de verbul regent sau se pot datora construcţiei în care se încadrează 

verbul regent. 

Restricţiile privesc selectarea unor clase de substantive caracterizate prin 

prezenţa anumitor trăsături semantice: verbe ca a adnota, a amenaja, a ara acceptă 

numai compliniri caracterizate prin trăsătura „nonanimat” (Adnotează un text, dar 

nu şi Adnotează o pasăre). 

O altă categorie de verbe (a căuta, a combate, a critica) admite ca realizare a 

poziţiei sintactice de complement direct substantive caracterizate atît prin trăsătura 

animat (caut un om), cît şi prin trăsătura „nonanimat” (caut o casă). 

În cazul verbelor care selectează substantive implicînd trăsături „animat”, 

restricţiile pot avea în vedere prezenţa sau lipsa trăsăturii semantice „uman” în 

conţinutul lexical al substantivului: dacă  a chinui, a răni, a ucide acceptă orice 

substantiv avînd trăsătura „animat” (A ucis un om; A ucis un lup), verbele a 

admonesta, a alfabetiza selectează numai substantive caracterizate prin „uman” 

(Alfabetizează pe copii, dar nu şi Alfabetizează lupii). 

Cu verbele de tipul  a ruga, a permite, a obliga, a sfătui, a porunci se 

construieşte obiectul direct infinitival (am hotărît a pleca, rog a mi se permite 

etc.). Se obţin două modele infinitivale: tautoproscopice (cînd ambele verbe au 

acelaşi subiect: făgăduiesc a veni) şi eteroproscopice (cînd verbele au subiecte 

diferite: îţi poruncesc a veni). 

 

6. DUBLA REALIZARE A COMPLEMENTULUI DIRECT. 

RELUAREA  ŞI ANTICIPAREA 

 Prin dubla exprimare a poziţiei sintactice de complement direct înţelegem 

realizarea aceleiaşi poziţii sintactice în cazul unui enunţ prin două cuvinte, două 

unităţi lexicale care au în vedere acelaşi referent [Guţu Romalo, 165]. 

 Dintre cele două componente care reprezintă poziţia sintactică complement 

direct în cadrul unui enunţ, unul este obligatoriu (pronumele personal aton), iar cel 

de-al doilea poate fi substantiv, pronume etc. 
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 În funcţie de poziţia faţă de verbul regent, dublarea complementului direct se 

realizează fie prin reluare38, fie prin anticipare. 

 Astfel, reluarea complementului direct se realizează în trei ipostaze: 

 6.1. Reluare obligatorie 

 Dubla exprimare este obligatorie cînd cea de-a doua realizare a 

complementului direct este reprezentată prin:  

 - substantiv comun articulat definit sau determinat de un adjectiv 

demonstrativ aşezat înaintea verbului regent: Solistul l-au ascultat cu atenţie; 

Oraşul l-au vizitat; Mîncarea au mîncat-o; Viaţa au trăit-o etc. 

 - substantiv propriu precedînd verbul regent: Chişinăul îl ştiu. Bălţiul îl 

cunosc etc. 

 - un substantiv, comun sau propriu, sau un pronume, precedat de pe şi plasat 

înaintea regentului:  

Pe om l-au invitat în casă. 

Pe Maria o cunosc. 

Pe acesta  l-am mai văzut. 

 Pe altul l-am ales. 

 - un pronume personal sau de politeţe precedat de pe, indiferent de topică. 

 Te-au întrebat pe tine (Pe tine te-au întrebat) 

 L-au adus pe el. (Pe el l-au adus) 

 

 6.2. Reluare exclusivă 

 Dubla exprimare nu se admite cînd a doua realizare este exprimată prin: 

- substantiv comun sau propriu (fără prepoziţie), plasat după regent: 

- substantiv comun nearticulat, plasat înaintea verbului:  

Pîine cere. 

Copii educă. 

Mîncare cumpără. 

                                                
38A se vedea, în acest sens: F. Asan, Reluarea complementului în limba română, SG, vol. 

III, p. 93-105; Gramatica Academiei, vol. II, 1966, p. 157.  
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- Pronumele negative  nimeni, nimic, pronumele relative cine, ce (şi 

compusele lor), pronumele nehotărîte ceva, cineva: 

Pe nimeni nu aude / Nimic nu cunoaşte  / Nimic nu ştie  / Pe oricine 

primeşte/ Ceva am aflat /  Pe cineva am văzut  etc. 

 

 6.3. Reluare facultativă 

 Dubla exprimare este facultativă cînd a doua realizare a complementului 

direct este reprezentată prin: 

- substantiv determinat nehotărît (fără prepoziţia pe), plasat înaintea 

regentului: 

O problemă (o) impune rezolvarea situaţiei 

O dificultate (o) constituie plecarea ei. 

  - substantiv sau pronume precedat de pe şi plasat după verbul regent: 

  Îi ascultă pe părinţi 

  Îl vede pe Dumitru. 

  Îl ascultă pe fiecare. 

 Plasat în urma verbului regent, complementul direct poate fi anticipat cînd 

cel ce formulează propoziţia vrea să atragă atenţia, să precizeze sau să insiste 

asupra obiectului acţiunii. Posibilitatea de anticipare a complementului direct se 

realizează, de asemenea, în trei ipostaze: 

 

 6.4. Anticipare obligatorie: 

 - dacă plasat în urma regentului, complementul direct este exprimat prin 

forma accentuată de acuzativ a pronumelui personal, prin pronume posesive sau 

demonstrative: 

 Întîi am văzut-o pe ea (E. Gîrleanu) 

 Ascultă-mă pe mine, domnule, păstrăvul nu e de mîncat de viu (C. Petrescu) 

 „... eu te sfătuiesc să n-o iei pe asta” (I. Creangă) 
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 6.5. Anticipare facultativă 

 - dacă este exprimat prin substantiv (propriu sau comun) nume de persoană, 

cu sau fără articol, dar cu prepoziţia pe: 

 Şi cu toate astea o iubeam  pe ţărăncuţa aceea nurlie, care, cu mînecile 

suflecate, îmi gătise întîile jumări (Ciprian) 

 A trimis pe Ioniţă Zbierea cel tînăr şi pe Costăchel Turcea să urmărească 

oştimea... (M. Sadoveanu). 

 - dacă este exprimat prin pronume nehotărît: 

 Cinsteşte pe fiecare după vrednicia lui (I. Slavici). 

 Îl apreciază pe fiecare după munca depusă. 

 Aştepta pe altul. 

 Îl aştepta pe altul. 

 

 6.6. Anticipare exclusivă 

 - dacă, plasat după verb, complementul direct este exprimat prin substantiv 

articulat (enclitic sau proclitic) şi nearticulat, construit fără prepoziţia pe: 

 Astăzi n-o să mai cert nici o fiinţă, nici pietrele, nici oamenii... (L. Blaga) 

 S-a năpustit în tîrguri şi sate prăvălind împrejurimi şi descoperind case (M. 

Sadoveanu) 

 - dacă este exprimat prin pronumele ceva, cineva, nimeni, nimic: 

 Cînd îl întreb ceva cuconul Vichentie îşi pune ochelarii rotunzi (M. 

Sadoveanu) 

 Dar nu vedeam nimic, nici într-o parte (E. Gîrleanu) 

 

7. COMPLEMENTUL DIRECT INTERN 

 Autorii Gramaticii Academiei susţin că „unele verbe, deşi intranzitive, pot 

primi un complement direct, din aceeaşi rădăcină cu verbul, de obicei, însoţit de un 

determinativ: a trăi un trai fericit [GA, vol. I, 1963]. 



 101 

 În volumul al doilea al aceleiaşi gramatici se fac unele precizări: „În mod 

obişnuit  numai acţiunea verbelor tranzitive trece direct asupra complementului 

direct... În unele cazuri, şi verbele intranzitive pot avea un complement direct 

exprimat printr-un cuvînt avînd aceeaşi rădăcină cu verbul respectiv sau numai un 

sens asemănător cu acesta. În aceste cazuri, complementul direct are lîngă el în 

mod obligatoriu un determinativ: Aţi luptat luptă deşartă [GA, vol. II, 1963]. 

 În articolul său Complementul intern, P. Creţia precizează conţinutul acestor 

structuri: „în sfera noţiunii de complement direct se pot distinge, pe de o parte 

complemente externe (tai un copac), complemente rezultative (produc mărfuri) şi 

complemente interne (cînt un cîntec frumos), menţionînd, de asemenea, că „prin 

analogie cu verbele tranzitive care au complement intern, unele verbe intranzitive 

au putut fi şi ele construite cu un astfel de complement, care exprimă în cazul 

acesta conţinutul acţiunii verbului intranzitiv: Să trăiesc traiul cu drag; Un vis am 

mai visat etc. De asemenea, autorul insistă şi asupra trăsăturilor specifice ale 

complementului intern: 

 a) substantivul care exprimă complementul intern este întotdeauna 

nearticulat; 

 b) substantivul e însoţit întotdeauna de un atribut care-l califică; 

 c) grupul substantiv nearticulat + atribut poate fi întotdeauna înlocuit cu un 

complement circumstanţial care se referă la verbul respectiv şi este în aproape 

toate cazurile un circumstanţial de mod: 

 Vom trăi viaţă dulce [= bine, plăcut] 

 Am trăit trai rău [= rău] [Creţia, 117]. 

 În cele din urmă, unii lingvişti  au constatat că „complementul direct şi 

complementul intern se constituie într-o singură funcţie sintactică, pe care o 

numim convenţional complement direct, cu precizarea că în cadrul acestei funcţii 

realizăm o subcategorizare, în complement direct propriu-zis şi complement direct 

intern” [Ciobanu 1996, 35]. 

 Deci, complementul direct-intern, se exprimă prin acuzativul fără prepoziţia 

pe al substantivelor comune articulate şi nearticulate ce nu trimit la persoane, avînd 
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fie acelaşi radical cu verbul, fie un radical înrudit semantic cu verbul, fie un radical 

apropiat semantic de verb. 

 

8. UNELE  CONCLUZII 

 Complementele se clasifică după conţinut în complemente necircumstanţiale 

şi circumstanţiale. 

 Complementele necircumstanţiale sînt: complementul direct, complementul 

indirect şi de agent. 

 Regentul complementului direct poate fi un verb tranzitiv sau intranzitiv şi o 

interjecţie cu valoare predicativă. 

 Mărcile complementului direct sînt: prepoziţia pe, topica şi dubla lui 

realizare. 

 Complementul direct poate fi exprimat prin substantiv, pronume şi 

numerale. 

 Complementul direct se exprimă dublu: prin pronume personale, forma 

accentuată şi neaccentuată. 
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IX. SUBORDONATA COMPLETIVĂ DIRECTĂ 
 

    1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

 Subordonata completivă directă este subordonata care îndeplineşte funcţia 

sintactică de complement direct pe lîngă un verb tranzitiv, o locuţiune verbală 

tranzitivă sau o interjecţie predicativă. 

 Am văzut că a primit o scrisoare. 

 Are de gînd să vină în ospeţie. 

 Iată ce am găsit eu. 

Altfel spus, subordonata completivă directă arată fie obiectul asupra căruia se 

exercită direct acţiunea unui verb tranzitiv a unei locuţiuni verbale tranzitive sau 

conţinutul tranzitiv al unei interjecţii predicative din propoziţia regentă, fie 

rezultatul unei asemenea acţiuni. 

Subordonata completivă directă îndeplineşte în frază o funcţie identică cu cea a 

unei părţi secundare de propoziţie (complementul direct), la care se poate reduce 

prin contragere. Valoarea ei este dictată de natura elementelor determinate din 

propoziţia regentă, de relaţia cu acestea, de conţinutul semantic al întregii 

propoziţii subordonate. 

 Corespondenţa dintre subordonata completivă directă şi complementul direct 

este aproape totală şi ea se reflectă nu numai în conţinut şi în denumirile lor 

asemănătoare, cît şi în folosirea aceloraşi întrebări, a aceloraşi elemente 

determinate, a aceluiaşi procedeu de anticipare şi reluare, a aceleiaşi topici şi 

punctuaţii, în absenţa elementelor corelative. De asemenea, ea se reflectă şi în 

faptul că această subordonată e reprezentată tot atît de bine din punct de vedere 

cantitativ, în planul frazei, ca şi complementul  direct în planul propoziţiei. 

 Subordonata completivă directă are însă alte mijloace de introducere în frază 

decît complementul direct în propoziţie. Subordonata completivă directă răspunde 

la aceleaşi întrebări la care răspunde şi complementul direct (pe cine? ce?). 
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2. REGENTUL SUBORDONATEI COMPLETIVE DIRECTE 

 Subordonata completivă directă are ca elemente determinate, în propoziţia 

regentă, următoarele părţi de vorbire: 

- un verb tranzitiv39: 

Nimeni nu ştia / ce se întîmplase. 

I-am spus / să vină cît mai repede. 

 

- un verb dublu tranzitiv: 

L-am rugat să mă ia şi pe mine 

I-a anunţat că nu mai soseşte. 

 

- un verb reflexiv tranzitiv: 

Şi-a zis / că nu mai poate aştepta. 

Se întrebau ce să povestească celor veniţi. 

 

- o locuţiune verbală (cu sens tranzitiv): 

Îl dădea de gol / pe cine minţea. 

Am băgat de seamă / că drumul era străjuit de meri. 

 

- o interjecţie predicativă: 

Poftim / ce ţi-ai dorit. 

Uite / ce zice ea. 

Iată / cum stau lucrurile 

                                                
39Verbul tranzitiv poate fi la un mod personal sau la un mod nepersonal, ceea ce nu 

trebuie să-i lipsească este referinţa explicită sau implicită la persoana  subiect. 
Selecţia elementelor de relaţie se face fie în funcţie de verbul determinat, fie de 

modalitatea propoziţiei subordonate. Astfel, sînt verbe care acceptă expansiunea completivă 
numai prin anumiţi relatori (de exemplu, verbele care exprimă aspectul, posibilitatea, dorinţa, în 
calitate de regent, acceptă o completivă directă introdusă prin conjuncţia să, dacă complinirea se 
face printr-o acţiune: îmi cere să-l aduc acasă sau printr-un pronume relativ dacă complinirea se 
face printr-un obiect: a continuat / ce-a început; doreşte (ce-i place), alte verbe ca a aduce, a 
bea, a cumpăra, a da  acceptă numai pronumele relative  (de exemplu, a adus / ce i-am cerut) un 
alt grup  că sau cu un relator pronominal sau adverbial (de exemplu, am văzut / că plouă / cum 
plouă), darn u acceptă expansiunea cu să [Diaconescu, 258].  
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3. ELEMENTE INTRODUCTIVE 

Subordonata completivă directă poate fi introdusă în frază prin următoarele 

categorii de mijloace: 

a) prin conjuncţii subordonatoare: că, să, ca...să, dacă (mai rar). 

Şi dumneata vrei să spui / că nu-ţi mai aduci aminte de moş Procor? (M. 

Sadoveanu). 

Deodată simţi / cum că pe marginea patului său şede cineva... (M. 

Eminescu). 

Şi Scoroambă povesti popii cum şi-a luat măsurile (V. Voiculescu). 

Îmi cere / să-l mai aştept cîteva zile. I-a spus / ca să aibă grijă de el. Am 

hotărît cu toţii / ca fiecare să facă cîte ceva. Află / dacă se vor întoarce pînă mîine. 

Nu ştie / de-i vis. 

b) prin pronume şi adjective pronominale relative propriu-zise sau 

relativ interogative (cine, ce, care, cît, cel ce, ceea ce): 

El excludea / ceea ce s-a întîmplat mai tîrziu. Apreciez / pe cel ce spune 

adevărul. Eu singur n-am / cui spune nebunul meu amor (M. Eminescu). El 

cunoaşte / ce are de făcut. Uite / cîte necazuri îmi faci. El cunoaşte / care este 

adevărul. 

c) prin adverbe relative propriu-zise sau relativ-interogative (cînd, 

unde, cum). 

Ştie / unde se găseşte magazinul central. Ştie / cum trebuie să se comporte 

un student. Ştie / cînd trebuie să vină la lecţii. 

 d) prin locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: cum că, precum că: 

Nu ştia / cum că trebuie să plece urgent. Au aflat / cum că duşmanul era pe 

aproape. Aflase / precum că copilul ei nu e vinovat. Zicea supărat / precum că n-

au mai dat nici astăzi pe la dînsul. 

În continuare ne propunem să  analizăm mai detaliat conectorii care poate 

intra în relaţie verbul tranzitiv al propoziţiei regente. Astfel, relaţia verb tranzitiv 

← că se constituie prin transpunerea, din vorbirea directă, a propoziţiilor 

enunţiative propriu-zise, optative şi exclamative în vorbirea indirectă: 
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Plec, a zis el > El a zic / că pleacă. Aş pleca în concediu, a zis el > El a zis 

/că ar pleca în concediu. 

Relaţia verb tranzitiv ← să reprezintă modelul de transpunere a propoziţiilor 

imperative din vorbirea directă în cea indirectă: Du-te acasă, a zis el > El a zis / să 

plec acasă. Lasă-mă în pace, m-a rugat el > El m-a rugat /să-l las în pace. 

Relaţia verb tranzitiv ←dacă (de) transpune din vorbirea directă în vorbirea 

indirectă propoziţii interogative, formulate fără elemente interogative: 

Vii mîine? M-a întrebat el > El m-a întrebat / dacă vin mîine. 

Relaţia verb tranzitiv ← cine  / care / ce / cît / unde / cînd / cum/... constituie 

modelul pe baza căruia se transpun, din vorbirea directă în vorbirea indirectă, 

propoziţiile interogative, adică cele formulate cu ajutorul pronumelor, adjectivelor 

pronominale şi al adverbelor interogative: Cine a venit? A întrebat el? > El a 

întrebat / cine a venit. Cînd te-ai întors? M-a întrebat > M-a întrebat / cînd m-am 

întors. 

 

4. CLASIFICAREA SUBORDONATEI COMPLETIVE DIRECTE 

După natura conectorului, completivele directe sînt relative sau 

conjuncţionale. 

4.1. Completivele relative pot fi  propriu-zise sau interogative [GLR, 383]. 

4.1.1. Completivele relative propriu-zise au un inventar bogat de 

conectori: pronume relativ sau adjectiv pronominal relativ, pronume nehotărît 

(compus cu relativele care, cine, ce, cît), relativul compus ceea ce şi adverb relativ 

(cînd, unde, cum, încotro). De exemplu: 

Nu înţeleg / ce a spus. Am văzut / pe care (elev) l-a ales. Cumpără / ceea ce 

doreşte. Vinde  / oricîte cărţi vrea. Anunţă /cînd / unde vine. Admiră / cum 

dansează. 

Caracteristica acestui tipar de relative este folosirea conectorului fie la forma 

cerută de verbul din regentă (Opreşte pe oricine îi iese în cale), uneori ocupînd şi 

în subordonată poziţia de complement direct (Opreşte pe oricine cunoaşte), fie la 
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forma cerută de poziţia sintactică din subordonată: Nu înţelege / cui i se adresează 

/ a cui este această lucrare / de cine (de ce) se teme. 

4.1.2. Completivele relative interogative se caracterizează prin 

subordonarea faţă de un verb regent din sfera verbelor de informare (comunicare şi 

primire de informaţii): a cerceta, a ghici, a întreba, a povesti, a spune, a şti, a 

verifica. Drept conectori păstrează toate mărcile interogativei parţiale 

(pronominale, adjectival-pronominale, adverbiale) care se folosesc şi la relativele 

propriu-zise,  neadmiţîndu-se relativul compus ceea ce şi pronumele nehotărîte. 

Forma relativului este determinată (exclusiv de restricţiile cazuale şi prepoziţionale 

rezultate din organizarea sintactică a subordonatei. De exemplu: Maria întreabă / 

cine/ cu cine/ de ce / pentru ce a venit. Cercetează a cui este cartea / cui i-a dat 

lucrarea / despre care carte e vorba / cît (timp) a lipsit. Spune / de cînd, de unde, 

încotro a plecat. Nu şeit / întreabă ce să facă / cum (unde) să meargă. 

Regentul verbal are capacitatea de a se combina cu o propoziţie relativă 

propriu-zisă, al cărei conector e caracterizat prin anumite trăsături semantice. 

Astfel, unele verbe selectează numai pronume relative inanimate (Adnotează ce / 

ceea ce/ orice citeşte; Mănîncă ce/ orice vrea), altele, numai pronume animate şi 

personale (Insultă pe oricine / oricare se află în sală; Supără pe oricine / cîţi îi 

iese(e) în cale; există verbe care selectează pronume atît cu trăsătura [+Uman], cît 

şi [- Uman] (Vede / pe cine a venit /ce a făcut; Aude ce / pe cine îi convine). 

4.2. Propoziţia completivă conjuncţională are un inventar bogat de 

conectori conjuncţionali, unii fiind determinaţi de clasa de regenţi, iar alţii 

permiţînd o alegere sintactic liberă, în funcţie şi de valorile semantice. 

Conectorii pentru completivele directe sînt că, să, dacă, de (= dacă)¸ ca... 

să, locuţiunile conjuncţionale cum că, precum că, cum de. 

Conectorul – tip că este marca unei propoziţii descriptiv factuale. E selectat 

de predicate factive ( a afirma, a afla, a aprecia, a cunoaşte, a spune, a şti, a zice): 

Spune / afirmă / că a plecat. Povesteşte / că nu l-a văzut, cît şi de predicate 

nonfactive (a presupune, a considera, a crede): El crede / presupune / că Maria a 

plecat; Ea consideră / că are dreptate. 
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Conectorul să este marca unei completive directe nonasertive, fiind selectat 

de predicate nonfactive cu sens modal exprimînd posibilitatea, dorinţa, voinţa (a 

accepta, a binevoi, a ezita, a merita, a permite): Acceptă / să plece. Merită / să 

participe. 

Conectorul ca...să, variantă contextuală a lui să, este selectat în condiţiile în 

care elementele din subordonată cu diverse funcţii sintactice apar în antepunere 

faţă de verbul din subordonată: Am jurat / ca peste dînşii să trec falnic, fără păs 

(M. Eminescu). Aş fi dorit / ca oamenii din sat să mă întîlnească bucuroşi. 

Conectorul dacă este semnul interogaţiei totale transpuse în vorbire 

indirectă: Nu spune / dacă vine; Verifică /  dacă a rezolvat corect. 

Conectorul de are o utilizare limitată: apare în registrul popular ca sinonim al 

lui dacă semn al interogaţiei totale. Eu pe-un fir de lămîiţă / Voi cerca / de mă 

iubeşti (M. Eminescu) 

 

5. TOPICA ŞI PUNCTUAŢIA   

Ca determinativă obligatorie a verbului, topica sintactică (nemarcată) a 

completivei directe este de a fu plasată imediat după regentul său: El întreabă / 

cine a scris scrisoarea; El spune / că a scris o carte. 

Trebuie să menţionăm însă că nu întotdeauna subordonata  completivă 

directă urmează imediat după verbul regent, ea fiind despărţită de regent de alte 

poziţii sintactice: Ofişerul a ordonat soldaţilor / să respecte programul; Mama le-

a spus dragilor ei copii / să fie cuminţi. 

Subordonata completivă postpusă nu se izolează.  

Subordonatele completive directe introduse prin pronume şi adverbe relativ-

interogative pot preceda uneori propoziţia regentă: Unde se dusese, nimeni nu ştia; 

Cînd/cum/unde pleacă, nu mi-a spus. 

Subordonatele completive directe antepuse prepoziţiei regente se izolează. 

 

6. RELUAREA ŞI ANTICIPAREA COMPLETIVEI DIRECTE 
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Posibilitatea reluării sau anticipării unei propoziţii completive directe este 

mult mai redusă decît cea a părţi de propoziţie echivalentă. 

Pentru producerea reluării trebuie să fie îndeplinite două condiţii: 

a) completiva directă să fie antepusă regentei, 

b) subordonata să fie introdusă prin unul dintre pronumele: care, cît, 

oricare, oricine, oricît, precedate de prepoziţia pe: Pe oricare îl vedea, îl 

invita la el. Pe căţi i-au găsit, 

i-au mînat spre curtea casei. 

O propoziţie completivă directă antepusă poate fi reluată şi prin forma 

conjunctă a pronumelui de persoana a III-a, feminin, cu valoare neutră (o): Că n-

am făcut totul, o ştiu prea bine. 

 Cînd propoziţia completivă directă este postpusă şi e introdusă prin aceleaşi 

jonctive ca şi în cazul reluării, poate fi anticipată prin pronume conjunct. I-au 

trimis / pe cîţi erau de faţă. Au trimis / pe cîţi erau de faţă. 

 

7. DELIMITAREA COMPLETIVEI DIRECTE DE ALTE TIPURI DE 

SUBORDONATE 

 Subordonata completivă directă poate fi confundată cu propoziţia subiectivă. 

Aspectul semantic şi gramatical de impersonal al unui verb sau al unei expresii 

verbale constituie un indice de definire a propoziţiilor subordonate subiective, în 

opoziţie cu completivele directe, cu care, din anumite punct de vedere, se 

aseamănă: El zice / că totul a mers foarte bine (completivă directă) / Se zice / că 

totul a mers foarte bine (subiectivă). Opoziţia verb regent personal / impersonal stă 

la baza distincţiei dintre subordonatele completive directe şi propoziţiile 

subordonate subiective40. 

                                                
40Pentru a deosebi subiectiva  de completiva directă, vom proceda în felul următor: 1) 

identificăm subiectul regentei. Dacă este prezent sau subînţeles şi e determinat de un verb 
tranzitiv, subordonata e completivă directă; dacă nu e şi nici nu poate fi subînţeels în regentă, 
subordonata e subiectivă; 2) substituim subordonata printr-un pronume sau un substantiv – nume 
de obiect inanimat şi aflăm funcţia sintactică a acestuia. Dacă acest cuvînt e subiect, la 
schimbarea numărului lui se va schimba şi numărul verbului-predicat (îi trece prin gînd aceasta, 
acest lucru; îi trec prin gînd acestea, aceste lucruri), prin urmare şi subordonata e subiectivă; 
dacă acest cuvînt e complement direct, la schimbarea numărului lui predicatul rămîne 
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 De asemenea, trebuie evitată confuzia dintre subordonata completivă directă 

şi subordonata atributivă atunci cînd ambele sînt introduse prin aceleaşi pronume 

relative. Cînd subordonata nu are elemente corelative, este completivă directă, iar 

cînd are, este atributivă. De exemplu: L-am ales / pe care l-ai ales şi tu 

(subordonată completivă directă) L-am ales pe acesta pe care l-ai ales şi tu 

(subordonată atributivă). 

 Subordonata completivă directă introdusă printr-o mulţime foarte variată de 

conjuncţii şi adverbe relativ-interogative specializate pentru circumstanţialele: 

dacă, unde, cum, cît etc. poate fi confundată cu subordonatele circumstanţiale. Ştii 

/ cît mi-i de drag / şi/ ce suflet are. Întîi să ştim /unde vei fi dat. Cum se vor fi 

îmbinînd aceste două lucruri într-aceeaşi sclipire de judecată, / nu ştim. 

 Deşi cît ne-ar putea duce la ideea unei modale de măsură, unde, la o 

circumstanţă locală, cum, la o modală propriu-zisă, iar dacă, la o condiţională, 

toate propoziţiile aici în discuţie sînt completive directe, pentru că prezintă 

acţiunile lor ca nişte obiecte ale verbelor regente, care sînt tranzitive. Toate 

propoziţiile subordonate răspund la întrebarea ce?41. 

 

8. CONTRAGEREA 

 Subordonata completivă directă se poate reduce, prin contragere, la 

echivalentul ei sintactic din planul propoziţiei – complementul direct: L-am întîlnit 
                                                                                                                                                       
neschimbat (ar fi crezut aceasta, acest lucru; ar fi crezut acestea, aceste lucruri), deci, şi 
subordonata e completivă directă [Mătcaş, 93]. 

41Este adevărat că cele mai multe propoziţii completive directe pot fi aflate punînd 
întrebarea ce? la verbele  regente. Dar, în general, întrebarea nu trebuie să fie principalul 
procedeu de identificare în analiza sintactică, ci numai un asociat al altor criterii. Cu ajutorul 
întrebării ce? pot fi identificate: unele subiective, cele  mai multe completive directe, 
predicativele. Ce-I care folosesc întrebarea ce? confundă  subiectiva cu completive directă. De 
aceea se recomandă să se analizeze verbul regent, privind: tranzitivitatea sau intranzitivitatea, 
caracterul personal sau impersonal, copulativ sau semicopulativ. 

Dacă verbul regent este tranzitiv şi personal, propoziţia care răspunde la întrebarea ce? 
este sigur completivă directă. 

Dacă verbul este intranzitiv şi personal, atunci întrebarea a fost pusă greşit, deoarece 
intranzitivele nu pot avea complement direct. 

Dacă verbul este fie tranzitiv, fie intranzitiv, dar şi într-un caz şi în altul este impersonal, 
atunci propoziţia care răspunde la întrebarea ce? este sigur subiectivă. 

Dacă verbul este copulativ sau semicopulativ, propoziţia  nu poate fi completivă directă, 
ci predicativă. 
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/ pe cine-mi este drag > L-am întîlnit pe Ion; Ţi-am adus / ce mi-ai cerut > Ţi-am 

adus caietele; A băgat de seamă / că are o defecţiune > A băgat de seamă 

defecţiunea; A ţinut minte / cînd aţi plecat > A ţinut minte ora plecării etc. 

 

9. UNELE CONCLUZII 

 Subordonata completivă directă este subordonata care îndeplineşte funcţia 

sintactică de complement direct pe lîngă un verb tranzitiv, o locuţiune verbală 

tranzitivă sau o interjecţie predicativă. 

 Regentul subordonatei completive directe poate fi un verb tranzitiv, o 

locuţiune verbală şi o interjecţie predicativă. 

 Subordonata completivă directă poate fi introdusă în frază prin: conjuncţii 

subordonatoare (că, să, ca...să, dacă), pronume şi adjective pronominale relative 

(cine, ce, care, cît, cel ce, ceea ce), prin adverbe relative (cînd, unde, cum), prin 

locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: cum că, precum că. 

 Completivele relative pot fi propriu-zise sau interogative. 

 Completiva directă poate fi confundată cu propoziţia subordonată subiectivă, 

atributivă, circumstanţială. 
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X. COMPLEMENTUL INDIRECT 

 

1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

Complementul indirect reprezintă partea de propoziţie în tratarea căreia se 

constată cele mai mari deosebiri între gramatici. Diferenţele ţin atît de definiţie, cît 

şi de tipurile de construcţii încadrate în clasa complementului indirect. 

 Astfel, în Limba română contemporană, acad. I. Iordan, numind acest 

component al propoziţiei obiect indirect, îl defineşte ca „partea secundară a 

propoziţiei care determină un verb spre a arăta cui i se dă sau i se ia ceva, în folosul 

sau în paguba cui se săvîrşeşte o acţiune, cine (în afară de subiect) este interesat în 

acţiunea ei” [Iordan, 641]. 

 Autorii Gramaticii limbii române definesc complementul indirect prin 

aceleaşi elemente specifice: „partea de propoziţie asupra căreia se răsfrînge în chip 

indirect acţiunea verbului, în sensul că din acţiune rezultă de obicei un folos sau o 

pagubă pentru fiinţa sau lucrul denumit de complementul indirect [CA, 1954, 117]; 

într-o altă ediţie autorii aceleiaşi gramatici definesc complementul indirect ca 

„partea de propoziţie care determină un verb, o locuţiune verbală, un adverb, un 

adjectiv, o locuţiune adjectivală sau o interjecţie, indicînd obiectul căruia i se 

atribuie o acţiune, o însuşire, o caracteristică”, apoi intervine o precizare: „De 

multe ori rezultă un folos sau o pagubă pentru obiectul căruia i se atribuie o 

acţiune, o însuşire sau o caracteristică [CA, 1963, 159]. În această ordine de idei, 

V. Guţu Romalo susţine că „noua definiţie detaliază particularităţile regentului, dar 

are defectul de a utiliza pentru indicarea caracteristicii distinctive în interiorul 

clasei complementelor, verbul – insuficient de precis, în acest context – a atribui 

(„obiectul căruia i se atribuie...”). Lipsa de claritate se agravează dacă ţinem seama 

de faptul că acelaşi verb apare şi în definiţia predicatului. Predicatul este partea 

principală de propoziţie care atribuie subiectului o acţiune, o stare sau o însuşire...” 

[Guţu Romalo, 174]42. Autorii Gramaticii limbii române (2005) propun o definiţie 

                                                
42Utilizarea acestui termen în definiţia complementului indirect apare la I. Rizescu 

(complementul indirect sau al atribuirii // LR, 1961, nr. 5, p. 434), de la care îl preia şi V. Şerban 



 115 

mai laconică şi mai precisă: „Complementul (obiectul) indirect, în forma sa 

prototipică, este un component actanţial al grupului verbal reprezentînd 

destinatarul / beneficiarul procesului codificat de verb [GA, 2005: 397]. 

 În acelaşi timp, lingviştii încearcă să stabilească cauzele dificultăţilor de 

definire: „Complementul indirect comportă dificultăţi de definire cauzate de 

elementele sale regente, de părţile de vorbire în care se concretizează şi de 

informaţia sa semantică în raport cu informaţia semantică a regentului [Dimitriu, 

1397]. 

 Trebuie să precizăm că informaţia semantică a complementului direct e 

generată de relaţia lui cu subiectul şi predicatul şi, datorită acestei relaţii, 

complementul indirect poate exprima mai multe tipuri de raporturi semantice: 

 a) Raporturi realizate în favoarea sau defavoarea cuiva. Particularitatea 

structurii semantice a enunţului Răzeşii s-au vîndut bogătanilor (M. Sadoveanu), 

reprezintă reflectarea unor asemenea raporturi de intercondiţionare, care sînt 

exprimate cu ajutorul verbului a (se) vinde, menţionîndu-se astfel că acţiunea 

realizată de subiect se efectuează în favoarea sau defavoarea obiectului. 

 b) Raporturi care indică apartenenţa sau dependenţa persoanelor 

(obiectelor, fenomenelor). Raporturile semantice de apartenenţă sau dependenţă 

se prezintă gramatical cu ajutorul verbelor: a aparţine, a se atribui, a atîrna. 

Structura semantică a enunţurilor se fondează, în acest caz, pe interacţiunea 

subiectului static, a predicatului cu sens de apartenenţă / dependenţă şi a 

complementului indirect, care condiţionează această apartenenţă sau dependenţă. 

De exemplu: Toţi aparţineau clasei nobile (C. Stamati-Ciurea). 

 c) Raporturi care indică direcţia. Particularitatea structurii semantice a 

enunţurilor de tipul Amploiatul se uita la mine (C. Stamati-Ciurea), O armă 

inamică se ridică asupra viteazului boier (B. P. Hasdeu) constă în faptul că 

raporturile semantice care se găsesc la baza formării lor au un caracter de orientare, 

indicînd direcţia acţiunii, punctul final al acţiunii, realizate de primul obiect. 
                                                                                                                                                       
(Curs practic de sintaxă a limbii române, Bucureşti, 1964, p. 154: „Complementul indirect este 
obiectul gramatical cu existenţă independentă faţă de acţiune, dar interesat de ea, spre care se 
îndreaptă sau căruia i se atribuie acţiunea sau rezultatul ei”). 
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Caracteristica principală a acestor raporturi semantice constă în caracterul 

direcţionat al acestei acţiunii. 

 d) Raporturi reciproce dintre obiecte. Aceste raporturi între subiect şi 

obiectul indirect sînt indicate cu ajutorul verbelor: a se bate, a se uni etc. În 

semantica acestor verbe se conţine explicit indicarea obiectului cu care primul 

obiect intră într-un raport reciproc. De exemplu: Elementele se uniră cu trădătorii 

(B. P. Hasdeu), Muntenii se băteau cu moldovenii (B. P. Hasdeu). 

 c) Raporturi care reflectă acţiuni senzoriale. Aceste raporturi sînt 

exprimate din punct de vedere gramatical cu ajutorul verbelor care denumesc 

diferite sentimente: a se mira, a se bucura. Semantica acestor enunţuri indică în 

subiect prezenţa proceselor emoţionale şi morale ca rezultat al raportului său cu 

obiectul semantic. De exemplu: Mişeii se vor bucura [...] de bunurile acestei vieţi 

(M. Sadoveanu). 

 e) Raporturi în care acţiunea realizată de un obiect se răsfrînge asupra 

lui sau altui obiect fără a-i produce vreo modificare. Raportul sintactic dintre 

subiect, predicat şi complement indirect, este exprimat cu ajutorul verbelor 

reflexive  de tipul: a se despărţi, a se sătura. De exemplu: [...] eu mă despart [...] 

de domnia ta (M. Sadoveanu). 

 f) Raporturi care indică asemănarea sau deosebirea dintre persoane 

(obiecte, fenomene). Aceste raporturi sînt exprimate din punct de vedere 

gramatical cu ajutorul verbelor care indică asemănarea sau deosebirea dintre 

persoane (obiecte, fenomene): a diferi, a semăna. De exemplu: Totul semăna 

sunetului limpede al unui clopoţel (C. Stamati-Ciurea). 

 

2. INVENTARUL CONSTRUCŢIILOR CU FUNCŢIE  

DE COMPLEMENT INDIRECT 

 Majoritatea lingviştilor afirmă că structurile care îndeplinesc funcţia de 

complement indirect sînt variate şi pot fi interpretate în mod diferit. Astfel, Gh. 

Constantinescu-Dobridor susţine că „structurile de tipul aproape de noi (departe 

de noi), împreună cu el şi potrivit cu prevederile din propoziţiile: S-a aşezat 



 117 

aproape de noi, A plecat împreună cu el. Acţionează potrivit cu prevederile 

tratatului pot fi interpretate în două feluri. După unii cercetători, ele ar reprezenta 

nişte complemente – primul circusmtanţial de loc, al doilea, circumstanţial 

sociativ, al treilea circumstanţial de mod – exprimate prin pronume personale 

(primele două) şi prin substantiv (ultimul) în Ac., precedate de locuţiunile 

prepoziţionale aproape de, departe de, împreună cu şi potrivit cu (alcătuite din 

adverb + prepoziţie). După alţi cercetători, aici ar fi vorba de nişte complemente 

indirecte (de noi, cu el, cu prevederile) care determină adverbele precedente 

(aproape, departe, împreună şi potrivit). Dacă iniţial ele au fost într-adevăr  nişte 

complemente indirecte ale unor adverbe, cu timpul structurile  aproape de, departe 

de, împreună cu şi potrivit cu s-au transformat, prin gramaticalizare, în nişte 

locuţiuni prepoziţionale ce preced complementele circumstanţiale  amintite mai 

sus” [Constantinescu-Dobridor, 196]. 

 În aceeaşi ordine de idei, V. Guţu Romalo susţine că „inventarele de 

construcţii cuprinse la această parte de propoziţie diferă din cauza deosebirilor 

referitoare la calitatea elementului regent” [Guţu Romalo, 174]. 

 Astfel, în Gramatica limbii române (1966), se menţionează ca regente 

posibile ale complementului indirect verbul, adjectivul, o locuţiune verbală, un 

adverb sau o interjecţie [CA, 159]. 

 O substanţială reducere a inventarului complementului indirect derivă din 

considerarea ca părţi de propoziţie distincte a complementelor sociativ şi de agent, 

instrumental şi de relaţie. 

 „Definirea poziţiei sintactice complement indirect prin dativ (fără 

prepoziţie), susţine V. Guţu Romalo, exclude din discuţie, de la început, 

numeroase şi variate construcţii prepoziţionale cu despre, pentru etc., considerate 

de diverse gramatici ca reprezentînd complementul indirect” [Guţu Romalo, 175]. 

 Mai mult decît atît: Gramatica limbii române (2005), evidenţiază un tip de 

complement care ar include aceste structuri – complementul prepoziţional [GA, 

416]. 
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 Nu aparţin clasei de substituţie construcţiile cu despre (vorbeşte despre artă) 

cu de (Îţi aduci aminte de copilărie), cu la43 (Se gîndeşte la viitor). Nici una din 

aceste construcţii nu admit substituţia cu dativul (*Se gîndeşte viitorului nu e un 

enunţ reperat pentru limba română) [Guţu Romalo, 176]. 

 

3. REGENTUL COMPLEMENTULUI INDIRECT 

 În privinţa elementelor regente ale complementului indirect nu există unitate 

de vederi. Astfel, unii lingvişti vorbesc de patru regenţi: verbul, adverbul, 

adjectivul şi interjecţia [GA 1966: 159; Irimia, 415; Merlan, 102-103]; la aceşti 

patru regenţi, unii specialişti  adaugă un al cincilea, substantivul44 [Iordan, 643]. 

 Indicînd substantivele ca regente ale complementului indirect, motivează 

acest lucru prin faptul că substantivele respective „au temă verbală... sau aparţin 

unei familii în care intră un verb” [ibidem]. 

 Convingătoare, în acest sens, e părerea lui C. Dimitriu, care susţine că 

„opinia exprimată... ignoră convenţia gramaticală cvasiuniversală, impusă şi prin 

tradiţie, potrivit căreia ceea ce determină un regent de tip nominal este atribut, iar 

ceea ce determină un regent de tip verbal este complement...” [Dimitriu, 1398]. 

 În această ordine de idei, trebuie să menţionăm că interjecţiile apar destul de 

rar ca regente ale complementului indirect (interjecţii onomatopee: pleosc, buf şi 

interjecţii propriu-zise: bravo, halal, vai). De asemenea rar apare şi adverbul în 

                                                
43Un caz special în care încadrarea grupului la presupune o interpretare mai complicată, 

substituţia cu dativul nefiind posibilă, îl reprezintă construcţiile în care substantivul precedat de 
la este  determinat de un numeral cardinal. În enunţul S-au dat burse la cinci studenţi, 
complementul cu la nu poate fi înlocuit printr-un complement în dativ. Omiterea numeralului 
duce însă la construcţii compatibile cu dativul: în S-au dat burse la studenţi, de exemplu, putem 
utiliza şi dativul s-au dat burse studenţilor. Substituirea cu dativul este posibilă şi în cazul în 
care determinarea cantitativă a substantivului precedat de la are caracter nedeterminat (S-au dat 
burse la mulţi (puţini, cîţiva) studenţi şi S-au dat burse multor (puţinor, cîtorva) studenţi. 

Faptul că grupările cu la în care substantivul este precedat de numeral aparţin clasei de 
substituţie a complementului indirect este indicat şi de posibilitatea reluării sau anticipării prin 
pronume aton în dativ: Li s-au dat burse la cinci studenţi sau La cinci studenţi li s-au dat burse 
[Guţu Romalo, 176]. 

 
44Substantivele pot fi însoţite de obiecte indirecte (lupta pentru pace) [Iordan, 643]. 
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calitate de regent al complementului indirect, putînd menţiona aici adverbe de felul 

aproape, departe45 etc. 

 Privitor la adjectivul regent al complementului indirect, notăm că adjectivele 

pronominale şi adjectivele numerale nu sînt niciodată regente ale complementelor 

indirecte. Nici adjectivele calificative nu sînt acceptate toate şi de toţi lingviştii ca 

regente ale complementului indirect. I. Iordan consideră că „adjectivele formate 

sau nu pe terenul limbii române, de felul nepăsător, supus, necesar, pot guverna 

complemente indirecte, întrucît au sensul... înrudit cu al verbului...” [Iordan, 643]; 

pe cînd C. Dimitriu consideră că „aici importanţă are nu provenienţa adjectivelor, 

ci funcţionarea lor în limba română, găsind că pot avea în subordine complemente 

indirecte atît adjectivale – formaţii româneşti (deschis, înrobit, recunoscător), cît şi 

adjectivele-moştenite sau împrumutate (bun, rău, beteag, necesar) etc [Dimitriu, 

1399]. 

 Deci, termenul regent poate fi: 

a) un verb sau o locuţiune verbală46 (a da, a oferi, a mulţumi, a se adresa, a 

şi aduce aminte): Niciodată ... nu mi-a fost dor de vreo idee (N. Stănescu); ne-am 

bătut capul cu lucrarea asta; Am trimis copiilor un cadou; El a dat citire lucrării. 

b) un adjectiv de tipul apt, avid, predispus, ferice etc.: Ferice de părinţii 

care l-au născut (I. Creangă); Era un lucru asemănător cu acesta. 

c) un adverb de tipul departe, aproape etc.: Departe sînt de tine şi singur 

lîngă foc (M. Eminescu); Zbura paralel cu maşina. 

d) O interjecţie predicativă de tipul na, bravo, hai etc.: Na-vă de cheltuială, 

ghiavoli ce sînteţi (I. Creangă); Vai ţie, omule! 

 

                                                
45În Gramatica Academiei, vol. II, 163 se susţine că grupul aproape de poate fi considerat 

locuţiune prepoziţională (potrivit cu stăruinţele ei). În acest caz, credem, nu se poate vorbi de un 
complement indirect, întrucît adverbul potrivit şi prepoziţia cu şi-au pierdut individualitatea. Cu 
alte cuvinte, în propoziţia de mai sus îmbinarea potrivit cu stăruinţele ei se constituie într-o 
singură funcţie sintactică de circumstanţial, această funcţie concretizîndu-se într-un substantiv în 
cazul acuzativ precedat de perifraza propoziţională potrivit cu. 

46Dacă un obiect indirect se referă la o locuţiune verbală ce echivalează semantic cu un 
verb predicativ, el (obiectul indirect) se pretează uneori la transformare în obiect direct (am dat 
de ştire la părinţi – am înştiinţat părinţii; el a dat citire scrisorii – el a citit scrisoarea). 
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4. EXPRIMAREA COMPLEMENTULUI INDIRECT 

Complementul indirect se exprimă, în mod curent, prin: 

- substantiv  în cazul dativ: 

Plîngerea a fost înaintată Ministerului Mediului; I-a procurat Mariei bilete 

la concert; Firescul pe care îl dă unei întîlniri este îndelunga ei aşteptare; Am dat 

la copii47  multe cărţi. 

- pronume personale sau reflexive neaccentuate în cazul dativ: 

Dumnezeu nu ni se comunică pentru a rămîne inabordabil. Mă chemase să-i 

ţin tovărăşie. Şi-a pus în lăzi tot ce era personal. Ei îşi sînt simpatici unul altuia. 

- pronume (de diverse tipuri): 

Spuneam odată cuiva că ţărăncile îmbătrînesc repede. A povestit tuturor 

cele întîmplate. A povestit alor mei de mizeria de acolo. Această simplă sfidare nu 

face rău nimănui. 

- numerale (cardinale, ordinale, colective etc.): 

Amîndurora le place literatura. Se poate oferi bursă numai unuia. Are două 

fete, dar numai primei i-a mers bine în viaţă. 

 

5. DUBLA EXPRIMARE A COMPLEMENTULUI INDIRECT 

Ca şi în cazul complementului direct, dublarea complementului indirect se 

realizează prin formele neaccentuate ale pronumelui personal, dar pentru cazul 

dativ. 

 Cînd un complement indirect este exprimat prin pronume personale 

neaccentuate plasate înaintea verbului, atunci are loc fenomenul de reluare, iar 

cînd este exprimat în urma verbului, are loc anticiparea. 

 Plasat înaintea verbului regent, complementul indirect are două situaţii în 

privinţa reluării: 

                                                
47Destul de frecvent în limba română este complementul indirect exprimat prin aşa-

numitul dativ analitic conţinînd o serie de prepoziţii şi pretîndu-se la transformarea în dativul 
sintetic: la (am dat la copii – am dat copiilor), către (s-a adresat către oameni – s-a adresat 
oamenilor), pentru (am adus pentru copii – am adus copiilor), spre (se adresă spre cei adunaţi – 
se adresă celor adunaţi). Mai mult chiar, uneori, sîntem tentaţi să preferăm forma analitică a 
dativului: am spus la toţi,  a zvonit la tot satul, vindem fructe către stat.  
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2.1. Reluarea obligatorie se realizează: 

- dacă este exprimat prin substantive în cazul dativ: 

Copilei îi plăcea să-l vadă în preajma ei (M. Sadoveanu); Lui Nicoară i s-a 

zbătut inima în piept (M. Sadoveanu) 

- dacă este exprimat prin pronume personale, demonstrative sau relativ 

interogative (cu excepţia lui cine): 

 Mie, unuia, îmi este cu neputinţă să cuget la aşa ceva. Acelora le-am 

comunicat chiar eu. Molima, căreia nu i se cunoştea numele, bîntuia ţara. 

2.2. Reluarea facultativă se realizează:48 

- dacă complementul indirect este exprimat prin dativul pronumelor 

nehotărîte, negative şi al relativ-interogativului cine: 

 Altora le cîntă-n crîng ciocîrlia. 

 Nimănui nu i se permite să tulbure liniştea în sala de citire. 

 Grija noastră n-aib-o nime 

 Cui ce-i pasă că-mi eşti drag? (M. Eminescu). 

 V. Şerban susţine că „anticiparea nu este decît reversul reluării, pe de altă 

parte ea are caracter popular, fiind o precizare stilistică  provenită din vorbirea 

curentă” [Şerban, 232]. 

 Anticiparea complementului indirect se prezintă ca obligatorie şi facultativă. 

2.3. Anticiparea obligatorie se realizează: 

- dacă este exprimat prin formele accentuate de dativ ale pronumelui 

personal sau prin pronume demonstrativ, plasate în postpoziţia verbului: 

 Spune-mi acuma tu mie, dacă ai uitat datoria şi jurămîntul care ne leagă 

(M. Eminescu); Le-a dat acestora sfatul cel mai bun; I-a spus celeilalte să nu mai 

aştepte. 

2.4. Anticiparea facultativă se realizează: 

- dacă este exprimat prin substantive, nume de persoană (proprii sau 

comune): Dar acest lucru nu i se putea întîmpla Mariei; de atunci li s-a tăiat pofta 

oamenilor să mai vină aici. 
                                                

48Pentru reluarea complementului indirect în dativ nu există situaţia de interdicţie.  



 122 

- dacă este exprimat prin pronume nehotărît sau negativ: Le-am spus 

unora să aştepte; Nu i-am spus nimănui secretul. 

 

6.CLASIFICAREA COMPLEMENTULUI INDIRECT 

Din punct de vedere structural, complementul indirect poate fi: 

a. simplu (sintetic) exprimat prin: 

- substantive, pronume sau numerale în cazul dativ cu sau fără prepoziţie 

în genitiv, în acuzativ însoţit de prepoziţie: Îmbătrînea, e adevărat, dar 

modificarea sa era asemănătoare frunzelor toamna (Al. Ivasiuc); Ea este 

cîştigătoare a medaliei de aur; Ne ameninţă un nou război şi sîntem dezarmaţi 

împotriva49 lui. 

- adjective propriu-zise şi adjective pronominale posesive însoţite de o 

prepoziţie: Zorile, din viorii, deveniseră albicioase (C. Peterscu); Şi pe voi contra 

voastră la luptă ei vă mîn (M. Eminescu) 

- prin verbe la infinitiv, rar la gerunziu ori la supin: Mă gîndesc a-mi 

încerca norocul în altă parte; M-am săturat ascultîndu-ţi văicărelele; Nu te-ai 

săturat de citit? 

6.2. dezvoltat, constituit din termeni coordonaţi disjunctiv, adversativ, 

conclusiv sau realizat prin sintagme cu prepoziţia între: 

 Visează la o casă sau la o vilă. 

 Între oraş şi sat există o diferenţă mare. 

 

 6.3. multiplu, constituit din termeni coordonaţi copulativ: 

 În lumea de mizerii şi lacrimi nu e loc 

 Pentru atîta milă şi pentru-atît noroc... (M. Eminescu) 

 

                                                
49Unii lingvişti sînt de părere că complementul indirect exprimat prin adjective 

pronominale posesive precedate de prepoziţii ca asupra, contra, înaintea, împotriva, în faţa (care 
în general cer genitivul) stă în cazul acuzativ. Situarea în acuzativ, susţine A. Merlan, se 
datorează acordului (în caz, gen, număr) cu substantivul din perifraza prepoziţională (în faţa 
mea, în spatele meu) [Merlan, 104].  
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7. DELIMITAREA COMPLEMENTULUI INDIRECT50 DE ALTE PĂRŢI 

SECUNDARE DE PROPOZIŢIE 

 Posibilitatea construirii complementului indirect cu numeroase prepoziţii, cît 

şi faptul că prin el sînt complinite multe părţi de vorbire (verbe, adjective şi 

interjecţii), duce, de multe ori, la dubiu în privinţa delimitării complementului 

indirect de alte complemente  (de agent şi sociativ) şi de unele circumstanţiale 

(instrumental şi de relaţie). 

 De aceea considerăm că e necesar să insistăm asupra unor elemente specifice 

ale complementului indirect, paralel cu cele menţionate. 

  

 7.1. Complementul indirect şi cel de agent 

 Deosebirea dintre aceste complemente este următoarea: complementului 

indirect i se atribuie, i se ataşează o acţiune, iar complementul de agent este autor 

al acţiunii verbelor la diateza pasivă sau reflexivă cu înţeles pasiv. 

 Şi-a amintit de ei (complement indirect) 

 Lucrarea e scrisă  de ei (complement de agent) 

 

 7.2. Complementul indirect şi cel sociativ 

 Îndoieli în distingerea acestor două feluri de complemente se nasc din 

folosirea aceleiaşi prepoziţii (cu): 

 Se poartă atent cu bătrînii (complement indirect) 

 Cu moşul nu-i chip să discuţi liniştit (L. Rebreanu) (complement sociativ) 

 În primul exemplu, e vorba de ataşarea acţiunii unui obiect, iar în al doilea, e 

evidentă însoţirea subiectului în desfăşurarea acţiunii. 

 

                                                
50În literatura de specialitate s-au emis două opinii: unii consideră că în cazul dualităţii de 

întrebări (a circumstanţialului şi a complementului indirect) preferinţa trebuie dată 
circumstanţialului (a se vedea: Dîrul A. Delimitarea complementului indirect de cel 
circumstanţail // LLM, nr. 1, 1959). Alţii socot că în asemeena situaţii fluctuante e nevoie să ne 
conducem de criterii logico-semantice, contextuale şi transformaţionale (am scos căldarea din 
casă – complement circumstanţial de loc, dar am scos batista din poşetă – complement indirect). 
(A se vedea [Ciobanu, Sintaxa propoziţiei în cl. VII, Chişinău, 1977, 54-83]). 



 124 

 7.3. Complementul indirect şi circumstanţialul instrumental 

 Dificultăţi în delimitarea complementului indirect de circumstanţialul 

instrumental se ivesc mai ales cînd e vorba de materie: 

 Întîi i-am hrănit cu malaiul meu şi cu peştele meu (M. Sadoveanu) 

 Lampa ce atîrnă din tavan peste mescioara încărcată cu cuie de lemn, şi 

calapoade, şi scule lăsa restul odăiţei într-o obscuritate (L. Rebreanu) 

 La delimitarea justă a tipului complementului, ne ajută sensul lexical al 

cuvintelor regente. Astfel, i-am hrănit are sensul de atribuire, de ataşare, deci cu 

mălaiul, cu peştele sînt complemente indirecte. Această interpretare  este susţinută 

şi de posibilitatea corelării lor cu complemente directe: le-am dat să mănînce 

mălaiul meu şi peştele meu. 

 Lexemele cu cuie, (cu) calapoade şi (cu) scule reprezintă clar instrumentele 

(materia) care au contribuit la realizarea acţiunii. 

 

 7.4. Complementul indirect şi circumstanţialul de relaţie 

 Construite cu aceleaşi prepoziţii, complementul indirect şi circumstanţialul 

de relaţie pot fi confundate. 

 Am amintit în acest sens, că verbele de declaraţie, de cunoaştere, de cugetare 

se construiesc cu un complement indirect (a vorbi, a spune, a zice; a înţelege, a 

pricepe; a şti, a gîndi, a aminti etc.) 

 Nu atît despre asta voiam să grăiesc, cît despre vicleşugurile muierilor, care 

sînt nesfîrşite şi minunate (M. Sadoveanu) 

 Referirea la obiect, prin limitarea acţiunii la el sau la o parte a lui, se face cu 

ajutorul circumstanţialului de relaţie: 

 Despre Nadina (= referitor la Nadina, în privinţa Nadinei) n-are nici o grijă 

(L. Rebreanu) 

 

UNELE CONCLUZII 

 Complementul indirect este partea secundară de propoziţie care determină 

un verb şi indică obiectul căruia i se atribuie o acţiune, o însuşire, o caracteristică. 
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 Regentul complementului indirect poate fi un verb sau o locuţiune verbală, 

un adjectiv, un adverb şi o interjecţie predicativă. 

 Complementul indirect poate fi exprimat prin substantive, pronume şi 

numerale. 

 Complementul indirect poate fi reluat sau anticipat prin formele 

neaccentuate ale pronumelor personale. 

 Complementul indirect, conform structurii, poate fi: simplu, dezvoltat şi 

multiplu. 
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XI. SUBORDONATA COMPLETIVĂ INDIRECTĂ 
 

    1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

 Subordonata completivă indirectă este subordonata care îndeplineşte funcţia 

sintactică de complement indirect pe lîngă un verb tranzitiv, o locuţiune verbală, 

un adjectiv sau o interjecţie predicativă din propoziţia regentă. De exemplu: 

 Scriu şi eu / cui mi-a scris. 

 A avut grijă / să-l scoale mai devreme. 

 E un om îngăduitor / faţă de cine greşeşte. 

 Vai / de cine nu munceşte. 

 Altfel spus, subordonata completivă indirectă arată obiectul asupra căruia se 

răsfrînge indirect acţiunea unui verb, a unei locuţiuni verbale sau conţinutul unei 

interjecţii predicative din propoziţia regentă, sau căruia i se atribuie o acţiune, o 

însuşire sau o caracteristică. 

Subordonata completivă indirectă îndeplineşte în frază o funcţie identică cu 

aceea a unei părţi secundare de propoziţie (complementul indirect), la care  se 

poate reduce prin contragere. 

Corespondenţa dintre subordonata completivă indirectă şi complementul 

indirect este aproape totală şi ea se reflectă nu numai în conţinut (ideea de obiect 

indirect) şi în denumirile lor asemănătoare, ci şi în folosirea aceloraşi întrebări, a 

aceloraşi elemente determinate, a aceluiaşi procedeu de anticipare şi reluare, a 

aceleiaşi topici şi punctuaţii, în absenţa elementelor corelative. 

Subordonata completivă indirectă are însă alte mijloace de introducere în 

frază decît complementul indirect în propoziţie, singurele lor elemente comune, din 

acest punct de vedere, fiind numai unele prepoziţii, folosite în propoziţie pentru 

legarea complementelor indirecte de elementele lor regente, iar în frază, înaintea 

unor elemente introductive, pentru asigurarea unor nuanţe de sens sau a unor 

funcţii sintactice ale acestora. 
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2. REGENTUL SUBORDONATEI COMPLETIVE INDIRECTE 

Subordonata completivă indirectă are ca elemente determinate, în propoziţia 

regentă, următoarele părţi de vorbire: 

- un verb tranzitiv sau intranzitiv: 

Ca să văd un chip se uită 

Cum aleargă apa-n cercuri (M. Eminescu). 

I-a dat / cui i-a cerut 

A rămas acolo / pentru cine venise. 

- un verb la diateza pasivă: 

 Sînt convins / că nu vine. 

 Au fost ajutaţi / să culeagă fructe. 

- un verb copulativ + un nume predicativ (= predicat nominal): 

Pentru cine o cunoaşte 

Toate-s vechi şi nouă toate (M. Eminescu) 

Cui îi place / cafeaua  îi pare un deliciu. 

Eşti liber / să acţionezi. 

- o locuţiune verbală (tranzitivă sau intranzitivă): 

A adus elogii /cui le merită. 

N-are habar / de ce facem noi. 

Nu are idee / unde locuim noi. 

- un adjectiv calificativ: 

Doritor / să facă excursii 

Este o comisie / favorabilă / celor ce s-au pregătit. 

- o interjecţie (predicativă): 

Na / pentru cine te-a trimis. 

Vai / celor ce ne fac rău. 

Şi pe neaşteptate pleosc una / cui spuse asta. 

 

 

 



 129 

3. ELEMENTE  INTRODUCTIVE 

 Subordonata completivă indirectă poate fi introdusă în frază prin 

următoarele categorii de mijloace: 

a) prin conjuncţii subordonatoare: că, să, ca...să, dacă, de. 

Nu s-a gîndit / că51-l va deranja. 

Era bucuroasă / să52-l primească. 

Se teme / ca lucrurile să53 nu ia o altă întorsătură. 

S-a gîndit serios / dacă procedează corect. 

b) prin locuţiuni conjuncţionale subordonatoare54: cum că, ca nu cumva să: 

Nu mă îndoiesc deloc / cum că au luat-o pe alt drum; Îi era teamă / ca nu 

cumva să-l piardă. 

 c) prin pronume şi adjective  relative (de obicei în D. sau în Ac.): care, 

cine55, ce, cîte, cel ce, ceea ce, cei ce, cele ce:  

 Nu s-a sinchisit / de oricîte observaţii a primit. 

                                                
51Subordonatele introduse   prin conjuncţia subordonatoare că, după verbe care exprimă 

stări sufleteşti, emoţii, ca a se mira, a se minuna sau teama, ca a se teme, a se înfricoşa sînt la 
graniţa dintre completivele indirecte şi completivele circumstanţiale de cauză: Se mira / că nu 
ştie asta; S-a temut / că-l vor vedea prietenii. 

52Cînd subordonatele completive indirecte sînt introduse prin să, ele sînt completive 
indirecte: Mă tem / să vin acasă; Se sperie / să nu piardă cursa. Totuşi, în aceste exemple, ele se 
apropie de subordonatele circumstanţiale de condiţie (... dacă vin acasă, ... dacă pierde cursa). 
Nuanţa condiţională este şi mai pregnantă, dacă verbul din regentă este la condiţionalul optativ: 
S-ar mira / să-l vadă tată; S-ar minuna / să-i găsească acolo. 

53Părţile de propoziţie intercalate între componentele conjuncţiei subordonatoare 
compuse ca...să, care introduce completiva indirectă, sînt: subiectul, singur sau însoţit de atribute 
(Mereu se gîndeşte / ca aceste experienţe să fie pentru totdeauna abandonate) şi complementul 
(Nu mp aşteptam / ca aici, peste zi, să întîlnesc atîţia cunoscuţi). Uneori se poate intercala chiar 
o propoziţie subordonată completivei indirecte: M-aş mira / ca, după ce pune mina pe bani, să-ţi 
mai dea ceva. 

54Subordonata completivă indirectă introdusă  prin locuţiunea conjuncţională pentru că 
este (chiar după verbele sau locuţiunile verbale care exprimă o mulţumire, ca a se bucura, a se 
înveseli, a se distra, a se amuza, sau un regret, ca a regreta, a se căi, a avea păreri de rău) o 
completivă circumstanţială cauzală, nu o completivă indirectă. Locuţiunea pentru că poate fi 
uşor substituită prin sinonime ca fiindcă, deoarece, întrucît, din cauză că, din pricină că etc. De 
exemplu: Se bucura / pentru că venea primăvara (... deoarece, din cauză că vine primăvara); 
Regreta / pentru că n-a fost şi el (... deoarece, din cauză că n-a fost şi el) etc. A se vedea: D. 
Craşoveanu, Completiva indirectă introdusă prin locuţiunea conjuncţională pentru că // LL, vol. 
I-II, Bucureşti, 2001, p. 32. 

55Gh. Constantinescu- Dobridor, susţine că subordonatele introduse prin către cine şi spre 
cine (de tipul: M-am adresat / către cine venise; M-am adresat / spre cine-mi vorbise) pot fi uşor 
confundate cu subordonatele circumstanţiale de lor [Constantinescu-Dobridor, 405]. 
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 d) prin adverbe relative: unde, cînd, cum, încotro, cît. 

 Nu-mi aduc aminte / cînd s-a întîmplat. 

 Se mira / cum a reuşit să scrie poezii. 

 Nu are idee / încotro a plecat. 

 Nu-mi dau seama / unde mă aflu. 

 Te uită / cum ninge decembrie (G. Bacovia). 

 

4. TOPICA ŞI PUNCTUAŢIA COMPLETIVEI INDIRECTE 

 Subordonata completivă indirectă stă, de obicei, în postpoziţia verbului regent: 

 Mă gîndesc / să plec la studii în străinătate 

 Nimeni nu se interesa / cum mergea cu şcoala lui (M. Sadoveanu) 

 Uneori, în anumite interese stilistice, completiva indirectă precedă propoziţia regentă: 

 De ce m-am temut, n-am scăpat (M. Sadoveanu) 

Propoziţia completivă indirectă se izolează de regentă numai în următoarele cazuri: 

- Dacă propoziţia subordonată  indirectă este antepusă regentei, se poate aplica un semn 

de punctuaţie, preponderent, virgula: Dacă va exista o altă şansă, / voi mai medita. 

- Dacă propoziţia subordonată indirectă este juxtapusă: Încerc să meditez: vor mai 
exista şi alte şanse. 

 

5. RELUAREA ŞI ANTICIPAREA COMPLETIVEI INDIRECTE 
Subordonata completivă indirectă, ca şi complementul indirect, poate fi reluată şi 

anticipată prin formele neaccentuate de dativ persoana a III-a singular, ale pronumelui personal. 

Se reia propoziţia completivă indirectă dacă este plasată înaintea regente. Atît reluarea, 

cît şi anticiparea se pot produce dacă subordonata respectivă este introdusă printr-un pronume 

relativ sau nehotărît. 

 Cui nu-i trebuie / nu-i dă. 

 Oricui a avut nevoie de ele / le-a împrumutat. 

 Nu-i dă / cui nu-i trebuie. 

 I le-a împrumutat / oricui a avut nevoie de ele. 

 

6. DELIMITAREA COMPLETIVEI INDIRECTE  

DE ALTE TIPURI DE SUBORDONATE 
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Diversitatea jonctivelor introductive şi a regenţilor subordonatei completive indirecte, fac 

ca această subordonată să prezinte dificultăţi în identificarea ei faţă de alte tipuri de subordonate. 

- Propoziţia subordonată indirectă poate fi confundată cu o subordonată circumstanţială 

finală: 

Adevăraţii binefăcători sînt acei care-l ajută pe omul muncitor să se elibereze treptat de 

sclavie. 

 Se străduieşte / să-l aducă acasă. 

 Se chinuieşte / să-l crească. 

 - Propoziţia subordonată indirectă poate fi confundată cu o subordonată circumstanţială 

cauzală: 

 El se mira / de ce a văzut. 

 Îmi pare rău / pentru că nu a aflat la timp. 

 Îi mulţumeşte / pentru că a fost atent cu el. 

 

7. CONTRAGEREA 
Subordonata completivă indirectă se poate reduce, prin contragere, la echivalentul ei 

sintactic din planul propoziţiei – complementul indirect. 
 Îi răspund / cui întreabă. 

 Îi răspund  lui Ion. 

 Se gîndeşte / cum ar reacţiona. 

 Se gîndeşte la reacţia lui. 

 Îi este teamă / că refuză. 

 Îi este teamă de refuzul lui. 

 

8. UNELE CONCLUZII 

 Subordonata completivă indirectă îndeplineşte funcţia sintactică de complement indirect 

pe lîngă un verb, o locuţiune verbală, un adjectiv sau o interjecţie predicativă din propoziţia 

regentă. 

 Regentul subordonatei completive indirecte este un verb (tranzitiv sau intranzitiv), o 

locuţiune verbală, un adjectiv, o interjecţie predicativă. 

 Subordonata completivă indirectă poate fi introdusă în frază prin conjuncţii 

subordonatoare, locuţiuni conjuncţionale subordonatoare, prenume şi adverbe relative. 
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 Subordonata completivă indirectă poate fi reluată şi anticipată prin formele neaccentuate 

ale pronumelor personale. 
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XII. COMPLEMENTUL  DE AGENT 
 

     

1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 
 În ce priveşte complementul de agent, gramaticile limbii române reduc 

observaţiile la explicarea termenului şi la precizarea mijloacelor de exprimare a 

acestuia. Cercetările demonstrează însă că sfera de întrebuinţare a complementului 

de agent este în practică mult mai largă decît rezultă din definiţie. 

 Astfel, autorii Gramaticii limbii române ne propun următoarea definiţie: 

„complementul de agent determină un verb la diateza pasivă (construcţia cu a fi, 

modul participiu sau reflexivul cu valoare pasivă), arătînd de cine este făcută 

acţiunea [GLR, 1966, 169]56 alţii lărgesc sfera informaţională a definiţiei: 

„complementul de agent este partea secundară de propoziţie care determină un 

verb la diateza pasivă, un adjectiv sau chiar un adverb provenit dintr-un „verb la 

supin”57... şi indică elementul activ („autorul”) în legătură cu „acţiunea” sau 

„caracteristica” regentă” [Dimitriu, 1393]; o a treia categorie de lingvişti insistă 

asupra planului semantic al definiţiei: „complementul de agent este expresia 

sintactică a autorului acţiunii verbale, din planul extralingvistic al enunţului, atunci 

cînd subiectul gramatical (sau alte funcţii sintactice) reprezintă expresia lingvistică 

a obiectului pasiv al aceleiaşi acţiuni” [Irimia, 424]. 

 Din cele relatate mai sus, observăm că, complementul de agent este pus, prin 

definiţie, în legătură numai cu un verb la diateza pasivă (construcţie cu a fi, modul 

participiu sau reflexivul cu valoare pasivă). 

 De fapt, ceea ce reprezintă specificul acestui complement este dependenţa 

lui de sensul pasiv al determinatului. 

Trebuie să spunem însă că sensul pasiv al determinatului este totuşi un sens, 

exprimat printr-un mod verbal în anumite construcţii sau prin afixe derivative (E o 

                                                
56A se vedea: Gh. Constantinescu-Dobridor, SLR, p. 201; Paula Diaconescu, Exprimarea 

complementului de agent în limba română // LR, 1959, nr. 2, p. 3; T. Hristea, Sinteze de limbă 
română, p. 354; I. Bărbuţă ş.a., Gramatica practica a limbii române, p. 179.  

57 În acest sens, a se vedea: M. Avram, Cu privire la definiţia complementului de agent şi 
a complementului sociativ, p. 469; M. Caragiu-Marioţeanu consideră că supinul nu este un mod 
verbal, ci un substantiv şi, din acest motiv, el este în afara oricărei diateze”. 
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problemă  uşor de constatat de către toţi; Ideea nu mai este contestabilă de 

nimeni). 

Complementul de agent nu poate fi antrenat de o simplă „idee” pasivă, nu 

poate apărea niciodată pe lîngă formele personale ale verbelor active de tipul a 

suferi, a îndura, a suporta, a răbda, a căpăta, cărora unii cercetători58 le găsesc o 

valoare semantică de pasiv [Avram, 469]. 

Autorii Gramaticii limbii române analizează rolurile tematice (configuraţia 

semantică pe care o comportă complementul de agent [GLR, 2005, 435]). 

Astfel, din punct de vedere semantic, complementul de agent desemnează, 

fireşte, Agentul care iniţiază şi controlează acţiunea verbului din construcţia activă, 

respectiv acţiunea verbului de la care provine participiul sau supinul ori de la care 

este derivat adjectivul cu sufixul –abil /-ibil. De aceea, regente ale unor 

complemente de agent, vor fi, în primul rînd, verbele tranzitive de acţiune59, la 

diateza pasivă (uneori la participiu sau la supin), precum şi unele adjective derivate 

de la asemenea verbe. 

În contextul unor verbe psihologice (nonagentive), rolul complementului de 

agent este acela de Experimentator  (Ion este iubit / stimat / urît de toţi sau Stimul 

(Nu o credeam influenţabilă de către oricine), cît şi de Beneficiar (Cartea aceasta 

a fost găsită / pierdută de Maria). 

 

2. REGENTUL COMPLEMENTULUI DE AGENT 

 Complementul de agent are ca agent: 

a) verbe (locuţiuni verbale) tranzitive la diateza pasivă: 

De atunci şi pînă astăzi colonii de lumi pierdute 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit (M. Eminescu). 
                                                

58I. Iordan vorbeşte despre existenţa unui complement de agent în construcţii ca trimit cărţile prin 
prietenul meu „chiar dacă verbul propoziţiei nu stă la pasiv” (Limba română contemporană, ediţia a 
doua, Bucureşti, 1956, 676). Avem de a face cu o concepţie diferită asupra acestui complement. Credem 
că structura prin prietenul meu este mai degrabă un compliment instrumental, în timp ce autorul e de 
părerea că nu poate fi vorba de un circumstanţial instrumental dacă „acţiunea verbului se săvîrşeşte prin 
intermediul unei fiinţe” 

59Tot în contextul unor verbe de acţiune, complementul de agent poate exprima şi Forţa 
care provoacă acţiunea, dar nu o controlează: Zona a fost devastată de incendiu; Conversaţia e 
curmată de vorba scurtă a mecanicului; Plantele sînt distruse de grindină [GLR, 2005, 435].  
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Această ambasadă fu vesel primită de mărirea sa (N. Bălcescu) 

Şi încetul cu încetul satul fu cuprins de indignare şi mînie (L. Rebreanu). 

Atunci fu cuprins de remuşcări (L. Rebreanu) 

Memoriul trimis de către Cuza lui Costache Negri fusese arătat de acesta 

ambasadorului Franţei... (C. Giurescu) 

b) adjective cu sens pasiv: 

În rol de agent al complementului de agent pot apărea: 

a fi  + adjectivele derivate cu sufixul –abil/-ibil: 

Casa este netransmisibilă de către proprietarul  repus în drepturi. 

Lucrările sînt intraductibile de către elevi. 

Contradicţia este identificabilă de către orice specialist. 

Este contestabil de către oricine meritul acestui regizor. 

Nu îl credeam coruptibil de către putere 

- participii60 cu valoare adjectivală: 

A dispărut copilul  devastat de tata. 

Lucrarea a devenit foarte cunoscută de publicul meloman. 

Nu mi-l închipuiam atît de iubit de toţi colegii. 

c) un verb la supin: 

Valoarea cărţii este uşor de remarcat de către oricine. 

Tabloul acesta este greu de furat de către oricine. 

Greşelile sînt uşor de constatat de fiecare. 

 

3. EXPRIMAREA COMPLEMENTULUI DE AGENT 

Complementul de agent poate fi exprimat prin: 

- substantiv61 şi părţi de vorbire cu valoare de substantiv în cazul acuzativ 

(precedat de prepoziţiile de  şi de către): 

Partea răsăriteană a Italiei de nord este locuită de veneţi. Pădurile sînt 

                                                
60Prezenţa formelor de participiu şi de supin ca regent ale unor complemente de agent atît în grupul verbal, 

cît şi în cel adjectival ţin de dubla natură a acestor forme (verbală şi nominală / adjectivală [GLR, 2005, 434],  
61A se vedea: P. Diaconescu, Exprimarea complementului de agent  în limba română, p. 8-11. 
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atacate de diferite insecte dăunătoare. Semnele care ne stau la dispoziţie pentru a 

nota sunetele unei limbi ne sînt impuse de societate (Al. Rosetti). Vocea umană e 

provocată de inflexiuni ale nervului recurent transmise laringelui (Al. Rosetti). 

- pronume în cazul acuzativ (precedat de prepoziţiile de şi de către): 

Religia – o frază  de dînşii inventată (M. Eminescu). 

Păsări, fiare şi lighioane trăiau de el oropsite. 

Poetul era cunoscut  de toţi. 

Aceste scrisori nu ajunseră pînă la ei, fiind prinse  de ai noştri. 

Trebuia să fie bătut de cineva. 

Au fost însoţiţi la hotel de aceştia. 

Neîndrumată de nimeni, mulţimea. 

- numerale cu valoare substantivală în cazul acuzativ (precedat de 

prepoziţiile de şi de către): 

Romanul a fost citit de ambii. 

A fost apreciat de puţini. 

Răspunsul a fost trimis numai de cîţiva. 

Textul a fost interpretat de  doi dintre actori. 

Premiul i se va înmîna de (către) primul dintre sponsorii concursului 

 

    4. CLASIFICAREA COMPLEMENTULUI DE AGENT 

Complementul de agent, ca parte de propoziţie, poate fi din punct de vedere 

structural: 

Autorii Gramaticii limbii române (2005) clasifică complementul de agent în: 

a) simplu, exclusiv sintetic, exprimat prin substantive, prin pronume sau 

prin numerale (în cazul acuzativ cu prepoziţia de sau de către):  

Un rănit e sprijinit pe genunchi  de către un soldat (C. Petrescu) 

Fusese lovit de el, era clar acum. 

Fiind hipnotizată de ochii şarpelui, căzu (V. Voiculescu). 
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b) coordonat62 (constituit din termeni coordonaţi copulativ, disjunctiv şi 

adversativ): 

Vine însoţit  de părinţi şi de prieteni. 

E răsfăţată deopotrivă  de bunici şi  de noi. 

Era favorizat ba  de director, ba  de secretară. 

Era strivit de gînduri şi de emoţii negative. 

Era tachinat nu de profesor, ci de colegi. 

 

5. MĂRCILE COMPLEMENTULUI DE AGENT 

Complementul de agent îşi marchează identitatea sa specifică prin: 

a) prepoziţii de şi de către63: 

Ajungînd seara acasă, am fost întîmpinat de ai mei. 

Îngînat de glas de ape. 

Cînt-un corn cu-nduioşare (M. Eminescu). 

b) regentul exprimat, de cele mai dese ori, prin verb la diateza pasivă 

(pasivul participial sau pronominal): 

Romanul este citit de către studenţi. 

Romanul se citeşte de către studenţi. 

c) regentul un verb la supin: 

Lucrul acesta e uşor  de observat de către toţi. 

Problema este uşor de rezolvat  de către copii. 

 

6.DELIMITAREA COMPLEMENTULUI DE AGENT  

DE ALTE POZIŢII SINTACTICE 

Cînd se construieşte cu prepoziţia de, complementul de agent poate fi 

confundat cu alte tipuri de complemente. 

Complementul de agent poate fi confundat cu complementul indirect. De 

                                                
62Acest tip de complement  este numit de A. Merlan  dezvoltat, incluzînd aici structurile coordonate 

disjunctiv, adversativ sau conclusiv, iar pe cele coordonate copulativ încadrîndu-le într-o clasă aparte de 
complemente de agent multiple [Merlan, 115]; D. Irimia evidenţiază şi tipul propoziţional (prepoziţia completivă de 
agent) şi tipul analitic [Irimia, 426]. 

63A se vedea, în acest sens: P. Diaconescu, Exprimarea complementului de agent în limba română, 9-11. 
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exemplu: 

S-au spus multe de ei (= de către ei) - complement de agent 

S-au spus multe de ei (= despre ei) – complement indirect  

În baza exemplelor de mai sus, putem confirma că atunci cînd prepoziţia 

poate fi substituită prin de către vom avea un complement de agent, iar cînd ea 

echivalează cu  despre vom avea un complement indirect. 

 Complementul de agent poate fi confundat şi cu complementul 

circumstanţial cauzal. 

 El a fost supărat de întîrzierea mea. 

 Astfel, distincţia se poate face după sens sau prin reconstrucţia propoziţiei cu 

verbul la diateza activă: Întîrzierea mea l-a supărat. 

 Evident, vom avea un complement de agent şi nu unul cauzal. 

 Complementul de agent poate fi confundat cu complementul circumstanţial 

instrumental. Între ambele complemente este o apreciere din punct de vedere 

semantic, dar formal ele pot fi diferenţiate. 

 Am cartea obţinută de Ionescu (= de către Ionescu - complement de agent) 

 Am cartea obţinută prin Ionescu (complement circumstanţial instrumental). 

 Un criteriu sigur de identificare al complementului de agent ar fi să-l 

supunem analizei transformaţionale prin expansiune, transformîndu-l într-o 

subordonată completivă de agent. De exemplu: 

 S-au spus multe / de cine ştia adevărul. 

 El a fost supărat / de ce făcusem eu. 

 Am cartea obţinută / de cine voia s-o procure. 

 

7. UNELE CONCLUZII 

Complementul de agent este partea secundară de propoziţie care determină 

un verb la diateza pasivă, un adjectiv sau un adverb provenit dintr-un verb la supin 

şi indică autorul acţiunii verbale. 

 Regentul complementului de agent poate fi un verb la diateza pasivă, un 

adjectiv cu sens pasiv, un verb la supin. 
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 Complementul de agent poate fi exprimat prin substantiv, pronume şi 

numeral (în cazul acuzativ). 

Complementul de agent conform structurii sale, se clasifică în a) simplu; b) 

coordonat sau multiplu. 

Complementul de agent îşi marchează caracterul său individual prin: 

prepoziţii (de şi de către), regent exprimat prin verb la diateza pasivă sau la supin. 
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XIII. SUBORDONATA COMPLETIVĂ DE AGENT 
 

 

1.  DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 

 Conform principiului corespondenţei  dintre părţile de propoziţie şi tipurile 

de subordonate, subordonata completivă de agent este propoziţia care îndeplineşte 

funcţia sintactică de complement de agent pe lîngă un verb sau o locuţiune verbală 

la diateza pasivă, un verb reflexiv cu sens pasiv sau verb la participiu cu sens pasiv 

[Constantinescu-Dobridor, 407]. 

 Propunînd definiţia completivei de agent, C. Dimitriu face unele precizări 

necesare: „propoziţia completivă de agent... determină frecvent un verb la diateza 

pasivă şi rar un element adjectival sau adverbial „cu sens pasiv”, indicînd pe 

autorul acţiunii” sau „caracteristicii determinate”, „verbul determinat e de cele 

mai multe ori la diateza pasivă cu a fi...”, „diateza pasivă cu  se, s- dominînd 

propoziţia completivă de agent doar în contexte „căutate” (viaţa ni s-a dat / de 

către cei ce ne-au precedat)” [Dimitriu, 1395]. 

 De exemplu: Studenţii sînt audiaţi / de către cei ce le-au predat. 

   Am ascultat o melodie interpretată / de cine a compus-o. 

   Lucrul acesta este uşor de admis / de către cei ce au putere. 

   Asta-i apă băubilă / de către cei ce o preferă. 

 Subordonata completivă de agent îndeplineşte în frază aceeaşi funcţie pe 

care o îndeplineşte complementul de agent la nivelul propoziţiei. 

 Corespondenţa dintre subordonata completivă de agent şi complementul de 

agent este aproape totală, fiind reflectată în denumirile lor asemănătoare, în 

folosirea aceloraşi elemente introductive, aceloraşi elemente determinate, aceleiaşi 

topici şi punctuaţii. În acelaşi timp, trebuie să semnalăm că între complementul de 

agent şi subordonata completivă de agent există şi deosebiri: subordonata 

completivă de agent se leagă de regentă prin mijloace relaţionale mult mai variate 

decît complementul de agent, care se leagă de cuvîntul determinat numai prin 

prepoziţiile de şi de către. 
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2. REGENTUL SUBORDONATEI COMPLETIVE DE AGENT 

 

 Subordonata completivă de agent are în calitate de regent structuri verbale: 

- verb (la diateza pasivă): 

Propunerea  a fost făcută / de care au muncit în acest domeniu. 

Geamul a fost spart / de cine a aruncat piatra. 

Studenţii sînt îndrumaţi / de cei ce îi învaţă. 

Extemporalul e scris / de cine a învăţat. 

- o locuţiune verbală (la diateza pasivă): 

Ordinele sînt aduse la îndeplinire / de cei care le primesc. 

Obligaţiile sînt aduse la cunoştinţă / de cei care-s responsabili 

- un verb reflexiv (cu sens pasiv): 

Lucrările se scriu / de cei care învaţă. 

Cărţile se citesc / de către oricine iubeşte cartea. 

Ogoarele se lucrează / de către cei ce ştiu gustul pîinii. 

- un verb la participiu (cu valoare adjectivală): 

Abonamentele făcute / de oricare lucrează în şcoală / sînt aduse de 

poştaş. 

Lucrările scrise / de cine ştie carte / se păstrează şi azi. 

- un verb la supin: 

Aceasta e uşor de făcut / de către cei care au surse. 

Problema pare de nerezolvat / de cine nu s-a pregătit suficient. 

- adjective derivate cu sufixul –bil: 

Creditele rambursabile / de cine a împrumutat bani / sînt mari. 

Faptele lăudabile / de cine au fost săvîrşite / nu pot fi uitate. 

 

3. ELEMENTE INTRODUCTIVE 

  Subordonata completivă de agent nu are conective specifice şi, dacă 

celelalte subordonate necircumstanţiale se introduc în frază prin cele trei clase de 
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jonctive subordonatoare (pronume relative64, adverbe relative şi conjuncţii 

subordonatoare), atunci completiva de agent este prezentată totuşi ca o excepţie 

recunoscîndu-i-se o realizare exclusiv pronominală65: de / de către + pronume 

relativ (cine, cel ce, cei ce, ceea ce etc.) sau (oricine, orice, oricare etc.). 

 Tablourile expuse / de către cel ce le adusese / au uimit pe vizitatori. 

Este ajutat /  de cine îi este apropiat. 

Sălile sînt vizitate / de către oricine iubeşte arta. 

Unii lingvişti totuşi încearcă să demonstreze că o  subordonată completivă 

de agent poate fi introdusă în frază prin mijloace nepronominale [Gruiţă, 57]. 

 Astfel, completiva de agent poate fi introdusă în frază şi prin: 

- conjuncţii (să, dacă): 

Am fost surprins / să aud asemenea vorbe de la el. 

Era frămîntat / dacă poate sau nu accepta acest lucru. 

Convingătoare în această ordine de idei ar fi aplicarea analizei 

transformaţionale: 

 Am fost surprins / să aud asemenea vorbe de la el [de vorbe]. 

 Am fost surprins de vorbe /Vorbele m-au surprins. 

 Era frămîntat / dacă poate sau nu accepta acest lucru [= de problemă]. 

 Era frămîntat de problemă / Problema îl frămînta. 

 Subordonata completivă de agent poate fi introdusă şi prin adverbe relative, 

însoţite de prepoziţia de: de cum, de cît, de unde. 

 Am fost surprins / de cum şi-a organizat munca [= de organizare]. 

 Am fost surprins  de organizare / Organizarea m-a surprins. 

 Am fost surprins / de cît a vorbit [= de vorbăraie]. 

 Am fost surprins de vorbăraie / Vorbăraia m-a surprins. 

Am fost surprins / de unde avea el aceste informaţii [ = de informaţii]. 

Am fost surprins  de informaţii / Informaţiile m-au surprins. 
                                                

64Includem aici şi pronumele nehotărîte, care atunci cînd introduc o subordonată, au 
valoare de pronume relative.  

65A se vedea: M. Avram, Gramatică pentru toţi, în care această idee e formulată mai 
categoric: „Este exclusiv pronominală [completiva de agent – n.n.], fiind introdusă prin pronume 
relative sau nehotărîte construite cu prepoziţia  de sau de către...” [Avram, 349].  
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Din cele relatate mai sus, conchidem că nu mai putem considera propoziţia 

completivă de agent o excepţie, în ce priveşte mijloacele introductive, căci ea 

dispune de toate cele trei variante de jonctive care o introduc în frază. În acelaşi 

timp, deşi dispune de aceste mijloace, subordonata completivă de agent se 

întîlneşte foarte rar, vorbitorii preferînd să exprime ideea  de agent la nivelul 

propoziţiei66. 

 

4. TOPICA ŞI PUNCTUAŢIA 

Subordonata completivă de agent stă, de obicei, după propoziţia regentă: 

A fost îngrijit foarte bine / de cine ştia s-o facă 

De unde cunoaşte atîtea / am fost uimită. 

Ea poate sta însă şi înaintea propoziţiei regente: 

Subordonata completivă de agent nu se desparte prin virgulă, indiferent de 

locul pe care-l ocupă faţă de regentă. 

Cărţile au fost luate / de cine avea nevoie de ele. 

De către cei care cunosc engleza / au fost traduse textele. 

 

5. CONTRAGEREA 

Subordonata completivă de agent poate fi redusă, prin contragere, la 

echivalentul ei propoziţional-complementul de agent. De exemplu: 

Lucrările au fost scrise bine / de către cine a învăţat materialul teoretic. 

Lucrările au fost scrise bine de către studenţi. 

Am fost uimit / de unde cunoştea adevărul. 

Am fost uimit de adevăr. 

 

6. CONCLUZII 

Subordonata completivă de agent este propoziţia care îndeplineşte funcţia 

sintactică de complement de agent pe lîngă un verb sau o locuţiune verbală la 

diateza pasivă, un verb la supin sau un adjectiv. 

                                                
66A se vedea: I. Iordan, Vl. Robu, Limba română contemporană, Bucureşti, 1978, p. 663. 
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Subordonata completivă de agent poate fi introdusă în frază prin pronume 

relative (de / de către + cine, cel ce, cei ce etc., prin conjuncţii (să, dacă) şi prin 

adverbe relative. 

Subordonata completivă de agent poate fi antepusă, cît şi postpusă 

propoziţiei regente. 

Subordonata completivă de agent nu se izolează. 
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