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       Această Gramatică a fost redactată în perioada în care Catedra de Limbă şi 

Literatură Engleză a Universităţii din Bucureşti era situată în clădirea Universităţii 

din Strada Edgar Quinet. Era, practic, singura Catedră de Engleză din ţara 

românească! 

    Cu vreo 12 cadre didactice în total, şi cu numai o duzină de studenţi în fiecare din 

cei cinci ani de studii... 

 

 

 EPLC şi cei doi Editori ai Gramaticii Catedrei ţin să-şi exprime pe această cale mulţumirile cele 
mai sincere D-lui Conf. Octavian Roske, Şef al Catedrei de Limba şi literatura engleză în momentul de 
faţă, care a avut amabilitatea să pună la dispoziţia noastră exemplarul din Gramatica Catedrei după 
care am realizat Facsimilele care formează cele nouă volume ale acestei Gramatici, iniţial tipărită în 
două volume de aproape 500 de pagini fiecare. Acest act are o deosebită însemnătate, întrucât 
reprezintă implicit sprijinul acordat de Catedră la realizarea acestor volume. 
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PREFATORY NOTE  2011. 

 

 

 

 

 I take it upon myself to release into the public domain what was called, 

within the University as a whole, and in particular within the English Department, 

as – in Rumanian – Gramatica Catedrei, for years and years during the 1960’s and 

afterwards. 

 We are convinced that there are no objections against this publication on 

internet for a wide variety of reasons. 

 First, there is, for the time being, nothing more comprehensive, more modern 

and more up to date, equivalent to what we have in front of us now; and that is in 

itself a sufficient reason for publication. 

 

 It was done on the initiative, enthusiasm and boundless  devotion of one 

single person—Leon D. Leviţchi. He was not only  the sole Coordinator of the whole 

work, but he was even “Redactor de carte” appointed by the very Publishing House, 

as  can be seen from the following two “edition-information boxes” (one for each 

volume), which we have decided to reproduce here below: 
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His thorough knowledge of the Russian, German and French languages was 

of priceless value to him, not only as a Grammarian, but also as an outstanding 

Lexicographer.  

What was his  sole purpose here? To make this book fundamentally language-

teaching oriented at an advanced level. 

It was he who distributed all the tasks to the dozen or so contributors (a 

baker’s dozen, in point of fact)—his own departmental colleagues; it was he who  

collected all the manuscripts from the respective authors; it was he who, then, 

assembled the whole book, and went through the whole of it, checking everything 

for absolute accuracy. And, last but not least, it was he who wrote out the chapters 

about The Noun, and, more importantly, about The Article.  

 This is a functional Grammar, it is true, but he believed in this theoretical 

approach from the very bottom of his heart, and  flatly refused to know of any other. 

After all, we must all remember that N. Chomsky only published his very first book  

in 1957: at that time, the present grammar, was already well shaped up in the mind 

of Lev Leviţchi, the one who had first imagined it. I for one  had plenty of 

opportunities of discussing it with him in private, while I was a second-year student 

in 1954, and every other week or so afterwards all the time until the day of 

publication in 1962. 

       ¤ 

    Gramatica Catedrei este un obiect istoric—poate o piesă de muzeu — în care 

răsună, clar şi limpede, realităţile şi rezultatele de cercetare din anii 1960, 1961 şi 

1962 ale Universităţii Bucureşti—pe atunci  numită I. C. Parhon. Eu sunt unul dintre 

prea puţinii acum încă în viaţă care cunoaşte toate detaliile întocmirii ei.  

 Această gramatică de aproximativ 1000 de pagini a fost redactată de un 

colectiv format din toţi membrii Catedrei de Limbă şi Literatură Engleză la începutul 

anilor ’60. Absolut toţi membrii Catedrei au contribuit, mai mult sau mai puţin, la 

realizarea ei (afară de Ana Cartianu, care era exclusiv specializată în literatură).   
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Lucrarea a fost realizată fără nici un fel de plată, întrucât a fost considerată, cu 

aprobarea decanatului,  parte din activitatea ştiinţifică obligatorie a fiecărui membru 

al catedrei pentru anii 1960, 1961, 1962.  Tirajul a fost mai mult decât infim: sub 2000 

de exemplare. Atât cât se acorda pe atunci tuturor lucrărilor de cercetare ştiinţifică! 

Publicată de Editura Didactică şi Pedagogică, lucrarea nu a fost niciodată retipărită. 

 Nu am putut elimina niciun pasaj din cauză că este un document scanat în 

totalitatea sa. (Editura nu dispune de suficient personal calificat, nici măcar pentru o 

redactilografiere.) 

 Încă ceva deosebit de însemnat: această Gramatică de o mie de pagini 

constituie piesa de rezistenţă pentru cel care va scrie într-o bună zi istoria anglisticii 

româneşti de la începuturile sale. 

      ¤ 

  Dar, cum ţara are nevoie de o gramatică engleză cât mai cuprinzătoare 

posibil şi cât mai repede posibil, o publicăm ca atare, în lipsă de altceva: în plus, 

pentru a facilita consultarea, o facem să intre în domeniul public prin punerea pe 

internet în mod cu totul gratuit. Învechită şi prăfuită o fi ea, dar e mai mult ca sigur 

că e mai bună decât nimic ! 

  Poate că o publicăm chiar ca îndemn colectiv: îndemnăm prin această 

publicare pe toţi angliştii de frunte ai României de astăzi să pună mâna pe condei şi 

să scrie un echivalent mai abitir! Sunt cu totul convins că această zi e mai apropiată 

decât credem.  

   

Monaco, 10 mai 2011 

 

      C. George Sandulescu 
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                Volumul 8 

 

  

         PROPOZIŢIA. 
 
 
 
 

 Propoziţia şi fraza  
 
 Subiectul  
 
 Predicatul  
 
 Acordul subiectului cu predicatul  
 
 Complementele  
 
 Atributul  
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Datorită lipsei desinenţelor şi a terminaţiilor specifice ale părţilor de vorbire, 

morfologia, înţeleasă ca parte a gramaticii care studiază schimbarea formei 

cuvintelor, e un capitol foarte restrâns în limba engleză contemporană şi, în general, 

în limba engleză modernă. Nici preluarea de către morfologie a capitolului formării 

părţilor de vorbire din lexicologie (compunere, derivare etc.) nu-i sporeşte prea mult 

volumul. 

 În practică, totuşi, lucrurile stau cu totul altfel: un număr impresionant de 

gramatici ale limbii engleze rezervă un spaţiu foarte mare morfologiei, de cele mai 

multe ori în dauna sintaxei (de exemplu, un gramatician din Europa de Răsărit, la un 

total de 461 pagini de morfologie, acordă 106 pagini sintaxei, în anul 1958). 

Explicaţia trebuie căutată într-o permanentă (deşi nemărturisită) pătrundere a 

sintaxei în morfologie, lucru care, după părerea noastră, este nu numai justificat, ci 

absolut necesar atunci când este vorba de o limbă prin excelenţă analitică. 

 «Sintaxa părţilor de vorbire» este, fără îndoială, un capitol extrem de 

important pentru o astfel de limbă, dar problemele specifice ale «sintaxei părţilor de 

vorbire» (funcţiunile sintactice ale părţilor de vorbire, raporturile sintactice dintre ele 

etc.) afectează într-o măsură similară şi limbi de o altă factură, de pildă limbile 

sintetice. Faptul că în gramaticile altor limbi decât engleza, «sintaxa părţilor de 

vorbire» este tratată când în cadrul morfologiei, când în cadrul sintaxei, când ca un 

capitol de sine stătător, constituind un fel de trecere de la morfologia propriu-zisă la 

sintaxa propriu-zisă (sintaxa părţilor propoziţiei, sintaxa propoziţiei şi a frazei, 

topica etc.) nu are o importanţă prea mare. În limba engleză, dimpotrivă, discutarea 

părţilor de vorbire din punct de vedere sintactic îşi găseşte locul potrivit în 

morfologie, pentru faptul că «sintaxa părţilor de vorbire» se integrează organic într-o 

serie de alte «infiltrări» ale sintaxei în morfologia engleză, transformând-o, de fapt, 

în ceea ce ar putea fi denumit morfologie sintactică. 

 Un alt gramatician din Europa de Răsărit sublinia, pe bună dreptate: «Cu cât 

o limbă este mai bogată morfologiceşte, cu atât mai mare este independenţa – e 
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adevărat, relativă – a cuvintelor din ea. Astfel, e mai uşor să stabilim în afara 

contextului sensul unui cuvânt groenlandez, bogat din punct de vedere morfologic,  

decât al unui cuvânt din oricare din limbile noastre; cuvintele slave şi italiene se pot 

de obicei înţelege mai uşor în afara contextului decât multe cuvinte germane; cele 

germane, mai uşor decât cele engleze şi franceze; cele engleze, decât cele chineze».  

Citatul ne atrage atenţia asupra identificării sensului cuvintelor din diferite  limbi în 

context şi în afara lui, cu sublinierea că în limba engleză, din cauza sărăciei formelor 

morfologice ale cuvintelor, contextul are un rol hotărâtor în această privinţă; dar el 

ne atrage totodată atenţia şi asupra importanţei contextului pentru identificarea 

cuvintelor ca părţi de vorbire (altfel spus, pentru diferenţierea cuvintelor de 

omonimele lor gramaticale «externe»), precum şi pentru identificarea, în cadrul 

părţii de vorbire respective, a funcţiilor lor morfologice. La acestea trebuie adăugat 

faptul că, o dată cu identificarea semantico-morfologică, tot contextul este acela care 

– în limba engleză – indică, de cele mai multe ori şi funcţia sintactică a cuvintelor din 

propoziţie. Contextul devine, aşadar, elementul hotărâtor al identificării semantico-

morfologico-sintactice a cuvintelor din propoziţie. 

 Transpus în termeni strict gramaticali, contextul înseamnă în primul rând 

încadrare sintactică. Modul în care această încadrare sintactică, în funcţie, pe de o parte, 

de intenţia vorbitorului (autorului), iar pe de altă parte, de posibilităţile semantico-

gramaticale specifice ale cuvintelor, defineşte cuvintele ca părţi de vorbire şi le fixează 

sensul şi funcţiunea morfologică într-o propoziţie dată poate fi urmărit pe baza 

ilustrărilor de mai jos: 

 

Încadrarea sintactică a cuvintelor – mijloc de definire a lor ca părţi de vorbire şi de 

diferenţiere a lor de omonimele lor gramaticale «externe». 

 

 Întrucât în limba engleză contemporană numeroase cuvinte au dat naştere, 

prin conversiune (Conversion), adică prin schimbarea categoriei gramaticale, altor 

părţi de vorbire – identice ca formă cu ele –, încadrarea sintactică este aceea care 

defineşte partea de vorbire pe care aceste cuvinte polivalente o reprezintă într-o 
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propoziţie dată şi o diferenţiază astfel de omonimele ei gramaticale «externe» 

posibile, atunci când această definire şi diferenţiere nu rezultă dintr-o formă 

paradigmatică specifică sau când formele paradigmatice ale omonimelor gramaticale 

sunt şi ele omonime (de ex. lands – pluralul substantivelor land şi pers. a III-a 

singular indicativul prezent al verbului to land). 

 Wishes father thoughts. («Dorinţele zămislesc gânduri») Fiecare din cele trei 

cuvinte ale propoziţiei poate fi folosit ca substantiv: wishes – «dorinţe», father – 

«tată», thoughts – «gânduri»; iar două dintre ele pot fi forme verbale: wishes – 

«doreşte», father – «zămislesc» etc. Ordinea strictă a cuvintelor în propoziţie – în 

cazul de faţă, ordinea cuvintelor într-o propoziţie afirmativă, şi anume subiect – 

predicat – complement, este aceea care le fixează din punct de vedere morfologic, ca 

numite părţi de vorbire: wishes – substantiv, father – verb, thoughts – substantiv în 

cazul acuzativ. Folosirea  frecventă a cuvântului father ca substantiv – «tată» – induce 

adesea în eroare pe cei care, neglijând problemele conversiunii, încearcă să traducă o 

astfel de propoziţie. 

 What is it good for? («La ce e bun? La ce serveşte?» For poate fi prepoziţie, 

particulă adverbială şi conjuncţie. În exemplul nostru, for este folosit ca prepoziţie, ca 

urmare a faptului că în propoziţiile interogative introduse printr-un pronume 

interogativ, prepoziţia poate  ocupa o poziţie finală – la sfârşitul propoziţiei, cu 

precădere în limba vorbită). 

 Pe baza celor de mai sus se poate formula o regulă fundamentală aplicabilă 

limbii engleze contemporane, şi anume că o formă polivalentă, reprezentând mai 

multe omonime gramaticale «externe», este, în context, acea parte de vorbire a cărei 

funcţie o îndeplineşte şi nu este folosită ca acea parte de vorbire, aşa cum consideră 

numeroşi autori englezi şi americani. În felul acesta se elimină din tratarea părţilor 

de vorbire inconsecvenţele atât de frecvente ale autorilor amintiţi care vorbesc 

despre substantive folosite ca adjective, adverbe folosite ca prepoziţii, verbe folosite ca 

substantive etc. 
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Încadrarea sintactică a cuvintelor – mijloc de fixare (definire) a funcţiunilor lor morfologice şi 

de diferenţiere a lor de omonimele lor gramaticale «interne». 

 

Întrucât în limba engleză contemporană numeroase cuvinte pot îndeplini, în 

urma unui proces de mutaţie funcţională (Functional Shift), mai multe funcţiuni 

morfologice în cadrul uneia şi aceleiaşi părţi de vorbire polifuncţionale, încadrarea 

sintactică este aceea care defineşte funcţiunea morfologică pe care partea de vorbire 

o are în acel context şi o diferenţiază astfel de omonimele ei gramaticale «interne». 

Categoriile morfologice din cadrul unei părţi de vorbire sunt destul de 

numeroase şi, de cele mai multe ori, diferă de la o parte de vorbire la alta, ceea ce ne 

îngăduie să distingem cel puţin două situaţii: a) situaţia în care categoriile 

morfologice ale uneia şi aceleiaşi părţi de vorbire îndeplinesc funcţiuni atât de 

deosebite între ele încât şi valoarea lor semantică suferă modificări sensibile care, 

până la un punct, amintesc de modificările semantice determinate de conversiune 

(polifuncţionalism şi polisemie, de exemplu, în cadrul pronumelui: me – «pe mine, mă», 

cazul acuzativ al pronumelui personal I; «mie, îmi» – cazul dativ al aceluiaşi 

pronume personal; «eu» – echivalent, în limba vorbită, al nominativului I etc.); b) 

situaţia în care, în cadrul unei aceleiaşi categorii morfologice, funcţiunile morfologice 

afectuează valoarea semantică a cuvântului într-o măsură mult mai redusă, adesea în 

sensul distincţiei dintre «general» şi «particular», dintre «o oarecare valoare 

semantică» şi «absenţa totală a valorii semantice», dintre «anaforic» şi «anticipativ» 

etc. (polifuncţionalism cu polisemie redusă, de exemplu articolul nehotărât a(n) cu 

funcţiune numerică – «un, una, o», în funcţiune anticipativă – «un, o» etc.). 

 

                   a. Polifuncţionalism şi polisemie. 

 

The teacher entered the classroom. («Profesorul sau profesoara intră în clasă». 

Teacher face parte din substantivele de gen comun – Common Gender –, substantive 

care sunt fie masculine, fie feminine, precizarea fiind posibilă numai în cadrul 

contextului; în cazul de faţă întreaga propoziţie nu este suficientă pentru 
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determinarea genului. Acest lucru devine posibil numai cu ajutorul altor propoziţii, 

de pildă: She – «ea» – called the roll. etc.). 

Soon a little flock of sparrows and other small birds assembled to feed as 

usual. One of them lit on the edge of the tray and was just going to hop in, when she 

spied the caterpillar. (J. Lubbock, The Beauties of Nature) («Nu trecu mult şi un mic 

stol de vrăbii şi alte păsărele se adunară să mănânce ca de obicei. Una din ele poposi 

pe marginea tăvii, gata să sară înauntru, când văzu omida». De obicei, substantivele 

care denumesc păsări sunt de genul neutru. În exemplul nostru însă pronumele she 

din cea de-a doua frază arată că sparrows sau bird sunt interpretate de autor ca fiind 

de  genul feminin). 

I myself did it. («Eu însumi am făcut aceasta». Myself poate fi pronume reflexiv 

– «mă, pe mine», de întărire – «însumi», personal – «eu». Aşezarea lui între subiect şi 

predicat arată că aici e folosit ca pronume de întărire, mai exact ca pronume de 

«dublă» întărire, poziţia lui mai puţin accentuată fiind la sfârşitul propoziţiei. Myself 

ca pronume reflexiv e folosit împreună cu un verb tranzitiv, transformându-l într-un 

verb reflexiv. Tot sintaxa e aceea care condiţionează folosirea lui myself ca pronume 

personal: când este nume predicativ după formele verbului to be, în unele construcţii 

absolute, în cadrul unei serii de complemente directe, precedat de prepoziţia but  

într-o propoziţie negativă etc.) 

Has anybody called? («A venit cineva?» În funcţie de caracterul afirmativ, 

interogativ sau negativ al propoziţiei, pronumele nehotărât anybody îşi schimbă 

sensul şi locul: în propoziţiile afirmative, înseamnă «oricine, oricare», ocupând locul 

I ca subiect, locul III ca complement direct etc.; în propoziţiile interogative înseamnă 

«cineva», fiind înlocuitorul lui somebody dintr-o propoziţie afirmativă şi ocupând 

locul caracteristic subiectului în propoziţiile interogative; în propoziţiile negative 

formează o unitate cu negaţia not, traducându-se prin «nimeni» şi ocupând locul 

complementului direct etc.). 

She has read books 3–4. («A citit cărţile – capitolele – 3–4». Numeralele 

cardinale 3–4 – three-four –, datorită aşezării lor după substantivul books sunt, de 

fapt, folosite ca numerale ordinale. Aşezarea lor înaintea substantivului le-ar readuce 
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la funcţiunea lor specifică, şi propoziţia ar căpăta un înţeles diferit: She has read 3–4 

books – «A citit 3–4 cărţi»). 

Has John come yet? («A şi venit Ion?» Adverbul yet are sensul de «încă» în 

propoziţiile negative şi, mai rar, în cele afirmative; în cele interogative, el înseamnă 

«deja»). 

It should be on the shelf. («Probabil că e pe raft. Trebuie să fie pe raft». O astfel 

de interpretare a lui should este posibilă numai în cadrul unui context lărgit, care să 

depăşească limitele propoziţiei de mai sus, de pildă: «Haven’t you see the 

manuscript?» – «It should be on the shelf.» – «N-ai văzut manuscrisul?» – «Probabil 

că e pe raft.» Fără un astfel de context lărgit, «it should be on the shelf» poate fi 

interpretat şi altfel: «Ar trebui să fie pe raft», implicând, eventual, reproşul din 

partea vorbitorului.) 

He could write better. («Putea scrie mai bine», dar şi: «Ar putea scrie mai bine» 

– întrucât could este fie Past Tense, fie condiţionalul prezent al verbului can. Numai 

un context lărgit, cuprinzând specificări temporale de un ordin sau altul, poate fixa 

modul şi timpul reprezentate de could.) 

 

            b. Polifuncţionalism cu polisemie redusă. 

 

My family are downstairs. («Familia mea e la parter». Substantivul family 

poate fi substantiv individual sau substantiv colectiv. Ca substantiv individual, el 

are determinări specifice, poate fi folosit la singular şi la plural – family, families – şi 

se acordă cu verbul în număr. Ca substantiv colectiv, are mult mai puţine 

determinări decât substantivele individuale, nu are plural, dar se acordă cu verbul la 

plural. Cu alte cuvinte, predicatul este acela care îi fixează încadrarea într-o anumită 

categorie de substantive, aceea a substantivelor colective. Pe de altă parte, spunem că 

family are o polisemie redusă întrucât între sensul de «familie» din family substantiv 

individual şi acela de «familie, membrii familiei» din family substantiv colectiv există 

doar o diferenţă de interpretare a respectivei noţiuni: «un tot, un întreg, o 

colectivitate» şi «elementele unui tot, ale unui întreg, ale unei colectivităţi»). 
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A Man is A Man For A’ That (titlul unei poezii de Robert Burns) («Şi totuşi, 

omul e om, să ştii». Funcţiunea generică a articolului nehotărât a’ şi deci folosirea 

substantivului man într-un sens general – «omul», «oamenii» – este stabilită de 

raporturile sintactice create între substantivul determinat a man şi predicatul 

nominal, format din verbul de legătură is – prezent gnomic – şi numele predicativ a 

man, substantiv determinat de articolul nehotărât a în funcţiune generică şi folosit în 

acelaşi sens general ca a man, subiectul propoziţiei. Ca şi în cazul celorlalte articole 

din limba engleză, funcţiunile articolului nehotărât sunt multiple: funcţiunea 

numerică, funcţiunea anticipativă, funcţiunea generică. Polisemia substantivului a 

man rezultată din diversitatea funcţiunilor articolului nehotărât este redusă, 

deoarece nu poate fi vorba de o modificare semantică a noţiunii de man – «om», ci 

doar de interpretarea ei ca noţiune «generală» sau «particulară»; de asemenea, ca 

noţiune determinată în sensul de număr «subliniat» sau «nesubliniat», de exemplu: 

«A man, two horses and a cart» – egal cu «One man, two horses and one cart» – «Un 

om, doi cai şi o căruţă»: număr subliniat, articolul a devenind, de fapt, un numeral, 

după cum reiese din folosirea, în continuare, a numeralului two – «doi». În «I saw a 

man» – «Am văzut un om», ideea de număr nu e subliniată, deşi ea nu lipseşte cu 

desăvârşire; funcţiunea articolului este anticipativă, opusă celei anaforice: 

substantivul a man, particularizat, este prezentat de către vorbitor ca un element nou 

al comunicării lingvistice etc.). 

You can’t eat your cake and have it. („Şi cu varza unsă şi cu slănina-n pod nu 

se poate”. You este de obicei folosit ca pronume personal cu funcţiune anaforică, 

referindu-se la persoana căreia i se adresează vorbitorul; acelaşi lucru se poate spune 

şi despre adjectivul posesiv your. În exemplul nostru, însă, atât you cât şi your 

îndeplinesc o funcţiune generică, putând fi înlocuite prin one – „cineva, oricine” etc. 

şi ”one’s“ – „al acelui cineva”. Această funcţiune se poate deduce din caracterul de 

proverb al exemplului, dar şi dintr-o încadrare sintactică lărgită, de pildă cu ajutorul 

unei propoziţii anterioare în care s-au folosit alte pronume sau adjective posesive 

decât cele de persoana a II-a: ”I don’t think he is right. You can’t eat your cake and 
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have it.“ – „Nu cred că are dreptate. Şi cu varza unsă şi cu slănina-n pod nu se 

poate”. Polisemia se reduce la raportul „general” – „particular”). 

 

                           c. Polifuncţionalism. 

 

Reading books is useful. („Cititul cărţilor e o preocupare folositoare”. Prezenţa 

complementului direct books după reading face ca acesta să îndeplinească funcţia de 

Gerund şi nu de substantiv verbal, ca în propoziţia: Reading is useful – „Cititul e o 

preocupare folositoare”). 

 

Exemplele de mai sus reprezintă doar câteva dintr-un număr impresionant de 

ilustrări posibile, care scot în evidenţă rolul sintaxei în analiza morfologică. 

Ţinând seama de acest fapt, se pune întrebarea dacă, o dată cu constatarea lui, 

nu este indicată şi aplicarea unor criterii de ordin sintactic la ceea ce am denumit 

„morfologie sintactică”, în primul rând a criteriului ierarhizării. Sintaxa deosebeşte 

părţi principale şi secundare ale propoziţiei. Nu este oare cazul ca şi „morfologia 

sintactică” să deosebească părţi de vorbire principale şi secundare? 

Considerăm că răspunsul poate fi afirmativ, nu numai pentru temeiurile 

arătate mai sus, ci şi pentru că o astfel de interpretare ar contribui la fixarea părţilor 

de vorbire din limba engleză, al căror număr variază atât de mult de la un autor la 

altul în bună măsură datorită diversităţii criteriilor de ierarhizare. Astfel – pentru a 

da numai câteva exemple – dacă un gramatician din Europa de Răsărit stabileşte 13 

părţi de vorbire: substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, 

prepoziţia, conjuncţia, articolul, particulele, cuvintele modale (parentetice), cuvintele 

afirmării şi negării, interjecţia, un alt gramtician in Europa de Răsărit stabileşte 9 

părţi de vorbire: substantivul, adjectivul, numeralul, pronumele, verbul, adverbul, 

prepoziţia, conjuncţia şi interjecţia; al treilea gramatician din Europa de Răsărit 

stabileşte numai 8: substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, adverbul, 

conjuncţia şi prepoziţia; iar un al patrulea gramatician din Europa de Răsărit 
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stabileşte 12: substantivul, adjectivul, numeralul, pronumele, categoria stării, verbul, 

adverbul, cuvintele modale, particulele, prepoziţia, conjuncţia şi interjecţia.  

Harold E. Palmer (în A Grammar of Spoken English), 8: substantivul, pronumele 

şi determinanţii, calificativele, verbul, adverbul, prepoziţia, conectivele şi interjecţia; 

Bain (în A Higher English Grammar), 7: substantivul, pronumele, adjectivul, verbul, 

adverbul, prepoziţia şi conjuncţia: Ashton (în Senior English Grammar), Nesfield (în 

English Grammar Past and Present) şi Kittredge şi Farlez (în Advanced English 

Grammar) completează lista lui Bain cu interjecţia; Sweet (în A New English Grammar) 

distinge 5 părţi de vorbire: substantivul, adjectivul, numeralul, verbul şi particula. 

Considerăm că întocmai după cum în sintaxă în jurul subiectului şi 

predicatului gravitează celelalte părţi ale propoziţiei, aşa şi în cadrul „morfologiei 

sintactice”, în jurul substantivului şi verbului gravitează celelalte părţi de vorbire. În 

consecinţă, substantivul şi verbul pot fi considerate părţi principale de vorbire. 

Celelalte părţi de vorbire, în măsura în care se grupează în jurul primelor, devin părţi 

de vorbire secundare. Ele intră în anumite raporturi cu părţile de vorbire principale (şi cu 

câteva alte părţi de vorbire secundare), şi anume: 

 

                        1. În raporturi de determinare. 

 

Raporturile de determinare se concretizează cu ajutorul determinanţilor 

(Determinatives) – părţi de vorbire care nu fac decât să precizeze cuvântul pe care îl 

însoţesc, fără a-i modifica valoarea semantică. Precizarea se poate face în mai multe 

sensuri, ceea ce îngăduie împărţirea determinanţilor pe categorii: 

 

a. Determinanţi substantivali. 

 

— demonstrativi (articolul hotărât, adjectivul demonstrativ, anumite adverbe 

de loc şi timp devenite adjective), de exemplu: Give me the book – „Dă-mi cartea” 

(cartea aceea). 

I have told him this story – „I-am spus povestea aceasta” 
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The man there – „Omul de colo” (that man – „omul acela”) 

— posesivi (adjectivul posesiv, genitivul posesiv), de exemplu: 

Is your brother married? – „E căsătorit fratele tău?” 

Shakespeare’s works. „Operele lui Shalespeare” (cf. his works – „operele lui”). 

— numerici (numeralul, articolul nehotărât în funcţie numerică, articolul 

hotărât, unele adjective nehotărâte), de exemplu: 

Three books – „Trei cărţi” 

A pencil and two pens – „Un creion şi două tocuri” 

They sold the apples by the pound – „Vindeau merele cu livra” 

Several people – „Mai mulţi oameni” 

— generici (articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul zero, any), de 

exemplu: 

A (The) tiger is a wild animal – „Tigrul este un animal sălbatic” 

Tigers are wild animals – „Tigrii sunt animale sălbatice” 

Any man can do it – „Orice om poate face aceasta” etc. 

 

b. Determinanţi verbali. 

 

— de loc (adverbele de loc), de exemplu: 

He lives over there – „Locuieşte acolo” 

— de timp (adverbele de timp), de exemplu: 

We’ll return to-night – „Ne vom înapoia diseară” 

— de grad, intensitate etc. (adverbele de grad, intensitate etc.), de exemplu: 

I like this novel very much – „Îmi place foarte mult romanul acest” etc. 

 

                          2. În raportul de modificare. 

 

Raporturile de modificare se concretizează cu ajutorul modificatorilor 

(Modifiers) – părţi de vorbire, care, într-o măsură mai mare sau mai mică, modifică 

valoarea semantică a cuvântului pe care-l însoţesc. 
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Modificatorii specifici ai substantivului sunt adjectivele calitative şi relative, 

de exemplu: 

A beautiful song – „Un cântec frumos” 

A wooden house – „O casă de lemn” 

A silk dress – „O rochie de mătase” 

A stone wall – „Un zid de piatră”. 

Modificatorul specific al verbului este adverbul de mod, de exemplu: 

She sings beautifully – „Ea cântă frumos” 

They returned quickly – „S-au întors repede”. 

 

                             3. În raporturi de înlocuire. 

 

Raporturile de înlocuire se concretizează cu ajutorul înlocuitorilor (Substitutes) 

– părţi de vorbire care înlocuiesc alte părţi de vorbire. 

Înlocuitorul specific al substantivului este pronumele, de exemplu: 

He is a famous singer – „E un cântăreţ renumit” (He înlocuieşte un anumit 

substantiv propriu). 

Înlocuitorii specifici ai verbului principal sau noţional sunt verbele auxiliare şi 

modale, de exemplu: 

”Does he speak English?“ – ”Yes, he does.“ – „Vorbeşte englezeşte? – Da.” 

(Does ţine locul lui speak(s)). 

”Can you ski?“ – ”No, I can’t.“ – „Ştii să schiezi? – Nu, nu ştiu.” 

 

                                4. În raporturi de conexare. 

 

Aceste raporturi se concretizează cu ajutorul aşa numitelor conective 

(Connectives), prepoziţii şi conjuncţii, de exemplu: 

The boys are in the garden – „Băieţii sunt în grădină” 

John and Peter – „Ion şi Petre” 
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                       5. În raporturi de independenţă sintactică. 

 

Aceste raporturi sunt concretizate prin părţi de vorbire adeseori neanalizabile 

din punct de vedere sintactic (interjecţia) sau constituind înlocuitori ai unor 

propoziţii sau părţi ale propoziţiei (adverbele negării şi afirmării etc.), de exemplu: 

”I am very angry with you.“ – ”Oh!“ „Sunt foarte supărat pe tine. – O!” 

”Did you speak to them?“ ”Yes.“ – „Ai vorbit cu ei? – Da.” (subînţeles: „Am 

vorbit cu ei.”). 

Notă. Raporturile de determinare, modificare şi înlocuire pot fi exprimate nu 

numai de părţi de vorbire, ci şi de părţi ale propoziţiei sau propoziţii întregi. Limitarea lor 

la părţi de vorbire a fost determinată de problema analizată. 

În legătură cu cele discutate până acum s-ar părea că ar fi necesară o revizuire 

a problemelor părţilor de vorbire din engleza contemporană. Suntem convinşi de 

necesitatea unei astfel de revizuiri; dar considerăm că sistemul clasic al celor zece 

părţi de vorbire (substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul, 

adverbul, prepoziţia, conjuncţia şi interjecţia) este întru totul aplicabil şi limbii 

engleze, cu corectivul că definiţiile date unor părţi de vorbire trebuie să fie în parte 

modificate, în parte completate. Astfel, de pildă, definiţia adjectivului ca „parte de 

vorbire care arată însuşirea unui obiect” ni se pare cu totul incompletă; în sensul 

analizei raporturilor dintre părţile de vorbre, credem că este mai indicat să denumim 

adjectivul „o parte de vorbire care modifică sau determină un substantiv sau 

înlocuitor al acestuia”. (În consecinţă, adjectivul se va împărţi în a. calitativ b. relativ 

c. determinativ). 

Totodată, într-o gramatică cu caracter normativ-descriptiv, elementul 

diacronic (istoric), foarte important pentru explicarea anumitor fenomene, nu trebuie 

să intervină ca factor hotărâtor în stabilirea funcţiunilor morfologico-sintactice ale 

cuvintelor, sintagmelor, locuţiunilor etc. sau în stabilirea funcţiunilor sintactice ale 

propoziţiilor şi părţilor de propoziţie. Orice exagerare în acest sens implică o 

complicare în plus a problemelor morfologiei şi sintaxei limbii engleze, destul de 

complexe şi în plan sincronic. 
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Gramatica de faţă îşi propune să accentueze elementul funcţional, inspirându-

se din faptele de limbă reale ale limbii engleze contemporane, şi, până la un punct, 

ale limbi engleze moderne, şi bazându-se pe relaţiile noi dintre cuvinte, relaţii pe 

care le-a determinat pierderea desinenţelor. Considerăm că într-o propoziţie ca: 

”This is a stone wall“, stone este un adjectiv de tip relativ şi nu un substantiv, pentru 

că funcţia lui este adjectivală. Dacă nu ar fi aşa, s-ar cuveni să fim consecvenţi şi să 

spunem că but din expresia ”But me no buts“ este o conjuncţie care a devenit adverb, 

care a devenit prepoziţie, care a devenit verb etc. – interpretare evitată până şi în 

gramaticile engleze cele mai tradiţionale. 

Eforturile autorilor gramaticii de faţă au urmărit cu perseverenţă discutarea 

diferitelor probleme pe plan sincronic-funcţional, ţinând seama de elementul 

diacronic şi de interdependenţa dialectică dintre diferitele ramuri ale lingvisticei 

generale, accentuându-se îndeosebi legătura dintre morfologie, sintaxă, lexicologie şi 

stilistică. 
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Edith IAROVICI 

 

    Scurt istoric al limbii engleze. 
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Limba engleză contemporană nu poate fi studiată decât în strânsă legătură cu 

evoluţia limbii engleze de-a lungul veacurilor, în strânsă legătură cu desfăşurarea 

evenimentelor economice, politice, sociale şi culturale ce au influenţat-o. Astfel, de 

pildă, datorită invaziilor germanice, limba vorbită astăzi în Anglia este o limbă 

germanică; cucerirea normandă a îmbogăţit cu numeroase cuvinte franceze 

vocabularul limbii engleze şi a accelerat în mod indirect procesul de transformare a 

acesteia dintr-o limbă sintetică într-o limbă analitică. Renaşterea a avut drept rezultat 

un nou val de împrumuturi din latină şi greacă; revoluţia industrială, dezvoltarea 

mişcării muncitoreşti, au îmbogăţit mult vocabularul limbii engleze. Iată numai 

câteva exemple care ne arată influenţa foarte însemnată a istoriei poporului englez 

asupra limbii pe care acesta o vorbeşte. 

 

 

Limba engleză aparţine grupului de vest al limbilor germanice, care fac parte 

din familia de limbi indo-europene. Istoria limbii engleze începe în jurul anului 450, 

o dată cu venirea în Britania a unor triburi din nordul Germaniei. Primii au fost juţii, 

care s-au stabilit în Kent şi în insula Wight. Saxonii i-au urmat curând, aşezându-se 

în actualele comitate Sussex şi Wessex. Anglii s-au stabilit în centrul Angliei şi pe 

coasta de nord-est. Astfel s-au răspândit în Britania dialecte germanice apusene, care 

au luat locul limbilor celtice vorbite până atunci pe teritoriul ţării. Aceste limbi au 

supravieţuit numai în Irlanda, în nordul Scoţiei, în Ţara Galilor şi – până la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea – în Cornwall. 

În evoluţia neîntreruptă a limbii engleze, se pot distinge trei perioade 

principale: 

1) engleza veche (Old English), între anii 450 şi 1100; 

2) engleza medie (Middle English), între anii 1100 şi 1500; 

3) engleza modernă (Modern English), de la 1500 până în zilele noastre. 
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Aceste delimitări sunt, fireşte, convenţionale, trecerea de la prima perioadă la 

a doua şi de la a doua la a treia efectuându-se treptat şi pe nesimţite. Ambele treceri 

reprezintă însă salturi calitative, pregătite de numeroase acumulări cantitative. 

Caracteristicile esenţiale ale celor trei perioade sunt următoarele: engleza 

veche avea un sistem flexionar extrem de bogat; în engleza medie a avut loc o 

nivelare treptată a flexiunii; majoritatea terminaţiilor au dispărut în prima parte a 

englezei moderne. 

Înainte de a examina această evoluţie mai îndeaproape, se cuvine să spunem 

câteva cuvinte despre vocabularul limbii engleze. Acesta a crescut de aproximativ 

zece ori în decursul englezei medii şi moderne. Totodată el s-a modificat simţitor din 

punctul de vedere al componenţei sale: în timp ce era aproape în întregime germanic 

în engleza veche, astăzi el cuprinde aproximativ 55% elemente romanice, 10% 

împrumuturi din alte limbi şi numai 35% elemente germanice. Totuşi fondul 

principal lexical al limbii engleze a rămas germanic, în ansamblu. Această constatare 

nu se bazează pe un studiu amănunţit al fondului principal lexical al limbii engleze, 

întrucât nu avem încă la îndemână un asemenea studiu, ci pe faptul că orice 

conversaţie uzuală dusă în limba engleză cuprinde un număr covârşitor de cuvinte 

de origine germanică, precum şi pe cercetările statistice făcute cu privire la proporţia 

de cuvinte anglo-saxone folosite de unii dintre cei mai mari scriitori englezi. S-au 

găsit, de pildă, 90% la Shakespeare, 81% la Milton, 75% la Swift, 75% la Galsworthy, 

73% la Shaw etc.1 

Numeroasele împrumuturi care au sporit masa vocabularului nu reprezintă 

numai o creştere numerică, ci şi una calitativă, în sensul exprimării din ce în ce mai 

adecvate a unor noţiuni noi şi variate, şi în sensul unei remarcabile îmbogăţiri a 

sinonimiei şi a posibilităţilor de exprimare mai abstractă şi mai nuanţată. 

Această creştere cantitativă şi calitativă se explică prin necesităţile din ce în ce 

mai mari ale comunicării în cadrul unei societăţi tot mai evoluate. De ce vocabularul 

limbii engleze s-a îmbogăţit într-o atât de mare măsură cu elemente romanice? În 

 
1 F. T. Wood, An outline History of the English Language, London, 1941, p. 49—50. 
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primul rând, ca o urmare a cuceririi normande şi, în al doilea rând, ca o urmare a 

Renaşterii. 

După cucerirea normandă, care a avut loc în 1066, limba franceză a devenit 

limba oficială, folosită la curte, în aparatul administrativ şi judiciar, în învăţământ şi 

biserică, precum şi în literatură. După 1204 însă, când Anglia pierde Normandia şi 

nobilii se văd lipsiţi de moşiile din ţara lor de baştină, cele din Anglia trec pe primul 

plan al preocupărilor lor. În consecinţă ei îşi însuşesc din ce în ce mai temeinic limba 

engleză, care începe să recâştige terenul; în 1258 este dată prima proclamaţie regală 

în franceză şi engleză; către sfârşitul secolului al XIII-lea, mănăstirile şi universităţile 

se văd nevoite să interzică folosirea limbii engleze, care o înlocuise treptat, pe 

nesimţite, pe cea franceză. Războiul de 100 de ani, răscoala ţărănească din 1381, 

descompunerea relaţiilor feudale, dezvoltarea relaţiilor capitaliste – toate acestea au 

contribuit la reafirmarea limbii engleze. Într-adevăr, la începutul secolului al XIV-lea 

toată lumea vorbea engleza, iar franceza dispăruse din literatură, menţinându-se 

câtva timp încă în parlament, în şcoli, la curte şi la curţile judecătoreşti. 

Pe măsură ce limba engleză câştiga victoria, ea adopta numeroase cuvinte din 

limba franceză (circa 10 000), necesare pentru a exprima o serie de noţiuni noi, 

proprii dezvoltării vieţii economice, politice, sociale, culturale; este drept că unele 

numeau noţiuni deja redate în limbă, ceea ce a dus însă la îmbogăţirea sinonimiei şi 

a posibilităţilor de nuanţare. 

O altă perioadă de creştere masivă a vocabularului a fost Renaşterea, care, 

fiind o etapă de mare dezvoltare şi înflorire a vieţii economice şi culturale, a creat 

necesitatea găsirii unui număr uriaş de termeni noi pentru denumirea multiplelor 

noţiuni noi. 

Între timp se desfăşura, ca şi în alte ţări, o luptă înverşunată între limba 

naţională şi limba latină în literatura ştiinţifică şi chiar – într-o anumită măsură – în 

beletristică. Victoria limbii naţionale (care în Anglia luase fiinţă în  secolul al XV-lea 

pe baza dialectului vorbit în jurul Londrei – centrul economic, politic şi cultural al 

ţării) i-a făcut pe scriitorii, traducătorii şi oamenii de ştiinţă ai vremii să caute să 

suplinească lipsa unui mare număr de termeni de care aveau nevoie pentru a scrie în 
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limba engleză. În acest scop, ei apelau, fireşte, mai ales la limbile clasice, îndeosebi la 

limba latină, pe care o mânuiau cu multă uşurinţă. Acest fapt a adus un nou val de 

elemente romanice în vocabularul englez. 

Revenind la domeniul gramaticii, constatăm, cupă cum am mai spus, că 

engleza veche avea un sistem flexionar extrem de bogat: substantivul, adjectivul, 

pronumele, articolul aveau desinenţe pentru caz, număr şi gen; formele verbelor 

variau după persoană, număr, mod, timp etc. Prin urmare engleza veche era o limbă 

sintetică. Către sfârşitul perioadei începu procesul de «nivelare» a terminaţiilor 

(levelling of endings), care se accentuă mult în engleza medie şi fu urmat, la 

începutul englezei moderne, de procesul de «pierdere» a terminaţiilor (loss of 

endings). Flexiunea scăzuse mult, dar în schimb crescuse importanţa instrumentelor 

gramaticale, a construcţiilor analitice şi a ordinii cuvintelor în propoziţie. Iată pentru 

ce, spre deosebire de engleza veche, engleza modernă este o limbă analitică. 

Unii filologi au căutat explicaţia pentru această transformare în consecinţele 

cuceririi normande, socotind, de pildă, că genitivul prepoziţional şi dativul 

prepoziţional ar imita construcţia asemănătoare din limba franceză, însă aceste 

forme apăruseră în engleza veche. După cum spune A. Meillet, «tendinţa de a 

înlocui flexiunea prin ordinea cuvintelor şi prin cuvinte accesorii este un lucru 

universal în indo-europeană. Nicăieri ea nu se manifestă mai puternic decât în 

limbile germanice... Nicăieri ea nu s-a realizat mai complet decât în engleză. Engleza 

reprezintă termenul extrem al unei dezvoltări... »2 

Prin urmare nu este vorba de un efect al cuceririi normande, care a putut cel 

mult să accelereze procesul de reducere a terminaţiilor, limba engleză fiind lipsită 

vreme îndelungată de influenţa normativă a statului, a şcolii, a literaturii. Una din 

cauze pare să fie o foarte importantă lege internă de dezvoltare a limbilor germanice, 

şi anume apariţia şi fixarea accentului de intensitate pe silaba iniţială, fapt 

caracterizat de A. Meillet ca o «adevărată revoluţie»3. După cum arată un 

 
2 A. Meillet, Caractères généraux des langues germaniques, Paris, 1930, p. 191. 

3 Ibid., p. 72. 
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gramatician din Europa de Răsărit, referindu-se la reducerea terminaţiilor în 

decursul evoluţiei limbii engleze, «acest proces a fost legat de apariţia în limbile 

germanice a accentului de intensitate şi fixarea lui pe vocalele radicale; elementele 

finale care au rămas în poziţie neaccentuată s-au redus şi, treptat, au căzut complet. 

Această împrejurare s-a reflectat atât în formarea cuvintelor în limba engleză cât şi în 

morfologia ei... » 

Iată câteva exemple care ilustrează evoluţia flexiunii în limba engleză: 

Engl. veche leornian mona sunne sunu stanas 

Engl. medie lernen mone sunne sune stones 

Engl. mod. learn moon sun sun stones 

 

După cum vedem, vocalele ia, a, u s-au transformat toate în e, iar pe urmă 

terminaţiile s-au redus, numeroase cuvinte devenind monosilabice în pronunţare, 

chiar dacă în scris par uneori neschimbate, aşa cum se întâmplă în cazul pluralului 

stones. Sunt multe cazuri în care sunetul vocalic din silaba finală neaccentuată s-a 

modificat, însă reprezentarea lui grafică a rămas aceeaşi. Astfel, -ar, -er, -ir, -or, -ur se 

pronunţă la fel în cuvinte ca vulgar, baker, elixir, cantor, murmur. 

Datorită reducerii masive a terminaţiilor, substantivul nu a păstrat decât două 

desinenţe cazuale, adjectivul şi articolul au devenit invariabile, pronumele a pierdut 

numeroase terminaţii, verbul de asemenea. În schimb s-au dezvoltat larg 

construcţiile analitice ca, de pildă, cele cu of pentru genitiv şi to pentru dativ, iar 

ordinea cuvintelor a devenit fixă, dobândind o deosebită importanţă gramaticală. 

Astfel se impune ordinea subiect-predicat-obiect şi Jespersen ne dă în această privinţă 

cifre foarte grăitoare, arătând că ordinea subiect-predicat-obiect apare în proporţie de 

numai 16% în «Beowulf» şi 40% în proza regelui Alfred, însă în proporţie de 82 - 97% 

la o serie de scriitori reprezentativi ai secolului al XIX-lea4. 

Funcţiunile sintactice ale cuvintelor sunt deseori determinate de locul lor în 

propoziţie. În propoziţia We drink water, cuvântul water este substantiv şi 

 
4  O. Jespersen, Essentials of English Grammar, London, 1953, p. 99. 
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complement direct de vreme ce este aşezat după verbul tranzitiv to drink, dar în 

propoziţia We water the flowers in the evening, cuvântul water este verb şi predicat din 

moment ce este aşezat după subiectul we. 

Datorită faptului că nu există terminaţii caracteristice anumitor părţi de 

vorbire în urma sărăcirii flexiunii, este deseori greu să recunoaştem părţile de 

vorbire după forma lor. Astfel, de pildă, speak este verb, bleak este adjectiv, iar leak 

substantiv. În timp ce în limba română avem patru conjugări, potrivit terminaţiei 

infinitivului, verbele din engleza modernă se împart în două mari categorii, regulate 

şi neregulate, după felul în care se formează trecutul indicativului (Past Tense) şi 

participiul trecut, însă terminaţiile infinitivului sunt extrem de variate şi cu totul 

nesemnificative în ceea ce priveşte clasificarea lor, de exemplu: to ask, to do, to mend, 

to place, to go, to put, to glide, to read, to sleep etc. 

Lipsa flexiunii este cauza principală a unui fenomen foarte frecvent în limba 

engleză contemporană, şi anume trecerea unui cuvânt dintr-o parte de vorbire în alta 

(conversion). Astfel, de pildă, din verbul to run a derivat substantivul run, din 

substantivul paper a derivat verbul to paper, din substantivul chance a derivat 

adjectivul chance, din adjectivul native a derivat substantivul native etc. Acest 

fenomen a făcut şi mai necesară o ordine a cuvintelor din ce în ce mai rigidă. 

După modificările esenţiale survenite în domeniul gramaticii în decursul 

perioadei englezei medii – pierderea majorităţii desinenţelor şi creşterea mare a 

importanţei instrumentelor gramaticale, a formelor analitice şi a ordinii cuvintelor – 

evoluţia gramaticii în perioada englezei moderne pare extrem de calmă şi lină. 

Renaşterea nu a adus, din acest punct de vedere, niciun fel de schimbări însemnate. 

Ea este marcată doar de menţinerea unor forme ce au dispărut ulterior – cum ar fi 

unele plurale în -n (de ex. eyen, shoon), construcţia „his-genitive” (de ex. la 

Shakespeare: ”the count his galleys“, ”Mars his heart“), comparative şi superlative 

ca lenger, strenger, more strong, eloquenter, inventivest, delectablest, comparative şi 

superlative duble ca worser, the most unkindest, forme pronominale ca thou, thee, 

folosirea la întâmplare a formelor shall şi will, perfectul compus format cu auxiliarul 

to be, persoana a treia singular a indicativului prezent terminată deseori în -eth sau -
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th, iar persoana a treia plural uneori în -s sau -es, folosirea a două şi chiar trei negaţii 

(de ex. la Shakespeare: ”Nor never none shall mistress be of it, save I alone“) etc. 

Pe lângă menţinerea unor forme arhaice, Renaşterea este marcată de apariţia 

unor forme noi, care nu reprezintă însă schimbări esenţiale, de pildă: folosirea 

impersonală a pronumelui they, formarea adjectivului posesiv neutru its, folosirea 

pronumelui interogativ who ca pronume relativ, trecerea unor verbe tari în categoria 

verbelor slabe etc. 

Singura modificare importantă adusă de secolele XVII şi XVIII în domeniul 

gramaticii este folosirea din ce în ce mai amplă a aspectului continuu (pentru 

indicarea unei acţiuni în curs de desfăşurare într-un anumit moment sau în raport cu 

o altă acţiune), precum şi a auxiliarului to do pentru interogativ şi negativ. 

În ceea ce priveşte secolele XIX şi XX, ele înregistrează doar unele tendinţe 

neînsemnate, cum ar fi folosirea tot mai clară a conjunctivului (de ex. ”I shall wait till 

he comes“ în loc de ”I shall wait till he come“; ”He ordered that we should be present“ 

în loc de ”He ordered that we be present“; ”Whoever you may be, you have no right 

to do this“ în loc de ”Whoever you be, you have no right to do this“), folosirea formei 

you were la persoana a doua singular în locul formei you was şi a formei if I was la 

persoana întâi singular în locul formei if I were etc. O tendinţă mai importantă este 

dezvoltarea mare a construcţiilor formate dintr-un verb şi un morfem adverbial, de 

tipul to give in, to give up, to make off, to make out, to take in, to show off etc. Numărul lor 

a crescut din ce în ce mai mult şi continuă să crească. Astfel, de pildă, verbele to back, 

to blow, to break, to bring, to call, to come, to fall, to get, to give, to go, to hold, to laz, to let, 

to make, to put, to run, to set, to take, to turn, to work au dat, potrivit monografiei lui A. 

G. Kennedy ”The Modern English Verb-Adverb Combination“5, 155 de construcţii 

având peste 660 de sensuri şi folosiri diferite. 

 

 

 
5  Citat de A. C. Baugh, A History of the English Language, London, 1954, p. 412. 
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După ce am cercetat pe scurt dezvoltarea vocabularului şi, ceva mai 

amănunţit, evoluţia gramaticii, nu putem încheia acest foarte sumar istoric al limbii 

engleze fără a aminti de o problemă deosebit de dificilă pe care o ridică studiul 

acestei limbi, şi anume discrepanţa extrem de mare dintre pronunţare şi ortografie. 

În general, ortografia de astăzi oglindeşte pronunţarea de la sfârşitul perioadei 

englezei medii. De aceea este foarte greu, nu numai pentru străini, dar şi pentru 

mulţi englezi, să-şi amintească diferitele moduri în care unul şi acelaşi sunet poate fi 

reprezentat, de exemplu [i:] în cuvintele he, machine, see, steal, believe, receive, sau [∫] în 

cuvintele shall, Asia, tissue, pension, moustache, fuchsia, mission, official, ocean, conscience, 

schedule, vitiate, pshaw; pe de altă parte, una şi aceeaşi literă poate reprezenta sunete 

diferite, de exemplu litera a în cuvintele cat, tall, path, many, made, care, wash, steward. 

În engleza veche ortografia era fonetică, redând în general sunetele în mod 

fidel. Situaţia începe să se schimbe în engleza medie, când scribii anglo-normanzi 

folosesc unele metode franceze de redare a sunetelor (de ex. ou în locul lui u; c în 

locul lui s etc.). Ei înlătură semnele speciale prin care se indicaseră vocalele lungi în 

engleza veche, înlocuindu-le mai întâi prin vocale duble, apoi prin adăugarea unui e 

la sfârşitul cuvântului (de ex. gos – goos – goose). Pe de altă parte, o vocală scurtă 

este deseori indicată de el prin dublarea consoanei următoare, fapt care explică şi 

astăzi dublarea consoanei finale a unor adjective şi verbe monosilabice cu vocală 

scurtă (de ex. hot – hotter – hottest; rub – rubbed – rubbing). 

La începutul perioadei englezei moderne, ortografia nu mai este fonetică, atât 

din cauza modificărilor introduse de scribi cât şi din pricina faptului că ea nu 

oglindeşte schimbările de pronunţare survenite în decursul timpurilor. Situaţia se 

complică şi mai mult atunci când, în timpul Renaşterii, etimologiştii transformă 

ortografia anumitor cuvinte astfel încât redarea lor grafică să corespundă originii lor 

reale (atribuindu-le însă uneori o etimologie fantezistă), ajungând să scrie, de pildă, 

doubt, indict, choir, victuals în loc de dout, indite, quire, vitailles. Uneori o literă 

adăugată începe în cele din urmă să fie rostită, denaturându-se astfel pronunţarea 

unor cuvinte (de ex. l în fault, d în advance, c în perfect). În prima jumătate a secolului 

al XVI-lea, ortografia cunoaşte încă multe fluctuaţii, nu numai de la un scriitor la 
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altul, dar chiar la unul şi acelaşi scriitor. Astfel, Greene scria fellow, felow, felowe, 

fallow sau fallowe. Către mijlocul secolului, datorită răspândirii lucrărilor tipărite şi 

străduinţelor unor filologi, se realizează într-o anumită măsură unificarea şi fixarea 

ortografiei. Către jumătatea secolului al XVII-lea, ortografia engleză este aproape 

identică cu cea de astăzi. Între timp, pronunţarea a mai suferit însă schimbări foarte 

însemnate, ceea ce a mărit şi mai mult discrepanţa dintre sunetele limbii engleze şi 

reprezentarea lor grafică. Deşi problema necesităţii unei reforme a ortografiei s-a pus 

în repetate rânduri în Anglia, îndeosebi în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului 

nostru, ea a stârnit proteste vehemente din partea cercurilor conservatoare şi 

rezolvarea ei cade în sarcina viitorului. Este interesant de reţinut faptul că, deşi mulţi 

dintre actualii ei partizani sunt  însufleţiţi de cele mai bune intenţii, există alţii care 

nu sunt mânaţi decât de dorinţa de a facilita adoptarea limbii engleze ca limbă unică 

internaţională. 
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          Fraza. pp. 169-175. 
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       Subiectul. pp. 175-185. 
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       Predicatul. pp. 185-191. 
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         Acordul  
  subiectului cu predicatul. pp. 192-209. 
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         Complementele. pp. 209-247. 
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             Atributul. pp. 247-257. 
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VOLUMUL 1.  

 
E. Iarovici: Scurt istoric al limbii engleze. pp. 5-9. 
L. Leviţchi: Câteva probleme fundamentale ale gramaticii limbii engleze  

  contemporane. pp. 10-19. 
PARTEA I. 
 

V. Hanea: FONETICA. pp. 19-93.  

 
Introducere. p. 19. 

Principalele obiective practice în studiul pronunţării limbii engleze.  
p. 19. 

Consideraţii generale asupra pronunţării limbilor engleze şi română.  
          p. 20.   
Pronunţarea literară engleză. p. 20. 
Stilurile sale de pronunţare. p. 21. 
Transcrierea fonetică. p. 22.  

Clasificarea sunetelor vorbirii. p. 25 
  Sistemul vocalic în limba engleză. p. 25. 
   Monoftongii limbii engleze. p. 28. 

 Vocale anterioare. p.28. 
 Vocale posterioare. p. 30. 
 Vocale mediale. p.35. 

   Diftongii englezi. p. 37. 
    Combinaţiile vocalice. p.41. 

 Sistemul consonantic în limba engleză. p. 41. 
  Clasificarea consoanelor în funcţie de modul de formare a obstacolului. p. 42.  

 Tipul I. Închiderea completă a rezonatorului bucal. p. 42.  
 Tipul II. Consoanele constrictive sau continue. p. 42.  
 Tipul III. Consoanele africate (semiocluzive). p. 43.  

 Clasificarea consoanelor în funcţie de organul articulator. p. 43. 
 Clasificarea consoanelor în funcţie de locul de formare a obstacolului. p. 43. 

 Consoanele ocluzive. p. 44.  
 Sonantele ocluzive. p. 47. 
 Consoanele fricative. p. 49. 
 Sonantele fricative laterale. p. 54.  
 Consoanele africate (semiocluzive). p. 55. 

  Semivocalele în limba engleză.p. 57. 
Structura silabică a limbii engleze. p. 58. 
Modificarea fonemelor în cursul vorbirii. p. 59. 

Modificările fonetice combinatorii. p. 59.  
Modificările fonetice necombinatorii. p. 62. 
Fluctuaţiile în cantitatea fonemelor. p. 62. 



                                                     Gramatica Catedrei 

                                  CONTEMPORARY LITERATURE PRESS 
                                                                       Editura pentru Literatură Contemporană 
 

   clv 

 

 Formele de pronunţare tari şi slabe. p. 63. 
Accentul în limba engleză. p. 68.  
Ritmul în limba engleză. p. 72. 
Intonaţia în limba engleză. p.74. 
  Tipurile de intonaţie. p. 75. 

 Folosirea intonaţiei coborâtoare.p. 76.  
 Folosirea intonaţiei urcătoare. p. 77.  
 Urcarea accidentală a vocii. p. 78.  
 Intonaţia parantezelor. p. 78. 
 Intonaţia în frazele care conţin mai mult de o singură grupare de  

            intonaţie. p. 79. 
 Intonaţia întrebărilor disjunctive. p. 81. 
 Intonaţia de întărire. p. 83. 

Trăsăturile caracteristice ale pronunţării limbii engleze vorbite în SUA. p. 87. 
 Dialectul comun. p. 87. 
 Dialectul răsăritean.p. 89. 
 Dialectul sudic. p. 89. 

 
 
 
 
 

VOLUMUL 2.  
 

Partea a II-a: MORFOLOGIA. (Partea I: Fonetica, v. Volumul 1.) 

 

Substantivul. p. 93. 

 
L. Leviţchi: Clasificarea substantivelor. pp. 94-121. 
 

Clasificarea substantivelor după criteriul compunerii. p. 94. 
Substantivele simple. p. 94. 
Substantivele compuse. 94. 

Clasificarea substantivelor după criteriul derivării. p. 96. 
   Substantivizarea. p. 96. 

Substantivizarea adjectivului. p. 96. 
Substantivizarea altor părţi de vorbire. p. 98. 

  Contragerea. p. 98. 
  Deflexiunea. p. 99. 

Derivarea regresivă. p. 100. 
Afixaţia. p. 100. 

  Abrevierea. 100. 
  Schimbarea accentului morfologic. p. 101. 
  Clasificarea substantivelor din limba engleză pe baza ideii de număr. p. 101. 
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  Substantive proprii şi comune. p. 101. 
Substantive proprii. p. 101. 
Substantive comune. p. 102. 
Substantivele proprii şi problema iniţialelor. p. 103. 

Clasificarea substantivelor comune din limba engleză pe baza ideii de număr.  
p. 104. 

   Substantive bazate pe raporturi de concordanţă între numărul lexical şi  
cel gramatical. p. 108. 

Substantive individuale. p. 108. 
Substantive individuale propriu zise. p. 108. 
Substantive individuale defective. p. 108. 
Substantive individuale defective provenite din adjective cu ajutorul  

articolului hotărât. p. 110. 
Substantive unice. p. 111. 

 Echivalenţi ai numelor proprii. p. 112. 
 Substantive nume de materii şi substanţe. p. 112. 
 Abstracţiunile şi alte substantive abstracte percepute ca unice. p. 114. 

  Substantive bazate pe raporturi de neconcordanţă între numărul lexical şi cel  
gramatical. p. 116. 

Substantivele colective. p. 116. 
 Substantivele pluralităţii. p. 117. 
 Substantive ale pluralităţii-individuale. p. 117. 

 
D. Mureşanu: Numărul gramatical al substantivului.. pp. 121-136. 
 

   Formarea pluralului în engleza contemporană. p. 122. 
 Regula generală. p. 122. 
 Pluralul substantivelor terminate la singular în -s, -x, -z, -sh, -ch.  

p. 123. 
 Pluralul substantivelor terminate la singular în –y. p. 123. 
 Pluralul substantivelor terminate la singular în -f, -fe. p. 123. 
 Pluralul substantivelor terminate la singular în –o. p. 124. 
 Pluralul substantivelor terminate la singular în –th. p. 124. 
 Pluralul format prin deflexiune. p. 124. 
 Pluralul substantivelor împrumutate din alte limbi. p. 125. 
 Pluralul substantivelor compuse. p. 127. 

   Unele probleme semantice ale pluralului. 131. 
 Substantive cu două forme de plural fiecare cu înţeles diferit.  

p. 131. 
 Substantive care au un înţeles la singular şi altul la plural.  

p. 131. 
 Substantive care au un înţeles la singular şi două sau mai multe  

înţelesuri la plural. p. 132. 
 Substantive având două sau mai multe înţelesuri la singular şi  

două sau mai multe înţelesuri la plural. p. 132. 
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 Substantive având două sau mai multe înţelesuri la singular şi  
un înţeles la plural. p. 134. 

 Substantive folosite în mod obişnuit la plural. p. 134. 
 

  P. Iancovici: Genul substantivelor. pp. 136-157. 
 

 Genul masculin. p. 139. 
 Genul feminin. p. 140. 
 Genul comun. p. 140. 
 Genul neutru. p. 143. 

 Diferenţierea substantivelor neutre în masculine şi feminine.  
p. 144. 

 Genul substantivelor care desemnează personificări p. 147. 
 Genul substantivelor nume de ţări. p. 149. 
 Genul substantivelor care desemnează mijloace de locomoţie.  

p. 150. 
   Modul de exprimare a genului animatelor. p. 151. 
 
  L. Leviţchi. Declinarea substantivelor. pp. 157-171. 
 
   Nominativul. p. 158. 
    Funcţiile nominativului. p.  159. 
   Genitivul. p. 159. 

 Genitivul sintetic. p. 160. 
 Genitivul analitic. p. 163. 
 Genitivul implicit. p. 164. 
 Genitive subiective şi obiective. p. 164. 
 Alte tipuri de genitive. p. 164. 
 Dificultăţi de interpretare. p. 166. 

     Dativul. p. 166. 
 Dativul cu şi fără prepoziţie. p. 167. 
 Clasificarea dativelor din punctul de vedere al relaţiilor pe care  

le exprimă. v. 167. 
   Acuzativul. p. 168 

 Tipuri de acuzative. v. 169. 
  Conversiunea substantivului. p. 169. 
  Funcţiunile sintactice ale substantivului. p. 169. 
 
 
L. Leviţchi: Articolul. pp. 171-194. 
 
  Articolul hotărât. p. 172. 

 Articolul hotărât ca determinant anaforic. v. 173. 
 Articolul demonstrativ. p. 174. 
 Articolul de situaţie. p. 175. 
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 Articolul hotărât folosit ca unele substantive unice. p. 176. 
 Articolul hotărât stilistic. p. 176. 

   Articolul hotărât ca determinant genetic. 176. 
 Înaintea singularului substantivelor individuale. p. 177. 
 Înaintea singularului altor substantive. p. 177. 
 Înaintea pluralului unor substantive provenite din adjective.  

p. 177. 
 Alte situaţii. p. 178. 

Articolul hotărât ca determinant anticipativ. p. 179. 
 Articolul hotărât anticipativ însoţit de elemente anaforice.  

p. 179. 
 Articolul hotărât anticipativ însoţit de alte elemente 
anticipative. p. 179. 
 Articolul hotărât anticipativ-selectiv. p. 179. 
 Tendinţe de omisiune a articolului hotărât anticipativ. p. 180. 

Articolul hptărât ca determinant numeric. p. 180. 
Articolul hotărât ca determinant nesemnificativ. p. 181. 

 Nume proprii de obicei precedate de articolul hotărât. p. 181. 
 Alte cazuri. p. 183. 

   Articolul hotărât ca modificator. p. 183. 
   Articolul hotărât în expresii fixe. p. 183. 
    Repetiţia articolului hotărât. p. 183. 
  Articolul nehotărât. p. 184. 
   Articolul nehotărât ca determinant numeric. p. 184. 
    Articolul nehotărât ca numeral. p. 185. 
   Articolul nehotărât ca determinant anticipativ. p. 186. 

 Cu substantive individuale. p. 186. 
 Cu alte categorii de substantive. p. 186. 
 Articolul nehotărât în unele construcţii sintactice. p. 187. 

   Articolul nehotărât ca determinant generic. p. 188. 
   Articolul nehotărât în construcţii anaforice. p. 188. 
   Articolul nehotărât în expresii fixe. p. 189. 
  Articolul zero. p. 189. 
   Articoulul zero ca determinant nesemnificativ. p. 190. 

 Categorii de substantive proprii precedate de articolul zero.  
p. 190. 

 Categorii asimilate (echivalenţ ai substantivelor proprii). p. 191. 
   Articolul zero ca determinant generic. p. 191. 

 Înaintea substantivelor nume de materie. p. 191. 
 Înaintea abstracţiunilor. p. 192. 
 Înaintea pluralului substantivelor individuale. p. 192. 

   Articolul zero ca determinant anaforic. p. 192. 
 Articolul zero în construcţii fixe. p. 192. 

  Omisiunea articolului. p. 193. 
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VOLUMUL 3.  

 
 

E. Iarovici: Adjectivul. pp. 194-230. 

 
   Funcţiunile sintactice ale adjectivului. p. 195. 

 Locul şi ordinea adjectivelor folosite atributiv. p. 196. 
Clasificarea adjectivelor. p. 198. 

   Clasificarea adjectivelor din punctul de vedere al compunerii. p. 199. 
 Adjective simple. p. 199. 
 Adjective compuse. p. 199. 

  Clasificarea adjectivelor din punctul de vedere al derivării. p. 200. 
   Adjective formate prin conversiune. p. 201. 

 Părţi de vorbire adjectivate complet. p. 202. 
 Părţi de vorbire adjectivate parţial. p. 203. 

Adjective formate prin afixaţie. p. 203 
 Clasificarea adjectivelor din punctul de vedere al conţinutului. p. 203 

   Adjectivul modificator. p. 203 
 Adjectivul calificativ. p. 204 
 Adjectivul relativ. p. 205 

   Adjectivul determinativ. p. 205 
 Adjectivul demonstrativ. p. 205 
 Adjectivul posesiv. p. 208 
 Adjectivul nehotărât. p. 210 
 Adjectivul interogativ relativ. p. 218 

Gradele de comparaţie. p. 219 
   Gradul comparativ. p. 220. 

 Comparativul de egalitate. p. 220. 
 Comparativul de inferioritate. p. 220. 
 Comparativul de superioritate. p. 221. 

   Gradul superlativ. p. 222. 
 Superlativul relativ. p. 223. 
 Superlativul absolut. p. 223. 

   Formarea gradelor de comparaţie. p. 224. 
 Comparaţia sintetică. p. 224. 
  Comparaţia adjectivelor compuse. p. 225. 
 Comparaţia analitică. p. 225. 

    Particularităţi ortografice. p. 226. 
   Folosirea comparativului şi superlativului. p. 226. 
    Comparaţia neregulată. p. 227. 
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E. Iarovici: Pronumele. pp. 230-253. 

 
   Clasificarea pronumelor. p. 231. 
  Clasificarea pronumelor din punctul de vedere al compunerii. p. 231. 

 Pronume simple. p. 231. 
 Pronume compuse. p. 232. 

   Clasificarea pronumelor din punctul de vedere al derivării. p. 232. 
   Clasificarea pronumelor din punctul de vedere al conţinutului. p. 232. 
   Pronumele personal. p. 232. 

 Funcţiile semantico-gramaticale ale pronumelui personal.  
p. 234. 

 Funcţiile sintactice ale pronumelui personal. p. 235. 
    Pronumele reflexiv. p. 236. 

Pronumele de întărire. 237. 
Pronumele posesiv. p. 237. 
Pronumele demonstrativ. p. 238. 
Pronumele interogativ. p. 240. 
Pronumele relativ. p. 242. 
Pronumele nehotărât. p. 246. 
Pronumele reciproc. p. 252. 
 

I. Poenaru: Numeralul. pp. 253-265. 

 
  Clasificarea numeralelor. p. 254. 

Clasificarea numeralelor după criteriul compunerii. 254. 
 Numerale simple. p. 254. 
 Numerale compuse. p. 254. 

   Clasificarea numeralelor după criteriul derivării. p. 255. 
 Conversiunea. p. 255. 
 Afixaţia. p. 255. 

   Clasificarea numeralelor după criteriul conţinutului. p. 256. 
    Numerale cardinale. p. 256. 
     Exprimarea aproximaţiei numerice. p. 259. 

 Numerale ordinale. p. 259. 
 Numerale fracţionare. p. 260. 
 Numerale multiplicative. p. 261. 
 Numerale distributive. p. 261. 
 Numerale adverbiale. p. 262. 

   Funcţiunile sintactice ale numeralului. p. 262. 
Principalele monede engleze şi americane. p. 263. 

 În Anglia. p. 263. 
În Statele Unite. p. p. 264. 
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VOLUMUL 4.  
 

 

Verbul: pp. 265-562 (studiul Verbului ocupă Volumele 4, 5 şi 6). 

 
I. Preda: pp. 265-381. 
 
  Determinanţii, modificatorii şi înlocuitorii verbului. p. 266. 
   Determinanţii verbului. p. 266. 

 Determinanţi lexicali. p. 266. 
 Determinanţi morfologici. p. 267. 
 Determinanţi sintactici. p. 267. 

   Modificatorii verbului. p. 268. 
Modificatori lexicali. p. 268. 
 Modificatori morfologici. p. 268. 
 Modificatori sintactici. p. 268. 

   Înlocuitorii verbului. p. 268. 
 
  Clasificarea verbelor. p. 269. 

Clasificarea verbelor din punctul de vedere al structurii morfologice.   
                                                                              p. 269. 

 Verbe simple. p. 269. 
 Verbe compuse. p. 270. 
 Verbe complexe. p. 272. 
 Locuţiuni verbale. p. 274. 

   Clasificarea verbelor din punctul de vedere al formelor de bază. p. 274. 
Verbe regulate. p. 275. 
Verbe neregulate. p. 275. 
Verbe mixte. p. 279. 

     Verbele regulate – singura categorie productivă de verbe  
în engleza contemporană. p. 279. 

 Clasificarea verbelor din punctul de vedere semantico-gramatical. 
 p. 285. 

 Verbe principale. p. 286. 
 Verbe semiauxiliare. p. 286. 

Verbe copulative. p. 286. 
Verbe modale. p. 287. 
Caracteristicile comune ale verbelor modale defective.  

p. 288. 
Verbe aspective. p. 291. 

    Verbe auxiliare. p. 293. 
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     Caracteristicile comune ale verbelor auxiliare. p. 294. 
    Verbele Be, Have, Do, Shall, Will, Can, May, Must, Ought (to),  

Dare, Need, Used (to), Am / Was going (to) şi Let. p. 297. 
 Be. p. 297. 
 Have. p. 301. 
 Do. p. 305. 
 Shall-Should. p. 307. 
 Will-Would. p. 312. 
 Can-Could. p. 318. 
 May-Might. p. 322. 
 Must. p. 327. 
 Ought (to). 330. 
 Dare. p. 332. 
 Need. p. 334. 
 Used (to). p. 336. 
 I am/was going (to). p. 337. 
 Let. p. 339. 

Folosirea verbelor Be, Have, Do, Shall, Will, Can, May, Must,  
Ought (to), Dare, Need şi Used (to) în construcţii eliptice. p. 340. 

   Clasificarea verbelor din punctul de vedere al aspectului lexical. p. 346. 
 Verbe durative. p. 346. 
 Verbe terminative. p. 347. 
 Verbe cu aspect lexical dublu. p. 348. 

   Clasificarea verbelor din punctul de vedere al predicaţiei. p. 349. 
    Verbe predicative. p. 350. 

 Verbe cu predicaţie completă. p. 351. 
 Verbe cu predicaţie incompletă. p. 352. 
 Verbe cu predicaţie dublă. p. 354. 

 Verbe nepredicative. p. 355. 
 Verbe obiective şi verbe subiective. p. 355. 
 Verbe tranzitive şi verbe intranzitive. p. 356. 
 Verbe tranzitive. p. 358. 

 Verbe cauzative. p. 362. 
 Verbe factitive. p. 364. 
 Verbe tranzitive cu prepoziţie condiţionată. p. 370. 

 Verbe mixte. p. 372. 
 Verbe reflexive. p. 375. 

     Forme personale şi forme nepersonale. p. 379. 
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VOLUMUL 5.  

 
V. Alcalay: Categoriile gramaticale ale verbului. pp. 381-506. 
 

   Aspectul gramatical p. 381. 
 Diateza. p. 386. 
 Modul. p. 387. 
 Timpul. p. 389. 
 Persoana şi numărul. p. 391. 
 

  Modul Indicativ. p. 393. 
   Timpurile primare. p. 393. 

 Aspectul comun. p. 393. 
 Prezentul. p. 393. 

     Forma interogativă, forma negativă, forma interogativ- 
negativă. p. 395. 

    Past Tense. p. 397. 
 Forma interogativă, forma negativă, forma interogativ- 

negativă. p. 399. 
    Viitorul.  p. 401. 

 Viitorul simplu şi viitorul de poruncă, promisiune şi  
hotărâre. p. 403. 

 Folosirea lui shall şi will în diferite tipuri de propoziţii.  
p. 404. 

 Folosirea auxiliarelor shall şi will în propoziţiile  
afirmative şi negative. p. 405. 

    Viitorul în trecut. p. 407. 
 Aspectul continuu. p. 408. 
 Prezentul continuu.  p. 408. 
 Past Tense Continuu. p. 410. 
 Viitorul continuu. p. 412. 
 Viitorul continuu în trecut. p. 413. 

   Timpurile secundare. p. 414. 
 Aspectul comun. p. 414. 
 Present Perfect. p. 416. 
 Mai mult ca perfectul. p. 419. 
 Viitorul anterior. p. 421. 
 Viitorul anterior în trecut. p.  421. 
 Aspectul continuu. p. 422. 
 Present Perfect continuu. p. 422. 
 Mai mult ca perfectul continuu. p. 424. 
 Viitorul anterior continuu. p. 425. 
 Viitorul anterior continuu în trecut. p. 427. 
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  Modul imperativ. p. 430. 
 

Modul condiţional. p. 432. 
 Aspectul comun. p. 432. 
 Condiţionalul prezent. p. 432. 
 Condiţionalul trecut. p. 434. 

    Valoarea temporală a condiţionalului prezent şi a  
condiţionalului trecut. p. 436. 

  Aspectul continuu. p. 436. 
  Condiţionalul prezent continuu. p. 436. 
  Condiţionalul trecut continuu. p. 438. 

   Alte posibilităţi de a exprima condiţionalul. p. 438. 
 
  Modul Conjunctiv. p. 439. 

 Conjunctivul sintetic. p. 440. 
Conjunctivul prezent. p. 440. 
Conjunctivul trecut. p. 441. 

   Conjunctivul trecut continuu. p. 442. 
   Conjunctivul analitic. p. 443. 
   Mai mult ca perfectul devenit timp al modului conjunctiv. p.  444. 
    Conjunctivul trecut al verbelor modale. p. 445. 
     Valoarea temporală a formelor conjunctivului trecut.  

p. 446. 
  

 Folosirea timpurilor şi modurilor. p. 446. 

 
  Modul indicativ. p. 446. 
   Prezentul. p. 446. 
    Prezentul. p. 446. 

Prezentul continuu. p. 450. 
    Present Perfect. p. 452. 

 Timpul Present Perfect care arată o acţiune săvârşită în  
trecut şi rezultatul ei în prezent. p. 453. 

 Timpul Present Perfect exprimând o acţiune trecută care  
se continuă în prezent. p. 457. 

    Present Perfect continuu. p. 458. 
 Trecutul. p. 460. 

 Past Tense. p. 460. 
 Past Tense continuu. p. 464. 

     “Was (were) going to”. p. 466. 
    Mai mult ca perfectul. p. 466. 

 Mai mult ca perfectul arătând o acţiune săvârşită  
înaintea unui alt moment din trecut. p. 467. 

Mai mult ca perfectul arătând o acţiune care a început  
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înaintea unui anumit timp trecut şi se continuă în  
acel moment din trecut. 4 p. 70. 

     Mai mult ca perfectul continuu. p. 470. 
Viitorul. p. 472. 

    Viitorul. p. 472. 
     Alte mijloace de exprimare a ideii de viitor. p. 473. 

 Viitorul în trecut. p. 474. 
 Viitorul continuu. p. 475. 
 Viitorul continuu în trecut. p. 476. 
 Viitorul anterior. p. 476. 
 Viitorul anterior în trecut. p. 479. 
 Viitorul anterior continuu. p. 479. 
 

  Modul imperativ. p. 479. 
 
  Modul condiţional. p. 480. 

 Condiţionalul prezent. p. 480. 
 Condiţionalul trecut. p. 482. 
 Folosirea modului condiţional în propoziţiile condiţionale. p. 483. 

 Condiţie probabilă. p. 483. 
 Condiţie ipotetică realizabilă. p. 484. 
 Condiţie irealizabilă. p. 485. 
 Alte fome verbale folosite în propoziţia condiţională. p. 486. 
 Alte forme verbale folosite în propoziţia condiţională cu referire  

la timpul prezent sau viitor. p. 488. 
 Alte forme verbale folosite în propoziţiile referitoare la timpul  

trecut. p. 490. 
Timpuri diferite indicate de propoziţia principală şi de  

propoziţia condiţională. p. 490. 
Inversiunea în propoziţia condiţională. p. 490. 
Alte conjuncţii folosite în propoziţia condiţională. p. 491. 
 

Modul conjunctiv. p. 491. 
   Folosirea conjunctivului sintetic. p. 492. 
    Conjunctivul prezent. p. 492. 
    Conjunctivul trecut. p. 495. 

Folosirea conjunctivului sintetic, a conjunctivului analitic (a  
echivalenţilor conjunctivului), şi a conjunctivului rezultat din  
mutaţia timpurilor în propoziţiile subordonate. p. 497. 

În propoziţiile subiective. p. 497. 
În propoziţiile completive. p. 498. 
În propoziţiile atributive apozitive. p. 501. 
În propoziţiile finale. p. 502. 
În propoziţiile circumstanţiale de mod şi în propoziţiile 
comparative.  p. 502. 
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În propoziţiile concesive. p. 503. 
În propoziţiile circumstanţiale temporale. p. 505. 

 
 
 

VOLUMUL 6.  
 

I. Preda: Diateza pasivă. pp. 506-516. 

 
Modul Indicativ. p. 506. 

Aspectul comun. p. 506. 
Aspectul continuu. p. 507. 

Modul Condiţional. p. 507. 
Folosirea diatezei pasive. p. 508. 
Tipuri de construcţii pasive în limba engleză contemporană. p. 509. 

Construcţii pasive având ca subiect complementul direct al  
verbului tranzitiv din construcţia activă corespunzătoare. p. 510. 
Construcţii pasive ale verbelor tranzitive urmate de două  

complemente directe. p. 510. 
Construcţii pasive ale verbelor tranzitive urmate de un complement  

direct complex. p. 511. 
Construcţii pasive având ca subiect complementul indirect al verbului  

tranzitiv din construcţia activă corespunzătoare. p. 512. 
Construcţii pasive având ca subiect complementul prepoziţional al  

verbului intranzitiv din construţia activă corespunzătoare. 
p. 512. 

Construcţii pasive cu subiect impersonal. p. 514. 
Construcţia to be + participiu trecut. p. 514. 
Verbul to get cu funcţie de auxiliar pasiv. p. 515. 

Diateza reflexivă. p. 515. 
 

I. Poenaru: Formele nepersonale ale verbului. pp. 516-562. 

 
Infinitivul. p. 517. 

Caracteristici verbale. p. 517. 
Caracteristici substantivale. p. 518. 

Paradigma infinitivului. p. 519. 
Redarea infinitivului în limba română. p. 520. 
Categoria timpului. p. 521. 
Categoria aspectului. p. 523. 
Categoria diatezei. p. 523. 
Formele infinitivului şi folosirea lor. p. 524. 
Infinitivul implicit. p. 527. 
Infinitivul cu adverb intercalat. p. 528. 
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Funcţiunile sintactice ale infinitivului. p. 528. 
Infinitivul în expresii parentetice. p. 531. 

Construcţii predicative cu infinitivul. p. 531. 
Acuzativul cu infinitiv. p. 531. 
Nominativul cu infinitiv. p. 534. 
Construcţia “For ‒ To”. p. 535. 

Forma nepersonală –ing. p. 536. 
Construirea formei nepersonale –ing. p. 537. 

Forma -ing ca participiu. p. 538. 
Caracteristicile verbale ale participiului în –ing. p. 538. 

Paradigma participiului în –ing. p. 539. 
Redarea participiului în -ing în limba română. p. 540. 
Categoria timpului. p. 541. 
Categoria diatezei. p. 541. 
Funcţiunile sintactice ale participiului în –ing. p. 541. 
Participiul în -ing în expresii parentetice. p. 543. 

Construcţii predicative cu participiul în –ing. p. 543. 
Acuzativul cu participiul în –ing. p. 544. 
Nominativul cu participiul în –ing. p. 545. 
Construcţia absolută cu nominativ şi participiu în –ing.  

p. 454. 
Construcţia absolută cu nominativ. p. 546. 

Forma -ing ca Gerund. p. 547. 
Caracteristicile verbale ale Gerund-ului. p. 547. 
Caracteristicile substantivale ale Gerund-ului. p. 548. 

Paradigma Gerund-ului. p. 549. 
Redarea Gerund-ului în limba română. p. 549. 
Categoria timpului. p. 550. 
Categoria diatezei. p. 551. 
Funcţiile sintactice ale Gerund-ului. p. 551. 

Construcţiile predicative cu Gerund. p. 555. 
Participiul trecut. p. 556. 

Formarea participiului trecut. p. 556. 
Funcţiunile sintactice ale participiului trecut. p. 559. 

Construcţiile predicative cu participiul trecut. p. 560. 
Construcţia „Acuzativ cu participiul trecut”. p. 560. 
Construcţia absolută cu nominativ şi participiu trecut. p. 561. 

Omonimele gramaticale externe ale formelor nepersonale ale verbului.  
p. 561. 

Infinitivul. p. 561. 
Participiul în -ing şi participiul trecut. 562. 
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VOLUMUL 7.  
 

 

A. Gheorgiţoiu: ADVERBUL. pp. 5-49. 

 
   Elemente morfologice sintactice determinate sau modificate de adverb.  
             p. 6. 
     Verbul. p. 3. 
     Adjectivul. p. 8. 
     Adverbul. p. 8. 
     Substantivul. p. 10. 
     Propoziţia. p. 12. 

Clasificarea adverbelor. p. 14. 
  Clasificarea adverbelor din punctul de vedere al compunerii. p. 14. 
    Adverbe simple. p. 14. 
    Adverbe compuse. p. 15. 
    Adverbe complexe. p. 15. 
    Locuţiuni adverbiale. p. 15. 
  Clasificarea adverbelor din punctul de vedere al derivării. p. 17. 
    Adverbe formate prin conversiune. p. 17. 
    Adverbe formate prin afixaţie. p. 19. 
     Particularităţi ortografice ale adverbelor formate prin derivare.  
             p. 21. 
     Particularităţi fonetice ale adverbelor formate prin derivare.  
             p. 22. 
  Clasificarea adverbelor din punctul de vedere al conţinutului. p. 22. 
     Adverbe modificatoare. p. 22. 
     Adverbe determinative. p. 24. 
     Adverbe de loc. p. 24. 

     Adverbe de timp. p. 24. 
     Adverbe de cauză. p. 25. 
     Adverbe de scop. p. 26. 
     Adverbe de cantitate, întindere, grad şi aproximaţie. p. 26. 
     Adverbe de afirmare. p. 27. 
     Adverbe de negare. p. 27. 
     Adverbe de îndoială, posibilitate şi probabilitate. p. 27. 
     Adverbe de restricţie. p. 28. 

     Adverbe de precizare. p. 28. 
     Adverbe explicative. p. 29. 
     Adverbe exclamative. p. 29. 
     Adverbe interogative. p. 29. 
     Adverbe relative. p. 30. 
    Omonimia adverbului cu prepoziţia şi conjuncţia. p. 31. 
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Gradele de comparaţie. p. 34. 
   Comparaţia neregulată a adverbelor. p. 36. 
    Particularităţi ortografice. p. 37. 
  Cazuri speciale de folosire a comparativului şi superlativului la adverbe. p. 37. 
   Comparativul propoziţiilor. p. 37. 
   Superlativul adverbial. p. 38. 
    Superlativul adverbial relativ. p. 38. 
    Superlativul adverbial absolut. p. 39. 
   Locul adverbelor în propoziţie. p. 39. 
    Infinitivul cu adverb intercalat. p. 44. 
  Funcţiile sintactice ale adverbului. p. 46. 
 

A. Gheorghiţoiu: PREPOZIŢIA. pp. 49-114. 

 
     Funcţia de conectiv a prepoziţiei. p. 50. 
Clasificarea prepoziţiilor. p. 54. 
  Clasificarea prepoziţiilor din punctul dc vedere al compunerii. p. 55. 

   Prepoziţii simple. p. 55. 
   Prepoziţii compuse. p. 55. 
   Prepoziţii complexe. p. 55. 
   Locuţiuni prepoziţionale. p. 56. 

  Clasificarea prepoziţiilor din punctul de vedere al derivării. p. 57. 
   Prepoziţii formate prin conversiune. p. 57. 
  Clasificarea prepoziţiilor din punctul dc vedere al conţinutului. p. 58. 
   Prepoziţii lexicale. p. 60. 
    Prepoziţii lexicale ,,libere”. p. 60. 
    Prepoziţii lexicale „obligatorii” sau „fixe”. p. 61. 
    Prepoziţii gramaticale. p. 62. 
Principalele prepoziţii engleze. p. 62. 

About. p. 62. 
Above. p. 64. 
Across. p. 65. 
After. p. 66. 
Against. p. 67. 
Along. p. 68. 
Alongside (of). p. 69. 
Amid(st), Among(st), in the midst (middle of). p. 69. 
Around, Round. p. 71. 
At. p. 71. 
Before. p. 74. 
Behind. p. 75. 
Below. p. 75. 
Beneath. p. 76. 
Beside, Besides. p. 76. 
Between, Betwixt. 77. 
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Beyond. 78. 
But, Except, Save. p. 78. 
By. p. 79. 
Down, Up. p. 81. 
During. p. 82. 
For. p. 82. 
From. p. 85. 
In. p. 86. 
Inside. p. 88. 
Into. p. 89. 
Of. p. 90. 
Off. p. 93. 
On, Upon. p. 93. 
Out of. p. 96. 
Over. p. 97. 
Past. p. 99. 
Since. p. 100. 
Through. p. 100. 
Throughout. p. 101. 

Till, Until. p. 101. 
To. p. 102. 
Towards. p. 104. 

Under. p. 105. 

With. p. 106. 

Within. p. 108. 

Without. 109. 

Locul prepoziţiei în propoziţie. p. 109. 
Elipsa prepoziţiei. p. 112. 
 

A. Gheorghiţoiu: CONJUNCŢIA. pp. 114-123. 

 
Clasificarea conjuncţiilor. p. 115. 
  Clasificarea conjuncţiilor din punctul de vedere al compunerii. p. 115. 
   Coujuncţii simple. p. 115. 
   Conjuncţii compuse. p. 115. 
   Conjuncţii complexe. p. 116. 
   Locuţiuni conjuncţionale. p. 116. 
   Conjuncţii corelative. p. 116. 
Clasificarea conjuncţiilor din punctul de vedere al derivării. p. 116. 
   Conjuncţii formate prin conversiune. p. 116. 
Clasificarea conjuncţiilor din punctul de vedere al conţinutului. p. 117. 
  Conjuncţii coordonatoare. p. 117. 
   Conjuncţii copulative. p. 118. 
   Conjuncţii disjunctive. p. 118. 
   Conjuncţii adversative. p. 118. 
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  Conjuncţii subordonatoare. p. 119. 
Conjuncţii de loc. p. 119. 
Conjuncţii de timp. p. 119. 
Conjuncţii de mod. p. 119. 
Conjuncţii cauzale. p. 120. 
Conjuncţii condiţionale. p. 120. 
Conjuncţii de scop sau finale. p. 120. 
Conjuncţii consecutive. p. 120. 
Conjuncţii concesive. p. 121. 
Conjuncţii comparative. p. 121. 
Conjuncţii subiective. p. 121. 
Conjuncţii predicative. p. 121. 
Conjuncţii completive. p. 122. 

 

A. Gheorghiţoiu: INTERJECŢIA. pp. 123-129. 

 
Clasificarea interjecţiilor. p. 124. 
  Clasificarea interjecţiilor din punctul de vedere al compunerii. p. 125. 
   Interjecţii simple. p. 125. 
   Interjecţii compuse. 125. 
   Interjecţii cu structura de propoziţii. p. 125. 
  Clasificarea interjecţiilor din punctul de vedere al derivării. p. 126. 
   Interjecţii formate prin conversiune. p. 126. 
  Clasificarea interjecţiilor din punctul de vedere al conţinutului. p. 126. 
   Interjecţii care exprimă o stare sufletească. p. 126. 
   Interjecţii care exprimă dorinţa sau voinţa. p. 128. 
   Onomatopee, cuvinte imitative. p. 128. 
 
E. Ilovici: AFIXAŢIA. pp. 129-147. 
 
Prefixe. p. 131. 
  Prefixe germanice. p. 131. 
  Prefixe romanice. p. 133. 
  Prefixe greceşti. p. 136. 
  Lista derivatelor cu elemente latine sau greceşti desemnând numărul. p. 137. 
REPARTIZABEA PRINCIPALELOR PREFIXE PE SENSURI. p. 138. 
Sufixe. p. 139. 
   Sufixe substantivale germanice. p. 139. 
    Sufixe productive. p. 139. 
    Sufixe neproductive. p. 139. 
   Sufixe substantivale romanice. p. 141. 
    Sufixe productive. p. 141. 
    Sufixe neproductive. p. 142. 
   Sufixe adjectivale germanice. p. 145. 
   Sufixe adjectivale romanice. p. 146. 
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   Sufixe verbale germanice. p. 146. 
   Sufixe verbale romanice. p. 146. 
   Sufixe adverbiale germanice. p. 147. 
   Sufixe greceşti. p. 147. 
 
 
 

VOLUMUL 8.  
 
 

Partea a III-a: SINTAXA. 

 

PROPOZIŢIA ŞI FRAZA. p. 151. 

 
V. Hanea: Propoziţia simplă. pp. 151-169. 
 
  Clasificarea propoziţiilor simple. p. 152. 
  Clasificarea propoziţiilor simple din punctul de vedere al intenţiei vorbitorului.  
        p. 152. 
   Propoziţia enunţiativă. p. 153. 
   Propoziţia interogativă. p. 153. 
    Întrebări generale. p. 154. 
    Întrebări speciale. p. 155. 
    Întrebări alternative. p. 156. 
    Întrebări disjunctive. p. 156. 
   Propoziţia imperativă. p. 158. 
   Propoziţia exclamativă. p. 159. 
  Clasificarea propoziţiilor din punctul de vedere al structurii gramaticale. p. 160. 
   Propoziţie nedezvoltată. p. 160. 
   Propoziţia dezvoltată. p. 161. 
   Propoziţii eliptici. p. 161. 
   Propoziţia nominală. p. 163. 
  Clasificarea propoziţiilor din punctul de vedere al caracterului subiectului.  
           p. 161 
   Propoziţia personală. p. 164. 
   Propoziţia impersonală. p. 164. 
   Elemente independente ale propoziţiei. p. 164. 
    Interjecţia. p. 165. 
    Paranteza. p. 165. 
   Propoziţii cu părţi omogene. p. 167. 
 
V. Hanea. FRAZA. pp. 169-175. 
 
  Fraza formată prin coordonare. p. 169. 
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  Fraza formată prin subordonare. p. 170. 
   Tipuri de propoziţii subordonate. p. 171. 
    Analiza frazelor formate prin subordonare. p. 172. 
  Fraza formată prin coordonare cu propoziţii subordonate. p. 173. 
 
A. Bantaş. SUBIECTUL. pp. 175-185. 
 
    Modurile de exprimare a subiectului. p. 175. 
Clasificarea subiectelor. p. 178. 
  Clasificarea subiectelor după criteriul conţinutului. p. 179. 
  Clasificarea subiectelor după criteriul compunerii. p. 181. 
   Locul subiectului. p. 183. 
 
A. Bantaş. PREDICATUL. pp. 185-191. 
 

Clasificarea predicatelor. p. 186. 
  Predicate verbale. p. 186. 
   Predicate simple. p. 186. 
    Predicatul simplu. p. 186. 
    Predicatul frazeologic. p. 187. 
   Predicatul compus. p. 187. 
    Predicatul compus modal. p. 187. 
    Predicatul compus aspectiv. p. 188. 
  Predicate nominale. p. 188. 

   Predicatul nominal. p. 188. 
   Predicatul dublu. p. 191. 
  Predicate de tip mixt. p. 191. 
 

A. Bantaş. ACORDUL SUBIECTULUI CU PREDICATUL. pp. 192-209. 
 

Subiecte simple. p. 192. 
Subiecte compuse. p. 200. 
Subiecte coordonate. p. 201. 
Subiecte complexe. p. 205. 

 
A. Bantaş. M. Miroiu. COMPLEMENTELE. pp. 209-247. 
 
Complementul direct. p. 210. 
    Modurile de exprimare a complementului direct. p. 212. 
Clasificarea complementelor directe. p. 213. 
  Clasificarea complementelor directe din punctul de vedere al conţinutului.  
            p. 213. 
  Clasificarea complementelor direct din punctul de vedere al compunerii. p. 214. 
   Complemente simple. p. 214. 
   Complemente coordonate. p. 211. 
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   Complemente compuse. p. 215. 
   Complemente duble. p. 215. 
   Complemente complexe. p. 215. 
   Structura complementelor complexe. p. 210. 
    Complemente complexe cu complinire predicativă exprimată printr-o  
      formă nepersonală a verbului. p. 217. 
    Complemente complexe cu nume predicativ al complementului  
      exprimat prin alte părţi de vorbire. p. 220. 
    Verbele folosite mai des cu un complement complex şi construcţia sau  
     construcţiile prin care el este exprimat mai frecvent. p. 222. 
Complementul indirect. p. 224. 
    Locul complementului indirect. p. 225. 
    Complementul indirect cu prepoziţie. p. 225. 
Complementul prepoziţional. p. 228. 
    Complementul introdus de prepoziţia “by”. p. 230 
    Complementul introdus de prepoziţia “With”. p. 231. 
    Locul complementului prepoziţional. p. 236. 
Complementul circumstanţial. p. 237. 
   Modurile de exprimare a complementului circumstanţial. p. 238. 
  Clasificarea complementelor circumstanţiale din punctul de vedere al  
        conţinutului. p. 241. 
   Complemente circumstanţiale determinative. p. 211. 

Complemente circumstanţiale de loc. p. 241. 
Complemente circumstanţiale de timp. p. 241. 
Complimente circumstanţiale de comparaţie. p. 242. 
Complemente circumstanţiale de cantitate, grad şi aproximaţie. p. 242. 
Complemente circumstanţiale de cauză. p. 243. 
Complemente circumstanţiale de scop (sau finale). p. 243. 
Complemente circumstanţiale concesive. p. 243. 
Complemente circumstanţiale consecutive. p. 244. 
Complemente circumstanţiale de condiţie. p. 244. 

   Complemente circumstanţiale modificatoare. p. 244. 
    Complemente circumstanţiale de mod. p. 244. 
    Complemente circumstanţiale de împrejurări însoţitoare. p. 245. 
 
V. Alcalay. ATRIBUTUL. pp. 247-257. 
 
    Modurile de exprimare a atributului. p. 248. 
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C. G. Sandulescu. TIPURI DE PROPOZIŢII SUBORDONATE. 
             pp. 259-276. 
 
Propoziţia subiectivă. p. 260. 
Propoziţia predicativă. p. 261. 
Propoziţii completive. p. 261. 
    Modalităţi de introducere a propoziţiilor completive. p. 262. 
    Funcţiunile propoziţiilor completive. p. 263. 
  Propoziţii circumstanţiale. p. 283. 
  Propoziţia circumstanţială de loc. p. 204. 
  Propoziţia circumstanţială de timp. p. 265. 
  Propoziţia circumstanţială cauzală. p. 266. 
  Propoziţia circumstanţială de scop. p. 266. 
  Propoziţia circumstanţială condiţională. p. 267. 
  Propoziţia circumstanţială concesivă. p. 268. 
  Propoziţia circumstanţială consecutivă. p. 269. 
  Propoziţia circumstanţială de mod. p. 269. 
  Propoziţia circumstanţială comparativă. p. 270. 
Propoziţia atributivă. p. 270. 
   Poziţia în frază a propoziţiilor atributive .p. 271. 
  Propoziţia atributivă relativă . p. 271. 
  Propoziţia atributivă relativă restrictivă. p. 272. 
   Modalităţi de introducere a propoziţiilor restrictive. p. 272. 
   Reducerea propoziţiilor atributive restrictive. p. 273. 
  Propoziţia atributivă relativă descriptivă. p. 273. 
  Propoziţia atributivă apozitivă. p. 271. 
 
P. Iancovici: TOPICA. pp. 276-301. 
 
   Inversiunea. p. 279. 
Locul subiectului şi al predicatululi. p. 281. 
    Inversiunea gramaticală. p. 282. 
    Inversiunea stilistică. p. 280. 
Locul atributului. p.290. 
   Atributul în pre-poziţie. p. 290. 
    Atribute neomogene. p. 291. 
   Atributul în post-poziţie. p. 293. 
Locul complementului direct. p.2 97. 
Locul complementului direct şi indirect. p. 300. 
Locul complementului prepoziţional. p. 302. 
Locul complementelor circumstanţiale. p. 303. 
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  Locul complementului circumstanţial de timp. p. 305. 
  Locul complementului circumstanţial de loc. p. 307. 
  Locul complementulul circumstanţial de mod. p. 308. 
  Locul complementelor circumstanţiale de cantitate, grad şi aproximaţie. p. 309. 
   Locul complementelor circumstanţiale de cauză, scop, instrument. p. 310. 
    Recapitulare. p. 310. 
 
P. Iancovici. CORESPONDENŢA TIMPURILOR. pp. 311-331. 
 
Corespondenţa timpurllor în propoziţiile completive directe. p. 313. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate atributive. p. 319. 
 Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate temporale. p. 320. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate condiţionale. p. 323. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile condiţionale care depind de o regentă cu  
       predicatul la trecut. p. 525. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate modale. p. 526. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate comparative. p. 327. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate concesive. p. 328. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate finale. p. 328. 
Corespondenţa timpurilor în propoziţiile subordonate circumstanţiale cauzale şi  
           conclusive. p. 329. 
      Timpurile cerute de anumite expresii. p. 329. 
     Concluzii. p. 329. 
 
P. Iancovici. VORBIREA DIRECTĂ ŞI VORBIREA INDIRECTĂ. pp. 331-344. 
 
Verbe de declaraţie subînţelese în vorbirea directă. p. 332. 
Verbe de declaraţie omise în vorbirea indirectă. p. 333. 
Trecerea propoziţiilor principale din vorbirea directă în vorbirea indirectă. p. 335. 
Reguli generale de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă. p. 335. 
Trecerea propoziţiilor enunţiative din vorbirea directă în vorbirea indirectă. p. 340. 
Trecerea propoziţiilor exclamative din vorbirea directă în vorbirea indirectă. p. 341. 
Trecerea propoziţiilor interogative din vorbirea directă în vorbirea indirectă. p. 312. 
Trecerea propoziţiilor imperative din vorbirea directă în vorbirea indirectă. p. 343. 
 
 


