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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).   

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

    Particularităţi ortografice. p. 226. 
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   Folosirea comparativului şi superlativului. p. 226. 
    Comparaţia neregulată. p. 227. 
 

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 şi 5). 

 
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 sin 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. 
     Caracteristicile comune ale verbelor auxiliare. p. 294. 
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    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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V. Alcalay: Categoriile gramaticale ale verbului. pp. 381-506. 
 

   Aspectul gramatical p. 381. 
 Diateza. p. 386. 
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 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. 
 

  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. 
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  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  
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. 
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 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. 
În propoziţiile concesive. p. 503. 
În propoziţiile circumstanţiale temporale. p. 505. 
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I. Preda: Diateza pasivă. pp. 506-516. 
 
Modul Indicativ. p. 506. 

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

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. 
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   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. 
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. 
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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. 
  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. 
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   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. 
   Sufixe verbale germanice. p. 146. 
   Sufixe verbale romanice. p. 146. 
   Sufixe adverbiale germanice. p. 147. 
   Sufixe greceşti. p. 147. 
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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. 
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   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. 
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