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Capitolul 1 - Noțiuni introductive

Pronumele personal

Atenție!
• Dumneavoastră (Dvs.)  este folosit pentru dialoguri formale. Atunci când ne adresăm unei 
persoane mai în vârstă, unor persoane necunoscute, profesori, doctori, superiori etc. 
• Dvs. este folosit pentru a ne adresa unei persoane sau mai multor persoane.

EU EU

EI EI

NOI NOI

VOIVOI

Singular Plural

Persoana I Eu Noi

Persoana a II-a Tu Voi Dumneavoastră (Dvs.)

Persoana a III-a masculin El Ei

Persoana a III-a feminin Ea Ele

DVS.TU

DVS.VOI

unu -unu -

TU TU DVS. DVS.

EL

EA ELE

Dumneavoastră (Dvs.) = Tu / Voi
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Verbul a fi

Atenție!
• De cele mai multe ori nu este necesară utilizarea pronumelor:

Eu sunt Ana. = Sunt Ana.
Cine ești tu? = Cine ești?

• Dumneavoastră (Dvs.) este folosit cu forma verbului la persoana a II-a plural, chiar dacă ne 
adresăm unei singure persoane: 

- Bună! Eu sunt Sam. 
Tu cine ești?

- Noi suntem Sam și Diana. 
Ei sunt Vlad și Maria.

- Bună! Eu sunt 
Diana.

AFIRMATIV NEGATIV

Eu sunt Eu nu sunt

Tu ești Tu nu ești

El este / El e El nu este / El nu e

Ea este / Ea e Ea nu este / Ea nu e

Noi suntem Noi nu suntem

Voi sunteți Voi nu sunteți

Dvs. sunteți Dvs. nu sunteți

Ei sunt Ei nu sunt

Ele sunt Ele nu sunt

Limba vorbită poate fi 
diferită de  limba scrisă. 

Verbul a fi are și alte forme, 
specifice limbajului colocvial:

Eu nu sunt = Eu nu-s
El / Ea nu este = El / Ea nu-i
Ei / Ele nu sunt = Ei / Ele nu-s

- Dvs. sunteți 
domnul Popa?

- Dvs. sunteți 
profesori?

- Da, eu sunt.

- Da, suntem 
profesori de 

istorie.

- doi- doi
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Verbul a avea

El are o minge. Ea are o carte.

Expresii cu verbul a avea:

A avea dreptate

Doamna Maria are dreptate mereu.       Am nevoie de un telefon nou. Am poftă de o înghețată.

A avea nevoie de A avea poftă de

Ei au un câine.

AFIRMATIV NEGATIV

Eu am Eu nu am

Tu ai Tu nu ai

El are El nu are

Ea are Ea nu are

Noi avem Noi nu avem

Voi  aveți Voi nu aveți

Dvs. aveți Dvs. nu aveți

Ei au Ei nu au

Ele au Ele nu au

Verbul „a avea” are și alte 
forme negative specifi ce limbajului 
colocvial:

Eu nu am = Eu n-am
Tu nu ai = Tu n-ai
El / Ea nu are = El / Ea n-are
Noi nu avem = Noi n-avem
Voi / Dvs. nu aveți = Voi / Dvs. n-aveți
Ei / Ele nu au = Ei / Ele n-au

Atenție!
• Verbul a avea este folosit în limba română pentru a exprima vârsta! 

Câți ani ai? = Ce vârstă ai?
Sunt 18 ani. ✖
Am 18 ani. ✔  

Câți ani ai? Am 18 ani.
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În parc sunt mulți oameni.

Oameni
- copil
- bărbat
- femeie
- student
- prieten
- vecin

Animale
- câine
- urs
- pisică
- leu
- cal

Lucruri
- mașină
- pix
- ușă
- restaurant
- scaun

Plante
- lalea
- copac
- trandafi r
- brad
- ceapă
- ardei

Fenomene 
ale naturii
- nor
- zăpadă
- vânt
- furtună
- ceață

Substantivul

Pe masă este o vază cu fl ori.

Capitolul 2 - Substantivul

Noțiuni introductive

SUBSTANTIVE COMUNE SUBSTANTIVE PROPRII

masă Victor

parc Alexandra

creion România

fată București

băiat Brașov

copac Europa

măr Munții Alpi

oraș Marea Neagră

câine Dunărea

! Substantivele comune se scriu cu litere mici. 
Dacă un substantiv comun este primul cuvânt 
în propoziție, atunci scriem cu majusculă (literă 
mare).

! Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu 
majusculă (literă mare).

Exemple:
Eu am o mașină roșie.
Mașina mea este roșie.

Exemple:
Eu sunt în România.
România este o țară frumoasă.

- patru- patru
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Genul substantivului

Aici este un bărbat.

Aici sunt doi bărbați.

Aici este o profesoară.

Aici sunt două profesoare.

Aici este un pix.

Aici sunt două pixuri.

Atenție!
• În limba română substantivul are trei genuri: masculin, feminin și neutru. 

SUBSTANTIVUL

Masculin Feminin Neutru

Oameni

Animale

Copaci

Flori

Fructe

Legume

Lucruri

Oameni

Animale

Flori

Fructe

Legume

Lucruri

Locuri

Lucruri

Locuri
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Substantive animate mobile

un profesor și un elev o profesoară și o elevă

Atenție!
• Ființele (oamenii și animalele) sunt substantive animate mobile – de la forma de masculin 
singular se formează forma de feminin singular.  

Masculin Feminin

1)  Ø -ă

student studentă

prieten prietenă

coleg colegă

2) Ø -iță

pictor pictoriță

chelner chelneriță

doctor doctoriță 

3) Ø -că

italian italiancă

american americancă 

egiptean egipteancă

4) Ø -oaică

lup lupoaică

urs ursoaică

englez englezoaică 

5) Ø -easă

croitor croitoreasă

bucătar bucătăreasă

împărat împărăteasă

6) Ø -oare

vânzător vânzătoare

ascultător ascultătoare 

scriitor scriitoare

- șase- șase
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Substantive animate 
cu forme diferite

tată și fi u mamă și fi ică

Atenție!
• Unele substantive animate au forme diferite:

• Substantivele neanimate au un singur gen !!!

Masculin

tată

fi u

frate

unchi

bărbat

băiat

cocoș

berbec

bou

Feminin

mamă

fi ică

soră

mătușă

femeie

fată

găină

oaie

vacă

   Exemple: 

      - Nor – masculin

      - Casă – feminin

      - Pix – neutru
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Pluralul substantivelor

Genul masculin

Un bărbat

Un copac

Un copac

Doi copaci

Trei copaci

.

.

.

Zece copaci

Etc.

Doi bărbați

Trei copaci

Atenție!
• Forma de plural este folosită pentru a ne referi la două sau mai multe persoane / lucruri. 
Aceasta nu se schimbă!

Exemplu:

- opt- opt
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Reguli

Masculin

Singular Plural

un doi

1) Ø + i

coleg colegi

prieten prieteni

2) -t -ți

student studenți

bărbat bărbați

3) -s -și

urs urși

rus ruși

4) -st -ști

turist turiști

fotbalist fotbaliști

5) -d -zi

brad brazi

ied iezi

6) -e/ -u/ -ă -i

frate frați

fiu fii

tată tați

7)  -l -i

copil copii

cal cai

8)  -an -eni

muzician muzicieni

politician politicieni

9)  -i -i

ochi ochi

pui pui

!!!
• t + i = ți

• s + i = și

• st + i = ști

• d + i = zi

• e / u / ă + i = i

• l + i = i

• an + i = eni

Excepții:

om – oameni

tânăr – tineri

băiat – băieți
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Genul feminin

O fată.

O mașină.

-ă
-ie
-a

Două fete.

Șase mașini.

Atenție!
• Substantivele la genul feminin singular se termină întotdeauna într-o vocală! În general, 
substantivele care se termină în:

sunt substantive la genul feminin!

   Excepții: 

   - Tată – masculin

   - Tramvaie – neutru plural

- zece- zece
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Reguli

Feminin

Singular Plural

o două

1) -ă -e

prietenă prietene

colegă colege

casă case

2)  -ă -i

mașină mașini

ușă uși

mătușă mătuși

3) consoană + e -i

pâine pâini

! parcare parcări 

! facultate facultăți

4) consoană + ie Consoană + ii

lecție lecții

familie familii

informație informații

5) vocală + ie Vocală + i

femeie femei

cheie chei

statuie statui

6) -ea -ele

cafea cafele

stea stele

șosea șosele

7) -a -ale

pijama pijamale

baclava baclavale

!!!
Regulile de la masculin 

se aplică și la feminin:

o oglindă – două oglinzi
d + i = -zi

o carte – două cărți
t + i = -ți / e → i

Excepții:

fată - fete

masă - mese

noapte - nopți

școală - școli

poartă - porți

geantă - genți

geacă - geci

zi - zile

soră - surori

foaie - foi

oaie - oi

mână - mâini
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  Masculin :   un băiat       doi băieți

  Feminin :     o fată           două fete

  Neutru :      un scaun     două scaune

Genul neutru

Un pix

Un autobuz

Două pixuri

Patru autobuze

Atenție!
• La genul neutru substantivele denumesc lucruri sau locuri.

• În ceea ce privește structura (regulile) genul neutru împrumută regulile de la genul masculin 
și genul feminin. 

   Excepții: 

- animal – animale (deși fi ințele sunt la genul masculin sau feminin, substantivul animal este

un substantiv neutru)

- măr – mere

Singular Plural

- doisprezece- doisprezece
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Reguli

Neutru

Singular Plural

un două

1)  Ø/ -u -uri

pix pixuri

ceas ceasuri

anotimp anotimpuri

taxi taxiuri

metrou metrouri 

2)   Ø -e

pahar pahare

autobuz autobuze

caiet caiete

ghiozdan ghiozdane

3) -u / -i -e

liceu licee

teatru teatre

muzeu muzee

tramvai tramvaie

4) -iu -ii

colegiu colegii

detaliu detalii

exercițiu exerciții

studiu studii 

Excepții:

cuvânt - cuvinte

ou - ouă

măr - mere

!!!

calculator - calculatoare

televizor - televizoare

creion - creioane

balcon - balcoane

dormitor - dormitoare
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Articolul

Articolul nehotărât

O pisică doarme pe canapea. Ea cumpără niște fructe.

singular

Masculin Feminin Neutru

un

un băiat
un câine

o

o fată
o casă

un

un caiet
un pix

plural

niște

niște băieți
niște câini

niște fete
niște case

niște caiete
niște pixuri

Atenție!
• Articolul nehotărât este folosit pentru a exprima cantitatea:

Azi am băut o cafea. (1 cafea) 
În grădină am plantat niște fl ori. 

• Atunci când substantivul este însoțit de un adjectiv. 
Ea este cântăreață. 
Ea este o cântăreață talentată. 

- paisprezece- paisprezece
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Articolul hotărât

Reguli

Singular

Masculin Feminin Neutru

a) + (u)l

băiat – băiatul
copil – copilul

fi u – fi ul

b) – e + le

frate – fratele
câine – câinele

munte – muntele

a) ă → a

mamă – mama
fată – fata

b) consoană + e → + a

carte – cartea
pâine – pâinea

c) vocală + e →  a

familie – familia
femeie – femeia

d) a → + ua

cafea – cafeaua
stea – steaua

!!! zi – ziua

+ (u)l

pix – pixul
dulap – dulapul

telefon – telefonul
stilou – stiloul

Plural

+ i

băieți – băieții
copii – copiii

fi i – fi ii
frați – frații

+ le

mame – mamele
fete – fetele
cărți – cărțile
pâini – pâinile

+ le

pixuri – pixurile
dulapuri – dulapurile

telefoane – telefoanele
stilouri – stilourile

Băiatul aleargă. Fata desenează. Copiii citesc.
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Când utilizăm articolul hotărât?

1. Subiect

Studentul învață.

Copiii desenează.

2. Tot / toată / toți / toate

El a băut tot laptele.

Am lucrat toată ziua.

Toți studenții au învățat.

Toate anotimpurile sunt 

frumoase.

3. Verbul a-i plăcea

Îmi place înghețata.

Îmi plac fructele.

4. Amândoi / amândouă

Amândoi copiii sunt la școală.

Amândouă prăjiturile sunt 

delicioase.

5. Prepoziția cu + instrument

El vine cu autobuzul.

Eu scriu cu pixul negru.

6. Detalii – cu determinanți

Noi mergem în parcul din cartier.

Florile sunt pe masa din 

bucătărie.

1. Cu numere

Eu am trei frați.

Aici sunt cinci scaune.

2. Mult / multă / mulți / multe

Puțin / puțină / puțini / puține

Câțiva / câteva

Azi am băut multă cafea.

Aici sunt puțini studenți.

Am mâncat câteva bomboane.

3. Cât / câtă / câți / câte

Cât zahăr vrei să cumpăr?

Câtă miere pun în lapte?

Câți ani ai?

Câte studente sunt din Turcia? 

4. Cu prepoziții

!!! Atenție
În limba română prepozițiile 

nu cer utilizarea articolului 

hotărât.

Noi mergem în parc.

Florile sunt pe masă.

Cu articol hotărât Fără articol hotărât

Observă diferența!

Studenții merg la facultate.                  Studenții merg la Facultatea de Istorie.
       Geanta este pe scaun.                          Geanta este pe scaunul alb.

- șaisprezece- șaisprezece
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Substantivul în cazul genitiv

1) Genitivul substantivelor comune

Tricoul băiatului este murdar. Casa familiei Popa este mare. Iubesc grădina bunicilor.

Singular

Masculin Feminin Neutru

+ (u)lui

coleg → colegului
băiat → băiatului

leu → leului
frate → fratelui

câine → câinelui

a) forma de plural + i
          

mamă – mame → mamei
prietenă – prietene → prietenei

carte – cărți → cărții
mașină – mașini → mașinii
femeie – femei → femeii

b)  consoană + ie → +i

familie → familiei
lecție → lecției

+ (u)lui

parc → parcului
metrou → metroului

taxi → taxiului
creion → creionului

Plural

Forma de plural +  lor

colegi → colegilor
băieți → băieților

lei → leilor
frați → fraților

câini → câinilor

mame → mamelor
prietene → prietenelor

cărți → cărților
mașini → mașinilor
femei → femeilor
familii → familiilor 

parcuri → parcurilor
metrouri → metrourilor

taxi → taxiurilor
creioane → creioanelor



1818

  Mai multe exemple:

  Cartea colegului este în ghiozdan.

Răspunsurile colegilor nu au fost corecte.

Ziua mamei este pe 20 aprilie.

Toți membrii familiei au venit la cină.

Articolul nehotărât în cazul genitiv

Substantivul determinat  

este întotdeauna 

articulat cu articolul 

hotărât !!!

Observă diferența!

Mingea băiatului este de fotbal.

Mingea unui băiat este de fotbal.

Pantalonii băieților sunt lungi.

Pantalonii unor băieți sunt lungi.

Singular

Masculin Feminin Neutru

unui

unui băiat
unui prieten

!!!  unei + forma de plural

unei fete
unei cărți

unui

unui caiet
unui taxi

Plural

unor + forma de plural

unor băieți
unor fete

unor caiete

- optsprezece- optsprezece
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2) Genitivul substantivelor proprii

a) Nume (inclusiv nume de animale) 

Mașina lui Alex este nouă. Câinele Mariei iubește plimbările.

Stăpâna lui Max este Maria.

Masculin Feminin

lui + nume

lui Sebastian
lui Alex
lui Ali

lui Mohamed

Atenție!
Mircea
Luca
Toma                nume masculine!
Horia
Mihnea

lui Mircea
lui Luca
lui Toma
lui Horia

lui Mihnea

  -a → -ei

Maria – Mariei
Ana – Anei

Dana – Danei
Alexandra – Alexandrei

-ca / -ga → -căi / -găi

Anca – Ancăi
Monica – Monicăi

Olga – Olgăi
Raluca – Ralucăi

lui + nume care nu se termină în  -a sau 
nume străine

Carmen – lui Carmen
Saly – lui Saly

Sahar – lui Sahar
Ala – lui Ala

Atenție!
• Lunile anului sunt substantive masculine!

Exemplu: La începutul lui august plec în vacanță.

AUGUST
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b) Alte substantive proprii:

București este capitala României. Amir citește o carte despre istoria Bucureștiului.

  1. Substantivele proprii care se termină în -a→ -ei

• România – României

• Italia – Italiei

• Turcia – Turciei

• Timișoara – Timișoarei

2. Celelalte substantive proprii + -ului

• București – Bucureștiului

• Paris – Parisului

• Pacifi c – Pacifi cului

Atenție!
• Structurile următoare sunt folosite cu substantive în cazul genitiv: 

- în fața
- în spatele
- în centrul / în mijlocul
- în jurul
- la marginea
- în stânga
- în dreapta
- deasupra

Exemplu: Am plantat un copac în fața casei.

- douăzeci- douăzeci
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Capitolul 3 - Adjectivul 

băiat fericit
Substantiv + Adjectiv

M. SG.         M. SG.

băieți fericiți
Substantiv + Adjectiv

M. PL.         M. PL.

fată fericită
Substantiv + Adjectiv

F. SG.         F. SG.

fete fericite
Substantiv + Adjectiv

F. PL.         F. PL.

Singular

Masculin Feminin Neutru

Bun
Înalt

Obosit
Alb

Bună
Înaltă

Obosită
Albă

Bun
Înalt

Obosit
Alb

Plural

Buni
Înalți

Obosiți
Albi

Bune
Înalte

Obosite
Albe

Bune
Înalte

Obosite
Albe

Excepții!

Adjectivul la genul neutru 

nu are forme specifi ce!!!

Neutru sg. = Masculin  sg.

Neutru pl. = Feminin pl.

Atenție!
• Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină. El respectă 
aceleași reguli de formare a pluralului ca substantivul. 

• Adjectivul la feminin singular se formează de la masculin singular:

Masculin Singular Feminin Singular

/ → ă

elegant elegantă

curat curată

interesant interesantă

o → oa
frumos frumoasă

gros groasă

e → ea
negru neagră

greu grea

1) Adjective cu patru forme
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pește mic
Substantiv + Adjectiv

M. SG.         M. SG.

pești mici
Substantiv + Adjectiv

M. PL.         M. PL.

casă mică
Substantiv + Adjectiv

F. SG.         F. SG.

case mici
Substantiv + Adjectiv

F. PL.         F. PL.

2) Adjective cu trei forme

Singular

Masculin Feminin Neutru

Mic
Larg
Lung
Nou
Roșu

Portocaliu

Mică
Largă
Lungă
Nouă
Roșie

Portocalie

Mic
Larg
Lung
Nou
Roșu

Portocaliu

Plural

Mici
Largi
Lungi
Noi

Roșii
Portocalii

Alte exemple:

În grădină este un fl uture portocaliu. – În grădină sunt doi fl uturi portocalii.

Diana poartă o rochie portocalie. – Diana și Sara poartă rochii portocalii.

În sufragerie am un fotoliu portocaliu. – În sufragerie am două fotolii portocalii.

M. Sg.

F. Sg.

N. Sg. N. Pl.

F. Pl.

M. Pl.

- douăzeci și doi- douăzeci și doi
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3) Adjective cu două forme

câine mare
Substantiv + Adjectiv

M. SG.         M. SG.

câini mari
Substantiv + Adjectiv

M. PL.         M. PL.

casă mare
Substantiv + Adjectiv

F. SG.         F. SG.

case mari
Substantiv + Adjectiv

F. PL.         F. PL.

Singular

Masculin Feminin Neutru

Mare
Dulce

Fierbinte
Verde
Rece
Tare

Subțire

Plural

Mari
Dulci

Fierbinți
Verzi
Reci
Tari

Subțiri

Excepție!
Vechi

Masculin sg. / pl.

Neutru sg. / pl.               vechi

Feminin pl.

           Feminin sg.   =   veche

Exemple:

prieten vechi – prieteni vechi

bluză veche – bluze vechi

telefon vechi – telefoane vechi

→

Alte exemple:

Am cumpărat un pepene verde. – Am cumpărat doi pepeni verzi.

Karim are o bicicletă verde. – Karim și Ala au biciclete verzi.

Alex poartă un tricou verde. – Alex și David poartă tricouri verzi.

M. Sg.

F. Sg.

N. Sg. N. Pl.

F. Pl.

M. Pl.
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4) Adjective invariabile

nor gri
Substantiv + Adjectiv

M. SG.         M. SG.

nori gri
Substantiv + Adjectiv

M. PL.         M. PL.

umbrelă gri
Substantiv + Adjectiv

F. SG.         F. SG.

umbrele gri
Substantiv + Adjectiv

F. PL.         F. PL.

Alte exemple:

Bunicii lui Radu au un câine maro. – Bunicii lui Radu au doi câini maro.

Eva are o geantă maro. – Eva are multe genți maro.

Am nevoie de un palton maro. – Avem nevoie de paltoane maro.

M. Sg.

F. Sg.

N. Sg. N. Pl.

F. Pl.

M. Pl.

Singular

Masculin Feminin Neutru

Mov
Roz

Maro
Bej
GriPlural

- douăzeci și patru- douăzeci și patru
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Atenție!
• Atunci când adjectivul însoțește un substantiv la genul feminin, numărul singular, în genitiv 
sau în dativ, se folosește la forma de plural!

Exemple:

Fata blondă are o bluză roșie. → Bluza fetei blonde este roșie.           

Noi avem o colegă nouă. → Îi oferim colegei noi un buchet de fl ori. 

!!! Substantiv F. Sg. Genitiv/ Dativ + adjectiv Pl.!!!

F. Sg.

F. Sg. F. Sg. Dativ

F. Sg. Genitiv

Gradele de comparație ale adjectivului

Ceasul este mai scump decât geanta. Ceasul este cel mai scump.

Pozitiv Cartea este interesantă.

Comparativ

+ De superioritate: 
mai + adjectiv + decât / ca

Cartea este mai interesantă decât
fi lmul.

= De egalitate:
 la fel de + adjectiv + ca
 tot așa de + adjectiv + ca
 atât de + adjectiv + ca

Cartea este la fel de interesantă ca
fi lmul.

- De inferioritate:
mai puțin +  adjectiv + decât / ca

Cartea este mai puțin interesantă 
decât fi lmul.

Superlativ

Absolut: 
foarte / extrem de / absolut de + adjectiv

Cartea este foarte interesantă.

Relativ: Cartea este cea mai interesantă.

CELM/N Sg. F Sg.

F/N Pl.M/N Pl. CEI

CEA
+ mai + adjectiv

CELE

25
0

25
0

15
0

15
0

10
0
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ACUM

INDICATIV PERFECT COMPUS INDICATIV PREZENT INDICATIV VIITOR

Capitolul 4 - Verbul

Indicativul
Exprimă o acțiune reală și sigură din trecut, prezent și viitor.

TRECUT VIITOR

1) Indicativ prezent

Este folosit pentru a exprima prezentul în limba română, pentru toate acțiunile care au loc 
în prezent (chiar dacă au început în trecut sau se continuă în viitor).

a) Verbe regulate scurte

Adam și Diana aleargă în 
fi ecare dimineață.

Nikos învață pentru 
examen.

Hadia gătește cina.

-a -ea -e -i -î
Reguli

A asculta A cădea A merge A fugi A coborî

Eu ascult cad merg fug cobor Ø

Tu asculți cazi mergi fugi cobori i

El / Ea ascultă cade merge fuge coboară -ă / -e

Noi ascultăm cădem mergem fugim coborâm ă / e / i / â + m

Voi / Dvs. ascultați cădeți mergeți fugiți coborâți a / e / i / â + ți

Ei / Ele ascultă cad merg fug coboară -ă / Ø

Atenție!
• t + i → ți: Tu asculți / Tu aștepți / Tu cânți / Tu discuți
• d + i → zi: Tu cazi / Tu deschizi / Tu închizi / Tu răspunzi

- douăzeci și șase- douăzeci și șase
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-a -ia -i -ui -î

A dansa A închiria A iubi A locui A urî

Eu dansez închiriez iubesc locuiesc urăsc

Tu dansezi închiriezi iubești locuiești urăști

El / Ea dansează închiriază iubește locuiește urăște

Noi dansăm închiriem iubim locuim urâm

Voi / Dvs. dansați închiriați iubiți locuiți urâți

Ei / Ele dansează închiriază iubesc locuiesc urăsc

b) Verbe regulate lungi

b) Verbe neregulate

A fi
Eu sunt
Tu ești

El / Ea este
Noi suntem

Voi / Dvs. sunteți
Ei / Ele sunt

A avea
Eu am
Tu ai

El / Ea are
Noi avem

Voi / Dvs. aveți
Ei / Ele au

A lua
Eu iau
Tu iei

El / Ea ia
Noi luăm

Voi / Dvs.  luați
Ei / Ele iau

A da
Eu dau
Tu dai

El / Ea dă
Noi dăm

Voi / Dvs. dați
Ei / Ele dau

A sta
Eu stau
Tu stai

El / Ea stă
Noi stăm

Voi / Dvs. stați
Ei / Ele stau

A veni
Eu vin
Tu vii

El / Ea vine
Noi venim

Voi / Dvs. veniți
Ei / Ele vin

A ști
Eu știu
Tu știi

El / Ea știe
Noi știm

Voi / Dvs.  știți
Ei / Ele știu

A scrie
Eu scriu
Tu scrii

El / Ea scrie
Noi scriem

Voi / Dvs.  scrieți
Ei / Ele scriu

A bea
Eu beau
Tu bei

El / Ea bea
Noi bem

Voi / Dvs.  beți
Ei / Ele beau

A mânca
Eu mănânc
Tu mănânci

El / Ea mănâncă
Noi mâncăm

Voi / Dvs.  mâncați
Ei / Ele mănâncă

A pune
Eu pun
Tu pui

El / Ea pune
Noi punem

Voi / Dvs. puneți
Ei / Ele pun

!!!
La fel:

- a spune
- a rămâne

A putea
Eu pot
Tu poți

El / Ea poate
Noi putem

Voi / Dvs. puteți
Ei / Ele pot

A vrea
Eu vreau
Tu vrei

El / Ea vrea
Noi vrem

Voi / Dvs. vreți
Ei / Ele vor

A intra
Eu intru
Tu intri

El / Ea intră
Noi intrăm

Voi / Dvs. intrați
Ei / Ele intră

!!!
La fel:
- a afla

A vedea
Eu văd
Tu vezi

El / Ea vede
Noi vedem

Voi / Dvs. vedeți
Ei / Ele văd

A trebui
Eu trebuie
Tu trebuie

El / Ea trebuie
Noi trebuie

Voi / Dvs. trebuie
Ei / Ele trebuie

A alerga
Eu alerg
Tu alergi

El / Ea aleargă
Noi alergăm

Voi / Dvs. alergați
Ei / Ele aleargă

!!!
La fel:

- a pleca
- a aștepta
- a întreba
- a încerca

A cumpăra
Eu cumpăr
Tu cumperi

El / Ea cumpără
Noi cumpărăm

Voi / Dvs. cumpărați
Ei / Ele cumpără

!!!
La fel:

- a spăla
- a număra
- a învăța

A purta
Eu port
Tu porți

El / Ea poartă
Noi purtăm

Voi / Dvs. purtați
Ei / Ele poartă

!!!
La fel:

- a zbura
- a ruga

A întârzia
Eu întârzii
Tu întârzii

El / Ea întârzie
Noi întârziem

Voi / Dvs. întârziați
Ei / Ele întârzie
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2) Indicativ perfect compus

Exprimă o acțiune realizată și încheiată în trecut. 

Perfectul compus se formează din: auxiliar + participiul trecut al verbului de conjugat.

      Alya a mâncat micul 
dejun.

Dan a terminat tema.

Regulă:

Model verbul a fi 

Auxiliar
Participiul 

trecut
Negativ: NU + auxiliar + participiul trecut

Eu am fost Eu nu am fost

Tu ai fost Tu nu ai fost

El / Ea a fost El / Ea nu a fost

Noi am fost Noi nu am fost

Voi / Dvs. ați fost Voi / Dvs. nu ați fost

Ei / Ele au fost Ei / Ele nu au fost

Ce ai făcut ieri?
Am fost 

la cinema.

În limba vorbită sunt prezente formele:

Eu nu am fost = Eu n-am fost
Tu nu ai fost = Tu n-ai fost

El / Ea nu a fost = El / Ea n-a fost
Noi nu am fost = Noi n-am fost

Voi / Dvs. nu ați fost = Voi / Dvs. n-ați fost
Ei / Ele nu au fost = Ei / Ele n-au fost

Atenție!
• De cele mai multe ori, atunci când contextul 
este clar, nu este necesară utilizarea 
pronumelor:

Ce ai făcut tu ieri? = Ce ai făcut ieri?
Eu am fost la cinema. = Am fost la cinema.

- douăzeci și opt- douăzeci și opt
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Reguli de formare a participiului trecut:

Verbe neregulate:

-a
-i
-î

Infinitiv +t

A învăța – învățat
A dansa  – dansat

A citi – citit
A fugi – fugit

A hotărî – hotărât
A coborî – coborât

-ea +ut
A tăcea – tăcut

A apărea – apărut

-e +s
a merge – mers 

a deschide – deschis

A scrie – scris

A ști – știut

A face – făcut

A bea – băut

A vedea – văzut

A cădea – căzut

A vinde – vândut

A crede – crezut

A desface – desfăcut

A cere – cerut

A începe – început

A petrece – petrecut

A pierde – pierdut

A crește – crescut

A naște – născut

A fi – fost

A fierbe – fiert

A rupe – rupt

A sparge – spart

Mama a fiert ouă. – perfect compus

Îmi plac ouăle fierte. – participiu cu valoare adjectivală       (fiert - fiartă – fierți – fierte)           

Am spart două pahare. – perfect compus

Am aruncat paharele sparte. – participiu cu valoare adjectivală

                                                                                                   (spart – spartă – sparți – sparte)

Atenție!
• Participiul trecut este folosit și cu valoare adjectivală!

!!! î  → â
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Mâine vei face curat. = Mâine tu vei face curat.
Veți veni la petrecere? = Voi veți veni la petrecere?

Voi mergeți în parc. – prezent indicativ, persoana a II-a plural
Voi merge în parc.  =  Eu voi merge în parc. – viitor indicativ, persoana I singular

Ei vor două cafele. – indicativ prezent 
Ei vor comanda două cafele. – viitor 

3) Indicativ viitor

Exprimă o acțiune reală din viitor.

Infi nitiv: a fi 
Infi nitiv scurt: fi 

Viitorul se formează din: auxiliar + infi nitivul scurt

Regulă:

Model verbul a fi 

Auxiliar Infi nitiv scurt Negativ: NU + auxiliar + infi nitiv scurt

Eu voi fi Eu nu voi fi 

Tu vei fi Tu nu vei fi 

El / Ea va fi El / Ea nu va fi 

Noi vom fi Noi nu vom fi 

Voi / Dvs. veți fi Voi / Dvs. nu veți fi 

Ei / Ele vor fi Ei / Ele nu vor fi 

Atenție!
• De cele mai multe ori nu se utilizează pronumele personal,  deoarece auxiliarul indică 
persoana.

• Voi este pronumele personal pentru persoana a II -a plural, dar și auxiliarul pentru viitor 
persoana întâi singular (eu).

• Vor este forma verbului a vrea la indicativ prezent, persoana a treia plural și forma 
auxiliarului pentru viitor persoana a treia plural.

Mâine David va merge la 
restaurant cu familia.

Pe 3 august noi vom pleca în 
vacanță.

- treizeci- treizeci

AUGUST
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Conjunctiv prezent
Conjunctivul prezent este folosit pentru acțiuni posibile, realizabile.

Marca conjunctivului este conjuncția să.

Vreau să pregătesc cina 
pentru familia mea.

Adam trebuie să lucreze
până la ora 18:00. 

a) eu / tu / noi / voi

Pentru persoana I și persoana a II-a singular și plural conjunctivul prezent se formează din 
să + forma verbului la indicativ prezent:

Reguli de formare:

Indicativ prezent Conjunctiv prezent

Eu merg
Tu mergi

Noi mergem
Voi / Dvs. mergeți

Eu vreau să merg
Tu vrei să mergi

Noi vrem să mergem
Voi / Dvs. vreți să mergeți

Verb 1 + verb 2 conjunctiv prezent

Atenție!

Tu vrei să cumperi un cadou. Verbul 1 poate fi  la indicativ prezent sau

perfect compus, dar verbul la conjunctiv

Tu ai vrut să cumperi un cadou prezent nu se schimbă!!!

Azi vreau să gătesc și să fac curat. Într-o propoziție pot fi  mai multe

verbe la conjunctiv prezent!!!
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b) el / ea / ei / ele

Pentru persoana a III-a conjunctivul prezent are o singură formă, aceasta se construiește 
de la forma de indicativ prezent persoana a treia plural:

-a -ea -e -i -î

Ei / Ele termină

↓
Să termine

Ei / Ele cad

↓
Să cadă

Ei / Ele deschid

↓
Să deschidă

Ei / Ele fug

↓
Să fugă

Ei / Ele coboară

↓
Să coboare

-a -ia -i -ui -î

Ei / Ele vizitează

↓
Să viziteze

Ei / Ele studiază

↓
Să studieze

Ei / Ele citesc

↓
Să citească

Ei / Ele pescuiesc

↓
Să pescuiască

Ei / Ele hotărăsc

↓
Să hotărască

El vrea să termine tema.

Ea vrea să termine tema.                            !!!  el / ea / ei / ele – să termine

Ei vor să termine tema.

Ele vor să termine tema.

Reguli (schimbări fonetice):

La final

Indicativ Prezent Conjunctiv prezent

-Ă -E

Ei mănâncă
El/ Ea vrea să mănânce
Ei/ Ele vor să mănânce

Consoană -Ă

Ei răspund
El/ Ea trebuie să răspundă
Ei/ Ele trebuie să răspundă

În interior

-E -Ea

Ei merg
El/ Ea vrea să meargă
Ei/ Ele vor să meargă

-Ea -E

Ei pleacă
El/ Ea vrea să plece
Ei/ Ele vor să plece

- treizeci și doi- treizeci și doi
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• A vrea – Noi vrem să învățăm limba română.

• A putea – Ei pot să rezolve toate exercițiile.

• A ști – Ea știe să danseze tango.

• A încerca – Eu încerc să fac sport în fiecare zi.

• Este bine – Este bine să ai mulți prieteni.

• Este rău – Este rău să minți.

• Este important – Este important să mănânci sănătos.

• Este interzis – Este interzis să fumezi în interior. 

!!! A trebui

Eu trebuie             Noi trebuie                         Verbul a trebui are aceeași formă

Tu trebuie             Voi / Dvs. trebuie          pentru toate persoanele !!!

El / Ea trebuie        Ei / Ele trebuie

Verbe neregulate:

A fi

(eu) să fiu

(tu) să fii

(el / ea) să fie

(noi) să fim

(voi / dvs. ) să fiți

(ei / ele) să fie

• A avea – (el / ea / ei / ele) să aibă • A vedea – (el / ea / ei / ele) să vadă

• A bea – (el / ea / ei /  ele) să bea • A cumpăra – (el / ea / ei / ele) să cumpere

• A scrie – (el / ea / ei / ele) să scrie • A număra – (el / ea / ei / ele) să numere

• A ști – (el / ea / ei / ele) să știe • A învăța – (el / ea / ei / ele) să învețe

• A da – (el / ea / ei / ele) să dea • A spăla – (el / ea / ei / ele) să spele

• A lua – (el / ea / ei/ ele) să ia • A tăia – (el / ea / ei / ele) să taie

• A vrea – (el / ea / ei / ele) să vrea • A întârzia – (el / ea / ei / ele) să întârzie

• A ieși – (el / ea / ei / ele) să iasă

Verbul a fi este singurul 

verb complet neregulat 

la conjunctiv prezent!

A) Conjunctivul este folosit după următoarele verbe și structuri: 

Când folosim conjunctivul?
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- Hai să mergem! 

- Haideți să dansăm! 

• Să înveți!

• Să faceți temele!

C) Cu hai / haideți - cu valoare de imperativ

D) Pentru a construi viitorul popular

B) Atunci când schimbăm subiectul:

• Eu vreau să mergi la supermarket. =  Eu vreau ca tu să mergi la supermarket.

• Noi vrem să vină cu noi. = Noi vrem ca el să vină cu noi. 

Hai - pentru persoana a II-a singular 

Haideţi - pentru persoana a II-a plural 

sau pentru dvs. 

Mâine David o să meargă la 
restaurant cu familia.

Pe 3 august am să plec în 
vacanță.

Viitor popular I Viitor popular II

O + conjunctiv A avea (indicativ prezent) + conjunctiv

Eu o să învăț

Tu o să înveți

El / Ea o să învețe

Noi o să învățăm

Voi o să învățați

Ei / Ele o să învețe

Eu am să învăț

Tu ai să înveți

Ei / Ele are să învețe

Noi avem să învățăm

Voi aveți să învățați

Ei / Ele au să învețe

- treizeci și patru- treizeci și patru

AUGUST
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Imperativ
Modul imperativ este folosit pentru a da sfaturi, ordine, comenzi, instrucțiuni etc.

Acesta are forme numai pentru persoana a II-a singular și plural.

- Rezolvați exercițiul! - Inspirați și expirați! -  Ala, fă curat!

1. Voi și dumneavoastră

2. Tu

Folosim forma verbului de la indicativ prezent fără pronume, iar la fi nalul enunțului punem 
semnul exclamării !.

Pentru persoana a II-a singular folosim forma verbului de la indicativ prezent persoana a 
III-a singular, excepție fac verbe din grupele -ea și -i (scurt).

Indicativ Prezent
Imperativ

Afi rmativ Negativ

Voi învățați Învățați! Nu învățați!

Dvs. așteptați Așteptați! Nu ascultați!

!!! Voi sunteți Fiți! Nu fi ți!

-a -ea -e -i -î

A aștepta A tăcea A deschide A fugi A coborî

Indicativ 
prezent

↓
Imperativ 

(tu)

El/Ea așteaptă

↓
Așteaptă!

Tu taci

↓
Taci! 

El/Ea deschide

↓
Deschide!

Tu fugi

↓
Fugi!

El/Ea coboară

↓
Coboară!

-a -ia -i -ui -î

A dansa A studia A citi A înlocui A hotărî

Indicativ 
prezent

↓
Imperativ 

(tu)

El/Ea 
dansează

↓
Dansează!

El/Ea studiază

↓
Studiază!

El/Ea citește

↓
Citește!

El/Ea 
înlocuiește

↓
Înlocuiește!

El/Ea hotărăște

↓
Hotărăște!
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- Nu sta! - Nu plânge!

3. Verbe neregulate:

4. Negativ:

A fi  – Fii!

A face – Fă!

A veni – Vino!

A duce – Du!

A aduce – Adu!

A conduce – Condu!

A merge – Mergi!

A sta – Stai!

A bea – Bea!

Regulă: Nu + infi nitiv

Imperativ afi rmativ Imperativ negativ

Fii! Nu fi !

Stai! Nu sta!

Dansează! Nu dansa!

Coboară! Nu coborî!

- treizeci și șase- treizeci și șase
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Condițional - Optativ Prezent
Modul condițional-optativ este folosit pentru exprimarea dorințelor sau a condițiilor.

Aș mânca o înghețată. Dacă aș avea mai mulți bani, aș 
cumpăra o mașină.

Regulă:

Auxiliar + infi nitiv scurt

Eu
Tu

El / Ea

Noi

Voi / Dvs. 

Ei / Ele

aș
ai

ar

am

ați

ar

mânca
mânca

mânca

mânca

mânca

mânca

Atenție!
• De cele mai multe ori nu se utilizează pronumele personal,  deoarece auxiliarul indică 
persoana.

• Ai! Am! Ați! – Observă diferența!

Aș face o salată. = Eu aș face o salată.

Dacă am avea mai mult timp, am învăța limba română. 

Dacă noi am avea mai mult timp, noi am învăța limba română.

Tu ai un câine.  – a avea indicativ prezent persoana a II-a singular

Tu ai avut un câine. –  auxiliar perfect compus persoana a II-a singular

Tu ai vrea un câine. – auxiliar condițional - optativ prezent persoana a II-a singular

Eu am o pisică. – a avea indicativ prezent persoana I singular

Eu am avut o pisică. – auxiliar perfect compus persoana I singular

Noi am avut o pisică. – auxiliar perfect compus persoana II plural

Noi am vrea o pisică – auxiliar condițional - optativ prezent persoana I plural

Voi ați avut un papagal. – auxiliar perfect compus persoana a II-a plural

Voi ați vrea un papagal. – auxiliar condițional - optativ prezent persoana a II-a plural
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Mașina mea este nouă. Tricoul meu este murdar.

   Mașina mea este nouă.                                       Fratele meu locuiește în Brașov. 

   Mama mea are 53 de ani.                                   Ziua mamei mele este în septembrie.

Ea este colega mea.                                               Îi ofer colegei mele un buchet de lalele.

!!! Substantiv F. Sg. Genitiv / Dativ + adjectiv Pl.!!!

Capitolul 5 - Pronumele

Pronumele și adjectivul posesiv
a) Adjectivul posesiv

MASCULIN ȘI NEUTRU
SINGULAR

Meu
Tău

Său / Lui
Său / Ei
Nostru
Vostru

Lor

Mea
Ta

Sa / Lui
Sa / Ei

Noastră
Voastră

Lor

FEMININ SINGULAR

MASCULIN PLURAL

Mei
Tăi

Săi / Lui
Săi / Ei
Noștri
Voștri

Lor

Mele
Tale

Sale / Lui
Sale / Ei
Noastre
Voastre

Lor
FEMININ ȘI NEUTRU

PLURAL

Atenție!
• Adjectivul posesiv se comportă ca un adjectiv propriu-zis, el se acordă în gen număr și caz 
cu substantivul pe care îl determină.
•Substantivul determinat este mereu articulat cu articol hotărât.

• Atunci când adjectivul posesiv însoțește un substantiv la genul feminin, numărul singular, în 
genitiv sau în dativ, se folosește la forma de plural!

F. Sg. F. Sg. M. Sg. M. Sg.

F. Sg. F. Sg. Genitiv

F. Sg. DativF. Sg.

- treizeci și opt- treizeci și opt
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a) Pronumele posesiv

Aceste valize  nu sunt ale mele. Ursulețul este al meu!

MASCULIN ȘI NEUTRU
SINGULAR

Al meu
Al tău

Al său / lui
Al său / ei
Al nostru
Al vostru

Al lor

A mea
 A ta

 A sa / lui
A sa / ei

A noastră
A voastră

 A lor

FEMININ SINGULAR

MASCULIN PLURAL

Ai mei
Ai tăi

Ai săi / lui
Ai săi / ei
Ai noștri
Ai voștri

Ai lor

Ale mele
Ale tale

Ale sale / lui
Ale sale / ei
Ale noastre
Ale voastre

Ale lor
FEMININ ȘI NEUTRU

PLURAL

MASCULIN ȘI NEUTRU
SINGULAR

Al cui? A cui?
FEMININ SINGULAR

MASCULIN PLURAL
Ai cui? Ale cui?

FEMININ ȘI NEUTRU
PLURAL

A cui este cartea? A mea!

Atenție!
• Atunci când punem întrebări pentru a afla cine este posesorul unui obiect / unor obiecte 
folosim interogativele: 
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Atenție!
• Sâmbătă vin la tine.     la tine  = la tine acasă

La + mine / tine / el / ea / noi / voi / ei / ele / persoană = acasă la acea persoană

Pronumele personal în acuzativ
1) Formele accentuate

Ele vorbesc despre mine. Eu vorbesc zilnic cu tine.

Asi și Sara au venit la mine.

Ei sunt colegii mei. Eu 
petrec mult timp cu ei.

Regulă:

Observă diferența!

Prepoziție + Mine
Tine
El / Ea
Noi
Voi
Ei / Ele 

Reține!

Tu vorbești cu eu.  ✖
Tu vorbești cu mine. ✔

Pronumele personal în nominativ Pronumele personal în acuzativ

Eu merg la mall.
Tu ai nevoie de un telefon nou.
El / Ea a luat nota 10 la examen.
Noi locuim pe strada Decebal.
Voi nu puteți să mergeți la mare.
Ei / Ele au o fl orărie. 

Sora mea merge la mall cu mine.
Eu cumpăr un telefon pentru tine.
Noi vorbim despre el / ea.
Ei locuiesc lângă noi.
Noi nu vrem să mergem la mare fără voi.
Noi cumpărăm fl ori de la ei / ele.

- patruzeci- patruzeci
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2) Formele neaccentuate

Eu fac temele
Mama mă ajută să fac temele.

Mama spală vasele.
Eu o ajut să spele vasele. 

Singular Plural

Persoana I Mă Ne

Persoana a II-a Te Vă

Persoana a III-a masculin Îl Îi

Persoana a III-a feminin O Le

Observă diferența!

     SUBIECT                                                          COMPLEMENT DIRECT

Eu întârzii 5 minute.                   Colegii mă așteaptă.

Tu întârzii 5 minute. Colegii te așteaptă.

El întârzie 5 minute. Colegii îl așteaptă.

Ea întârzie 5 minute. Colegii o așteaptă.

Noi întârziem 5 minute. Colegii ne așteaptă. 

Voi întârziați 5 minute. Colegii vă așteaptă.

Ei întârzie 5 minute. Colegii îi așteaptă.

Ele întârzie 5 minute. Colegii le așteaptă.

Alte exemple:

Studentul nu știe să rezolve exercițiul.  Profesoara îl ajută.

Dana este liberă. Adam o invită în oraș.

Sara și Georgiana sunt prietenele mele. Eu le cunosc de mult timp.



4242

a) Substantive animate (oameni și animale)

Întrebare              Răspuns complet            Răspuns scurt

Pe cine aștepți?  - O aștept pe Maria. / Pe Maria.

- O aștept pe colega mea. / Pe colega mea.

- O aștept pe ea. / Pe ea.

Pe cine cauți? - Îl caut pe Samir. / Pe Samir.

- Îl caut pe fratele meu. / Pe fratele meu.

- Îl caut pe el. / Pe el.

Pe cine inviți în oraș? - Îi invit pe Anton și pe Hassan. / Pe Anton și pe Hassan

- Îi invit pe prietenii mei. / Pe prietenii mei.

- Îi invit pe ei. / Pe ei.

Pe cine admiri cel mai mult? - Le admir pe Selma și pe Diana. / Pe Selma și pe Diana.

- Le admir pe surorile mele. / Pe surorile mele

- Le admir pe ele. / Pe ele.

Pe cine așteaptă Alex? - Mă așteaptă pe mine. / Pe mine.

-  Te așteaptă pe tine. / Pe tine.

-  Ne așteaptă pe noi. / Pe noi.

-  Vă așteaptă pe voi. / Pe voi.

Pronumele personal și 
substantivul în acuzativ

Atenție!
• Pe cine? – este întrebarea specifică cazului acuzativ

Pentru a răspunde la această întrebare avem două variante:

1. Răspuns complet: 
Formă neaccentuată pronume personal în Ac. + verb +  pe + substantiv / forma accentuată

2. Răspuns scurt: 
Pe +  substantiv / forma accentuată a pronumelui personal în Ac.

Îl așteptăm pe unchiul Dan. O iubesc pe mama. Îi sun pe bunici.

- patruzeci și doi- patruzeci și doi
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a) Substantive neanimate

Telefonul nu funcționează. 
Asi îl repară 

Nu îmi place salata. 
Nu o mănânc 

Nicolas a primit multe e-mailuri. 
Acum le citește. 

Îmi plac pantofi i. Îi cumpăr! 

Atenție!
• Pronumele personal în acuzativ  este folosit pentru a înlocui unul sau mai multe 
substantive. 

• Pronumele trebuie să aibă același gen și număr ca substantivul pe care îl înlocuiește.

MASCULIN ȘI NEUTRU
SINGULAR

ÎL O
FEMININ SINGULAR

MASCULIN PLURAL
Îi Le

FEMININ ȘI NEUTRU
PLURAL

Mai multe exemple:

Nu știu unde este papucul stâng. Nu îl găsesc.       Papuc – îl (masculin sg.)

Acești pantaloni sunt frumoși. Îi probez acum.         Pantaloni – îi (masculin pl.)

Nu am scris tema ieri. O scriu azi.                                        Temă – o (feminin sg.)

În chiuvetă sunt multe vase murdare. Ana le spală.            Vase – le (feminin pl.)

Acesta este fi lmul meu preferat. Este a patra oară când îl văd.    Film – îl (neutru sg.)

Am primit multe cadouri, le deschid imediat.                                  Cadouri – le (neutru pl.)
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c) Verbele a-l durea și  a-l interesa

Atenție!
• Verbe care cer utilizarea pronumelui 
personal în acuzativ:

Aceste verbe se folosesc cu pronumele personal în acuzativ!

Exemple:

Exemple:

• a ajuta • a aștepta 
• a invita • a chema • a ruga 
• a felicita • a iubi • a admira 

• a respecta • a vedea 
• a suna • a căuta 

• a saluta • a întreba

Mă doare capul. Mă dor picioarele. Mă interesează articolele 
despre economie.

1. a-l durea

1. a-l interesa

Mă
Te
Îl
O    + Doare + substantiv singular articulat
Ne
Vă
Îi
Le 

Mă
Te
Îl
O            + Dor + substantiv plural articulat
Ne
Vă
Îi
Le 

Mă
Te
Îl
O                 + interesează + substantiv articulat
Ne
Vă
Îi
Le

Mă interesează subiectul.
Te interesează discuția?
Îl interesează fotbalul.

Mă doare capul.
Te doare capul.
Îl doare capul.

Mă dor mâinile
Te dor mâinile.
Îl dor mâinile.

- patruzeci și patru- patruzeci și patru
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Poziția pronumelui 
personal față de verb

A) Indicativ

B) Conjunctiv prezent + Viitor popular

C) Imperativ

D) Condițional – optativ prezent

Perfect compus Prezent Viitor

Maria m-a așteptat
Maria te-a așteptat
Maria l-a așteptat

! Maria a așteptat-o
Maria ne-a așteptat
Maria v-a așteptat
Maria i-a așteptat

Maria le-a așteptat

Maria mă așteaptă
Maria te așteaptă
Maria îl așteaptă
Maria o așteaptă

Maria ne așteaptă
Maria vă așteaptă
Maria îi așteaptă
Maria le așteaptă

Maria mă va aștepta
Maria te va aștepta
Maria îl va aștepta
Maria o va aștepta

Maria ne va aștepta
Maria vă va aștepta
Maria îi va aștepta
Maria le va aștepta

Subiect + pronume + verb
Excepție – o 

Subiect + verb + pronume
Subiect + pronume + verb Subiect + pronume + verb

Conjunctiv prezent Viitor popular I Viitor popular II

Maria vrea să mă aștepte
Maria vrea să te aștepte

! Maria vrea să îl (să-l) aștepte
! Maria vrea să o (s-o) aștepte

Maria vrea să ne aștepte
Maria vrea să vă aștepte
Maria vrea să le aștepte

! Maria vrea să îi (să-i) aștepte

Maria o să mă aștepte
Maria o să te aștepte

! Maria o să îl (să-l) aștepte
! Maria o să o (s-o) aștepte

Maria o să ne aștepte
Maria o să vă aștepte
Maria o să le aștepte

! Maria o să îi (să-i) aștepte

Maria are să mă aștepte
Maria are să te aștepte

! Maria are să îl (să-l) aștepte
! Maria are să o (s-o) aștepte

Maria are să ne aștepte
Maria are să vă aștepte
Maria are să le aștepte

! Maria are să îi (să-i) aștepte

Subiect +  verb1 + să 
+ pronume + verb 

Subiect +  o + să + pronume 
+ verb 

Subiect +  verbul a avea indicativ 
prezent + să + pronume + verb 

Singular (Tu) Plural (voi)

Afirmativ Negativ Afirmativ Negativ

Așteaptă-mă!
Așteaptă-l!
Așteapt-o!

Așteaptă-ne!
Așteaptă-i!

Așteaptă-le!

Nu mă aștepta!
Nu îl aștepta!
Nu o aștepta!

Nu ne aștepta!
Nu îi aștepta!
Nu le aștepta!

Așteptați-mă!
Așteptați-l!
Așteptați-o!

Așteptați-ne!
Așteptați-i!

Așteptați-le!

Nu mă așteptați!
Nu îl așteptați!
Nu o așteptați!

Nu ne așteptați!
Nu îi așteptați!
Nu le așteptați!

Verb + pronume Nu + pronume + verb Verb + pronume Nu + pronume + verb

 Condițional – optativ prezent

Maria m-ar aștepta
Maria te-ar aștepta
Maria l-ar aștepta

! Maria ar aștepta-o
Maria ne-ar aștepta
Maria v-ar aștepta
Maria i-ar aștepta

Maria le-ar aștepta

Subiect + pronume + verb
Excepție – o 

Subiect + verb + pronume

Atenție la formele!

Nu + îl → nu-l

Nu + o → n-o

Nu +îi → nu-i

Maria nu îl așteaptă. = Maria nu-l așteaptă.
Maria nu o așteaptă. = Maria n-o așteaptă.
Maria nu îi așteaptă. = Maria nu-i așteaptă.
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Formele pronumelui refl exiv în acuzativ:

Pronumele refl exiv în acuzativ

Mă trezesc la ora 7:00. Mă spăl în fi ecare seară.Mă uit la televizor la desene 
animate.

Singular Plural

Persoana I Mă Ne

Persoana a II-a Te Vă

Persoana a III-a masculin și  feminin Se

Exemple: 

Eu mă spăl

Tu te speli

El se spală

Ea se spală

Noi ne spălăm

Voi vă spălați

Ei se spăla

Ele se spală

Observă diferența!

Eu mă trezesc          ≠          El mă trezește

Tu te uiți la televizor.          →          Eu te aștept.

David se îmbracă cu haine sport.          →          Mama îl îmbracă pe David.

Ne trezim la ora 7:00.          ≠          Ne trezești la ora 7:00.

Atenție!

Eu mă îmbrac. = Mă îmbrac.

• De cele mai multe ori nu se 
utilizează subiectul!!!

• Verbul indică subiectul!

Persoana I sg.  

Persoana a II-a sg.                          

Persoana a III-a sg.   

Persoana I pl.

El (pers. a III-a sg.)

Eu (pers. I sg.)

Mama + îl (David)

  Tu ne trezești 
Tu (pers. a II-a sg.) + ne (pers. I pl.)

+ mă (pers. I sg)

+ te (pers. a II-a sg.)

- patruzeci și șase- patruzeci și șase



4747patruzeci și șapte -patruzeci și șapte -

Verbul și pronumele refl exiv
A) Verbe refl exive

B) Verbe pronominale

Observă diferența!

Aceste verbe se folosesc întotdeauna cu pronumele refl exiv:

1) A se bucura – Mă bucur că am luat 10 la examen.

2) A se distra – Te distrezi la petrecere?

3) A se duce  = a merge – Ea se duce la facultate cu autobuzul.

4) A se gândi – Ne gândim să organizăm o excursie.

5) A se odihni  – În weekend vă odihniți.

6) A se uita – Fetele se uită la un fi lm de comedie. 

7) A se aștepta – Mă aștept să iau o notă mare la examen.

1) A (se) îmbrăca – Mă îmbrac cu rochia galbenă. 

                               Bunica o îmbracă pe Ana.

2) A (se) dezbrăca – Mă dezbrac de geacă.

                                   Mama o dezbracă pe fi ică.

3) A (se) spăla – Nu te speli pe mâini înainte de a mânca?

                           Robert spală mașina.

4) A (se) trezi – Ea se trezește în weekend la ora 9:00.

                          Este deja 9:30, nu o trezim pe Eva?

5) A (se) culca – Ne culcăm la ora 22:00, nu vrem să fi m obosiți a doua zi.

                           Natalia o culcă pe fi ica ei la prânz.

6) A (se) încălța – Cu ce vă încălțați?

                              Pe Adam îl încalță fratele lui, el este prea mic.

7) A (se) descălța – Când intru în casă mă descalț.

                                 Bunicul îl descalță pe Matei.

8) A (se) certa – Ele se ceartă mereu.

                           Tata mă ceartă dacă nu învăț. 

9) A (se) pregăti – Dana se pregătește pentru interviu.

                               Dana pregătește cina.

10) A (se) plimba – Duminica ne plimbăm în parc.

                                Îl plimb pe Max de două ori pe zi.

A uita
Uit mereu să închid fereastra.

A se uita
Mă uit la un documentar despre România.

A duce
El duce mașina la service.

A se duce
El se duce în parc.

A aștepta
Așteptăm tramvaiul de 10 minute.

A se aștepta
Ne așteptăm la rezultate bune.
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Poziția pronumelui reflexiv 
față de verb 

A) Indicativ

B) Conjunctiv prezent + Viitor popular

C) Imperativ

D) Condițional – optativ prezent

Perfect compus Prezent Viitor

Eu m-am culcat
Tu te-ai culcat
El s-a culcat
Ea s-a culcat 

Noi ne-am culcat
Voi v-ați culcat
Ei s-au culcat

Ele s-au culcat 

Eu mă culc
Tu te culci
El se culcă
Ea se culcă

Noi ne culcăm
Voi vă culcați

Ei se culcă
Ele se culcă

Eu mă voi culca
Tu te vei culca
El se va culca
Ea se va culca

Noi ne vom culca 
Voi vă veți culca
Ei se vor culca

Ele se vor culca

Subiect + pronume + verb Subiect + pronume + verb Subiect + pronume + verb

Conjunctiv prezent Viitor popular I Viitor popular II

Eu trebuie să mă culc
Tu trebuie să te culci
El trebuie să se culce
Ea trebuie să se culce

Noi trebuie să ne culcăm
Voi trebuie să vă culcați

Ei trebuie să se culce
Ele trebuie să se culce 

Eu o să mă culc
Tu o să te culci
El o să se culce
Ea o să se culce

Noi o să ne culcăm
Voi o să vă culcați

Ei o să se culce
Ele o să se culce

Eu am să mă culc
Tu ai să te culci

El are să se culce
Ea are să se culce

Noi avem să ne culcăm
Voi aveți să vă culcați

Ei au să se culce
Ele au să se culce

Subiect +  verb1 + să + pronume 
+ verb Subiect +  o + să + pronume + verb Subiect +  verbul a avea indicativ 

prezent + să + pronume + verb

Singular (Tu) Plural (voi)

Afirmativ Negativ Afirmativ Negativ

Culcă-te! Nu te culca! Culcați-vă! Nu vă culcați!

Verb + pronume Nu + pronume + verb Verb + pronume Nu + pronume + verb

 Condițional – optativ prezent

Eu m-aș culca
Tu te-ai culca
El s-ar culca
Ea s-ar culca

Noi ne-am culca 
Voi v-ați culca
Ei s-ar culca

Ele s-ar culca

 Subiect + pronume + verb

- patruzeci și opt- patruzeci și opt
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Pronumele personal în dativ 
(pronumele complement indirect)

Rania îmi spune un secret. Adam îi oferă fl ori.Eva îți dă cartea.

1) Forme neaccentuate

Observă diferența!

Singular Plural

Persoana I Îmi Ne

Persoana a II-a Îți Vă

Persoana a III-a masculin și feminin Îi   Le

     SUBIECT                                                          COMPLEMENT DIRECT

Eu nu înțeleg.                   Profesoara îmi explică.

Tu nu înțelegi. Profesoara îți explică.

El nu înțelege. Profesoara îi explică.

Ea nu înțelege. Profesoara îi explică.

Noi nu înțelegem. Profesoara ne explică.

Voi nu înțelegeți. Profesoara vă explică.

Ei nu înțeleg. Profesoara le explică.

Ele nu înțeleg. Profesoara le explică.

Alte exemple:

Studentul  întreabă.  Profesoară  îi răspunde.

Dana vrea să vadă un fi lm. Adam îi recomandă un fi lm bun.

Sara și Georgiana nu au fost la curs . Eu le spun ce am făcut.
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2) Forme accentuate

Singular Plural

Persoana I Mie Nouă

Persoana a II-a Ție Vouă

Persoana a III-a masculin Lui
Lor

Persoana a III-a feminin Ei

Ție!Cui îi cumperi flori?

Atenție!
• Întrebarea specifică cazului dativ este Cui?
• Pentru a răspunde la această întrebare avem două variante:
1. Răspuns complet:
Formă accentuată / Substantiv în cazul D. + formă neaccentuată + verb
2. Răspuns scurt:
Forma accentuată a pronumelui personal în dativ

Întrebare                                  Răspuns complet / Răspuns scurt

Cui îi cumpără Robert flori? – Mie îmi cumpără. /  Mie.

Cui îi cumpără Robert flori? – Ție îți cumpără. / Ție.

Cui îi cumpără Robert flori? – Ei îi cumpără. / Ei.

                                                  Mariei îi cumpără. / Mariei.

                                                  Colegei îi cumpără. / Colegei.

Cui îi trimiți mesajul? – Lui îi trimit. / Lui.

                                       Lui Robert îi trimit. / Lui Robert.

                                       Colegului îi trimit. / Colegului.

Cui îi cumpără Robert flori? – Nouă ne cumpără. / Nouă.

Cui îi cumpără Robert flori? – Vouă vă cumpără. / Vouă.

Cui îi trimiți mesajul? – Lor le trimit. / Lor.

                                      Lui Robert și lui Alex le trimit. / Lui Robert și lui Alex.

                                      Colegilor le trimit. / Colegilor.

Cui îi cumpără Robert flori? – Lor le cumpără. / Lor.

                Mariei și Anei le cumpără. / Mariei și Anei.

    Colegelor le cumpără. / Colegelor.

   Pronumele personal în 
dativ este folosit împreună 
cu substantive în cazul 
dativ (substantivul în cazul 
dativ are aceeași formă ca 
în cazul genitiv)!

- cincizeci- cincizeci

Mie îmi trimiți 
fotografia?

Da, ție!



5151cincizeci și unu -cincizeci și unu -

3) Pronumele personal și substantivul în dativ

Profesoara le citește 
copiilor o poveste.

Raluca îi oferă un cadou 
lui Nadin.

Profesoara îi explică 
unui elev.

Claudia le spune unor fete
un secret.

Ea le arată turiștilor orașul.

Atenție!
• Substantivul în cazul dativ are acceeași formă ca substantivul în cazul genitiv.

Recapitulează!

a)  Substantive proprii nume de persoane: – Masculin:  Lui + nume → Lui Adam

                                                                          – Feminin:  1.  -a → ei → Mariei

                                                                                              2. Lui + nume → Lui Carmen

b) Substantive comune

                                                                    substantiv + ului                    Pl + i

 1. Cu articol hotărât:                                       băiatului                           fetei 

                                                                                     Substantiv Pl + lor

                                                                                            băieților

                                                                                             fetelor

2. Cu articol nehotărât:                                              unui                       unei

                                                                                                   unor

M / N Sg.

M / N Sg.

M / F / N Pl.

M / F / N Pl.

F Sg.

F Sg.
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Mai multe exemple:

1. - Îmi recomanzi un fi lm? 

   - Da, îți recomand.

2. Îți mulțumesc pentru ajutor!

3. Îi povestec lui Dan cum a fost în vacanță.

4. Îi arăt mamei rochia nouă.

5. Le trimit bunicilor un pachet.

6. Cristina le explică unor colegi unde este biblioteca.

7. Sebastian îi oferă unei fete un buchet de fl ori.

8. Îi cumpăr soțului meu o cravată nouă. 

9. Le spui adevărul prietenilor?

10. De ce nu îi răspunzi lui Anton?

    Observă diferența!

Bluza ei este roșie.                                             Eu îi cumpăr ei o bluză roșie.

Azi este ziua lui.                                                  Noi îi urăm lui „La mulți ani!”.

Trandafi rii sunt fl orile lor preferate.              Voi le oferiți lor trandafi ri.

Noi îi așteptăm pe Victor și pe Alex.            Noi îi spunem lui Victor adevărul.

                                                                                Noi îi spunem Anei adevărul

     Acuzativ  - pers. a III-a M. Pl.                                Dativ – pers. a III-a M. + F. Sg. 

Maria le ajută pe Lana și pe Sara.                 Maria le mulțumește fetelor pentru ajutor.

                                                                               Maria le telefonează bunicilor zilnic.

     Acuzativ  - pers. a III-a F. Pl.                                Dativ – pers. a III-a M. + F. Pl.

Atenție!

Tu îmi recomanzi =  Îmi recomanzi 

• De cele mai multe ori nu se 
utilizează subiectul!!!

• Verbul indică subiectul!

Atenție!
• Verbe care cer utilizarea pronumelui personal în dativ:

• a da • a spune • a trimite • a telefona • a oferi • a ura • a cumpăra 
•a explica •a povesti • a mulțumi • a arăta • a recomanda • a răspunde 

• a aduce

- cincizeci și doi- cincizeci și doi

Tu
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4) Verbele a-i plăcea, a-i trebui,  a-i veni și construcții verbale cu verbul a fi  și 
pronumele personal în dativ

a) a-i plăcea 

Îmi place înghețata. Îmi plac pisicile.

Exemple:

Îmi
Îți
Îi     + place + substantiv singular articulat/
Ne                       verb la modul conjunctiv
Vă
Le 

Îmi
Îți
Îl        + plac + substantiv plural articulat 
Ne
Vă
Le 

Îmi place vara.
Îți place ciocolata.
Îi place să deseneze.
Lui Alex îi place fotbalul. 

Îmi plac animalele.
Îți plac fl orile.
Îi plac dulciurile
Lui Alex și lui Victor le plac câinii. 

Atenție!
• Pentru a răspunde la întrebări cu verbul a-i plăcea folosim formele accentuate ale pronumelui 
personal în dativ sau substantivul în cazul dativ.

- Cui îi place ciocolata? 

- Mie. / Mie îmi place.

- Cui îi place supa de pui?

- Nouă. / Nouă ne place.

- Cui nu îi plac legumele?

- Lui Sam. / Lui Sam nu îi plac.

- Cui îi place să danseze?

-  Victoriei. / Victoriei îi place.

- Cui îi plac curmalele?

- Lor. / Lor le plac.
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b) a-i sta / a-i veni

c) a-i trebui

Îmi stă bine cu această rochie. Lui Alex îi vine bine cravata. Anei îi vin bine pantofi i.

Îmi trebuie o pereche nouă de 
ochelari.

Exemple:

Exemple:

Îmi
Îți
Îi  + stă/vine + substantiv singular articulat
Ne
Vă
Le

Îmi
Îți
Îl     + stau/vin + substantiv plural articulat 
Ne
Vă
Le 

Îmi
Îți
Îi                       + trebuie
Ne                       
Vă
Le

Îmi stă / vine bine cămașa.
Îți stă / vine bine pălăria, nu este mare.
Îi stă / vine bine fusta. 

Îmi stau / vin bine pantalonii.
Nu îmi place cum îți stau / vin pantofi i.
Îi vin / stau bine ochelarii. 

Îmi trebuie un pix.
Îți trebuie două foi.
Îi trebuie un creion. 

-  Cum îmi stă cu rochia verde?

-  Îți stă foarte bine!

- Îmi vin bine pantalonii?                                

- Cred că sunt mari, nu îți vin foarte bine. 

- Ce îți trebuie pentru vacanță?

-  Îmi trebuie o pereche de ochelari de soare, o pălărie și o geantă nouă. 

- cincizeci și patru- cincizeci și patru
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d) Construcții verbale cu verbul „a fi ” și pronumele personal în dativ

Mi-e frig! Mi-e cald! Mi-e sete! Mi-e foame!

Îmi / mi-
Îți / ți-
Îi / i-
Ne
Vă
Le

este / e

frig / cald
sete / foame

bine / rău
somn 

lene (să)
frică (de/să)
dor (de/să)
poftă (de)

Îmi este cald. = Mi-e cald.

Îți este frig. = Ți-e frig.

Îi este sete. = I-e sete.

Ne este somn. = Ne e somn.

Vă este frică de întuneric.

Le este poftă de înghețată.

Lui Victor îi este lene să facă sport.

Mariei îi este frică să schieze.

Fetelor le este dor de bunica lor.
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A) Indicativ

Poziția pronumelui personal 
în dativ față de verb 

B) Conjunctiv prezent + Viitor popular

C) Imperativ

D) Condițional – optativ prezent

Perfect compus Prezent Viitor

Ana mi-a spus
Ana ți-a spus
Ana i-a spus

Ana ne-a spus
Ana v-a spus
Ana le-a spus

Ana îmi spune
Ana îți spune
Ana îi spune

Ana ne spune
Ana vă spune
Ana le spune

Ana îmi va spune
Ana îți va spune
Ana îi va spune

Ana ne va spune
Ana vă va spune
Ana le va spune

Subiect + pronume + verb Subiect + pronume + verb Subiect + pronume + verb

Conjunctiv prezent Viitor popular I Viitor popular II

! Ana vrea să îmi (să-mi) spună
! Ana vrea să îți (să-ți) spună
! Ana vrea să îi (să-i)  spună

Ana vrea să ne spună
Ana vrea să vă spună
Ana vrea să le spună

! Ana o să îmi (să-mi) spună
! Ana o să îți (să-ți) spună
! Ana o să îi (să-i) spună

Ana o să ne spună
Ana o să vă spună
Ana o să le spună

! Ana are să îmi (să-mi) spună
! Ana are să îți (să-ți) spună
! Ana are să îi (să-i)  spună

Ana are să ne spună
Ana are să vă spună
Ana are să le spună

Subiect +  verb 1 + să + pronume 
+ verb Subiect +  o + să + pronume + verb Subiect +  verbul a avea indicativ 

prezent + să + pronume + verb

Singular (Tu) Plural (voi)

Afirmativ Negativ Afirmativ Negativ

Spune-mi!
Spune-i!

Spune-ne!
Spune-le!

Nu îmi spune!
Nu îi spune!

Nu ne spune!
Nu le spune!

Spuneți-mi!
Spuneți-i!

Spuneți-ne!
Spuneți-le!

Nu îmi spuneți!
Nu îi spuneți!

Nu ne spuneți!
Nu le spuneți!

Verb + pronume Nu + pronume + verb Verb + pronume Nu + pronume + verb

 Condițional – optativ prezent

Ana mi-ar spune
Ana ți-ar spune
Ana i-ar spune

Ana ne-ar spune
Ana v-ar spune
Ana le-ar spune

 Subiect + pronume + verb

Atenție la formele!

Nu + îmi → Nu-mi

Nu + îți → Nu-ți

Nu + îi → Nu-i
Ana nu îmi spune. = Ana nu-mi spune.

Ana nu îți va spune. = Ana nu-ți va spune.
Nu îi spuneți! = Nu-i spuneți!
Nu îmi place. = Nu-mi place.

Atenție!

• Verbele a-i 
plăcea, a-i trebui, 
a-i sta, a-i veni 
au forme diferite 
pentru fiecare 
mod și timp.

Perfect 
compus Prezent

Conjunctiv 
prezent Viitor 

Condițional – optativ 
prezent

Sg.
Pl.

a plăcut
au plăcut

place
plac

să placă
să placă

va plăcea
vor plăcea

ar plăcea
ar plăcea

Sg.
Pl.

a trebuit
au trebuit

trebuie
trebuie

să trebuiască
să trebuiască

va trebui
vor trebui

ar trebui
ar trebui

Sg.
Pl.

a stat
au stat

stă
stau

 să stea
 să stea

va sta
vor sta

ar sta
ar sta

Sg.
Pl.

a venit
au venit

vine
vin

să vină
să vină

va veni
vor veni

ar veni
ar veni

- cincizeci și șase- cincizeci și șase
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Pronumele și adjectivele demonstrative
1) De apropiere

Acest băiat este scund.
Băiatul acesta este scund.

Acesta este scund
M. Sg.

Această fată este scundă.
Fata aceasta este scundă.

Aceasta este scundă.
F. Sg.

Aceste fete sunt scunde.
Fetele acestea sunt scunde.

Acestea sunt scunde.
F. Pl.

Acești băieți sunt scunzi.
Băieții aceștia sunt scunzi.

Aceștia sunt scunzi.
M. Pl.

În limbajul colocvial (limba vorbită) apar și 
formele:

M / N Sg.    

Acest
F sg. 

Această 
+ Substantiv nearticulat

Acești
M Pl.

Aceste
F / N Pl.

Substantiv articulat cu 
articolul  hotărât +

M / N Sg.          

Acesta
F Sg.

Aceasta 

Aceștia
M Pl.

Acestea                        
F / N Pl.

M / N Sg.

Ăsta

F Sg.

Asta

Ăștia

M Pl.

Astea

F / N Pl.
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2) De depărtare

În limbajul colocvial (limba vorbită) apar și 
formele:

M / N Sg.    

Acel
F sg. 

Acea 
+ Substantiv nearticulat

Acei
M Pl.

Acele
F / N Pl.

Substantiv articulat cu 
articolul  hotărât +

M / N Sg.          

Acela
F Sg.

Aceea 

Aceia
M Pl.

Acelea                        
F / N Pl.

M / N Sg.

Ăla

F Sg.

Aia

Ăia

M Pl.

Alea

F / N Pl.

Acel băiat este scund.
Băiatul acela este scund.

Acela este scund
M. Sg.

Acea fată este scundă.
Fata aceea este scundă.

Aceea este scundă.
F. Sg.

Acele fete sunt scunde.
Fetele acelea sunt scunde.

Acelea sunt scunde.
F. Pl.

Acei băieți sunt scunzi.
Băieții aceia sunt scunzi.

Aceia sunt scunzi.
M. Pl.

- cincizeci și opt- cincizeci și opt
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3) De identitate

4) De diferențiere

Eva și David lucrează în același birou.

Rochia aceasta este perfectă! 
Cealaltă rochie este prea scurtă. 

Eu și Maria locuim pe aceeași stradă.

Pantofi i aceștia nu sunt comozi. 
Ceilalți sunt mai comozi.

M / N Sg.    

Același
F sg. 

Aceeași 
+ Substantiv nearticulat

Aceiași
M Pl.

Aceleași
F / N Pl.

M / N Sg.    

Celălalt
F sg. 

Cealaltă 
+ Substantiv nearticulat

Ceilalți
M Pl.

Celelalte
F / N Pl.

Atenție!
• Celălalt / cealaltă / ceilalți / celelalte se pot folosi fără substantiv!
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a) Pronume negative

b) Adjective negative

Nu este nimeni în clasă.

La cursul de limba română sunt cinci 
studenți, dar nu a făcut tema niciunul.

Niciun student nu a făcut tema.

Nu este nimic pe masă.

Am probat multe rochii, dar nu îmi 
place niciuna.

Nu îmi place nicio rochie. 

! Nimeni este folosit pentru persoane.

! Niciunul este folosit pentru masculin și neutru.

! Niciun + substantiv masculin/ neutru sg. 

Nimic este folosit pentru lucruri.

Niciuna este folosit pentru feminin.

Nicio + substantiv feminin sg. 

Atenție!
• Toate pronumele și adjectivele negative se folosesc cu verbul la forma negativă!

Pronume și  adjective negative

Observă diferența!

- șaizeci- șaizeci
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Pronume și  adjective nehotărâte
A)

El bea mult suc.
Eu beau puțin suc. 

Ana are multe baloane.  

Pe cer sunt mulți nori.

Ana are câteva baloane.

Pe cer sunt câțiva nori.  

Ana are puține baloane.  

Pe cer sunt puțini nori.

El are mulți bani. 
Eu am puțini bani.  

Victor mănâncă multă ciocolată.
Eu mănânc puțină ciocolată.

Bunica are multe fl ori.
Mama are puține fl ori.

M / N Sg.    

Mult
Puțin

F sg. 

Multă
Puțină

+ Substantiv nearticulatMulți
Puțini

Câțiva
M Pl.

Multe
Puține
Câteva

F / N Pl.



6262

B)

David a băut tot laptele.

Toți studenții au făcut tema. Ana a udat toate fl orile.

Eva a mâncat toată mâncarea.

M / N Sg.    

Tot
F sg. 

Toată + Substantiv articulat cu articol 
hotărât

Toți
M Pl.

Toate
F / N Pl.

Observă diferența!

În parcare sunt multe mașini. Toate mașinile sunt negre.

În parcare sunt multe mașini. Toate sunt negre. 

În grădină sunt multe fl ori. Toate fl orile sunt frumoase.

În grădină sunt multe fl ori. Toate sunt frumoase.

Eva a mâncat toată supa.

David a mâncat tot orezul.                         David și Eva au mâncat tot.

Eva a băut toată cafeaua.                          David și Eva au băut tot. 

David a băut tot sucul.

- șaizeci și doi- șaizeci și doi
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A) Un.....alt / unul.....altul

a)

b)

Observă diferența!

a) Eu am doi prieteni. Un prieten este din 
Turcia, alt prieten este din Egipt.
b) Eu am doi prieteni, unul este din Turcia, 
altul este din Egipt.

a) În clasă sunt mulți studenți. Unii studenți
sunt români, alți studenți sunt străini. 
b) În clasă sunt mulți studenți, unii sunt 
români, alții sunt străini. 

a) În clasă sunt multe studente. Unele
studente sunt românce, alte studente sunt 
străine.
b) În clasă sunt multe studente, unele sunt 
românce, altele sunt străine. 

a) Eu am două prietene. O prietenă este din 
Turcia, altă prietenă este din Egipt.
b) Eu am două prietene, una este din Turcia, 
alta este din Egipt.

EU EUPRIETENII MEI PRIETENELE MELE

M / N Sg.    

Un / alt
F sg. 

O / altă 
Acestea sunt adjective 

nehotărâte și se folosesc 
împreună cu substantive 

nearticulate!Unii / alți
M Pl.

Unele / alte
F / N Pl.

M / N Sg.    

Unul / altul
F sg. 

Una / alta  
    Acestea sunt pronume 

nehotărâte și nu se folosesc cu 
substantive!

    Ele înlocuiesc substantivele!Unii / alții
M Pl.

Unele / altele
F / N Pl.
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Interogative

Bună! Ce faci?
Când începi 
facultatea?

Bine, merg 
acasă.

În octombrie.

1. CINE? - Cine ești tu?   

- Eu sunt Victor.

2. CE? - Ce faci?

- Bine, învăț. Tu ce faci?

- Ce este Maria?

- Maria este profesoară de limba română. / Maria este româncă. 

3. UNDE? - Unde ești acum?

- Acum sunt în România.

4. DE UNDE?   - De unde ești?

- Sunt din Maroc.

5. CÂND? - Când ai curs de limba română?

- Am curs luni și miercuri.

6. DE CÂND? - De când ești în România?

- Sunt în România de 4 luni.

7. CARE? - Care este numărul tău de telefon?

- Numărul meu este: 0768626002

- Care este culoarea ta preferată?

- Culoarea mea preferată este albastru. 

8. CUM? - Cum este supa?

- Este foarte bună!

- Cum te simți azi?

-  Mă simt foarte bine!

- șaizeci și patru- șaizeci și patru
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9. CÂT + M/N Sg. - Cât zahăr vrei în cafea?

- Vreau o linguriță. 

! – Cât este ceasul?

- Este ora 16:25.

CÂTĂ + F Sg. - Câtă ciocolată ai mâncat?

- Am mâncat puțină ciocolată. 

CÂȚI + M Pl. - Câți copii ai?

- Am trei copii.

CÂTE + F / N Pl. - Câte studente sunt din Siria?

- Sunt cinci studente.

Pronumele interogativ și substantivul

A) NOMINATIV Cine este el?                                               Cine? → Victor

El este Victor.

B) ACUZATIV Pe cine aștepți?                                      Pe cine? → pe Victor

Îl aștept pe Victor.

C) GENITIV Al cui este pixul?       Al / A/ Ai / Ale cui? → Al / A / Ai / Ale lui Victor

Este al lui Victor.                                       

A cui este cartea?

Este a lui Victor.

Ai cui sunt ochelarii?

Sunt ai lui Victor.

Ale cui sunt cheile?

Sunt ale lui Victor.

D) DATIV Cui îi trimiți mesajul?                                     Cui? → lui Victor

Îi trimit lui Victor. 

Atenție!

Cât
Câtă           + substantiv
Câți               nearticulat
Câte

Atenție!

M / N Sg.

Al cui

F Sg.

A cui

Ai cui

M Pl.

Ale cui

F / N Pl.
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21 – douăzeci și unu           

32 – treizeci și doi

43 – patruzeci și trei

54 – cincizeci și patru

65 – șaizeci și cinci 

Capitolul 6 - Numeralul

1) Numeralul cardinal

     X X + SPRE + ZECE X + ZECI

- Zero

- Unu 11 – unsprezece

- Doi 12 – doisprezece 20 – douăzeci 

- Trei 13 – treisprezece 30 – treizeci

- Patru ! 14 – paisprezece 40 – patruzeci

- Cinci 15 – cincisprezece 50 – cincizeci

- Șase ! 16 – șaisprezece ! 60 – șaizeci

- Șapte 17 – șaptesprezece 70 – șaptezeci

- Opt 18 – optsprezece 80 – optzeci

- Nouă 19 – nouăsprezece 90 – nouăzeci 

- Zece

În limba vorbită apar 
și formele:
11 – unșpe
12 – doișpe
13 – treișpe
14 – paișpe
15 – cinșpe
16 – șaișpe

17 – șaptișpe
18 – optișpe

19 – nouășpe

Atenție!
• 2  - doi + substantiv masculin plural
      - două + substantiv feminin / neutru plural
• 12 - doisprezece + substantiv masculin plural

- douăsprezece + substantiv feminin /  
neutru plural

Exemple: 
doi copii / doisprezece copii
două fete / douăsprezece fete

100
o sută

200
două sute

308 - trei sute opt

411 - patru sute unsprezece

538 - cinci sute treizeci și opt

1000
o mie

2000
două mii

5001 - cinci mii unu

2062 - două mii șaizeci și doi

3861  - trei mii opt sute șaizeci și unu

10 000 - zece mii

1 000 000
un milion

2 000 000
două milioane

3 000 004 - trei milioane patru

4 000 060 - patru milioane șaizeci

5 011 000 - cinci milioane unsprezece mii

6 510 100 - șase milioane cinci sute zece mii o sută

7 315 864 - șapte milioane trei sute cincisprezece mii opt sute șaizeci și patru

- șaizeci și șase- șaizeci și șase
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Observă diferența!

Sara are patru ani. 

0 - 19  Ø
Numerele > 19 + DE

Georgiana are 23 de ani. 

Mai multe exemple:

În parcare sunt 10 mașini.  Ø

În clasă sunt 21 de studenți. + de

Pâinea costă 2 lei. Ø

Telefonul costă 2000 de lei. + de

Exemple:

Cât este ceasul? – Este ora 10:00 ( zece fi x ).

Ce oră este? – Este ora 10:10 ( zece și zece minute ).

Cât este ceasul? – Este ora 10:55 ( unsprezece fără cinci minute ). 

Cât este ceasul?

FĂRĂ ȘI

FIX

ȘI CINCI

ȘI ZECE

ȘI DOUĂZECIFĂRĂ DOUĂZECI

FĂRĂ ZECE

FĂRĂ CINCI

ȘI DOUĂZECI 
ȘI CINCI

FĂRĂ DOUĂZECI 
ȘI CINCI

ȘI JUMĂTATE

ȘI UN SFERTFĂRĂ UN SFERT
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Silvia este pe primul loc. Manualul de limba română 
este a treia carte de pe raft.

Exemple:

În primul an în România am învățat limba română. / Prima zi în România a fost interesantă.

În ultimul an de facultate am cunoscut-o pe soția mea. / Ultima zi de facultate a fost emoționantă.

Alex și Victor au terminat examenul primii. / Ana și Eva au terminat examenul primele.

El și Robert au terminat examenul ultimii. / Ea și Sara au terminat examenul ultimele.

2) Numeralul ordinal 

Masculin / Neutru 
singular

Feminin singular

 primul prima

al doilea a doua

al treilea a treia

al patrulea a patra

al cincilea a cincea

al șaselea a șasea

al optulea a opta

al nouălea a noua

al zecelea a zecea

etc. etc.

REGULĂ
Al   număr + lea A   număr + a

M / N Sg.    

Primul
Ultimul

F sg. 

Prima
Ultima

Primii
Ultimii

M Pl.

Primele
Ultimele

F / N Pl.

- șaizeci și opt- șaizeci și opt

Atenție!
• Pentru următoarele situații nu 
folosim primul, ci întâi
- Regi: Regele Carol I (întâi)
- Premii: Silvia a luat premiul I. (întâi)
- Prima zi a lunii: Ziua Națională a 
României este pe 1 decembrie. 
(întâi decembrie)
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Capitolul 7 - Adverbul 

Eu locuiesc aici. Acum Sara ascultă muzică. Ea nu mănâncă niciodată carne. 

Adverbul are rolul de a descrie acțiunea. Acesta arată când, unde și cum are loc acțiunea.

a) Adverbe de loc

ÎNĂUNTRU DEASUPRA DEDESUBTAFARĂ

DEPARTE APROAPE SUS JOS

Alte adverbe:

Aici: Pisica este aici.

Acolo: David este acolo.                                                         

Acasă: După curs merg acasă. 
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b)  Adverbe și alte structuri de timp 

Decembrie

Martie

Iunie

Septembrie Octombrie Noiembrie

Iulie August

Aprilie Mai

Ianuarie Februarie

Exemple:

Ieri am lucrat toată ziua, dar azi sunt liberă. Acum gătesc o supă de legume, iar mai târziu

voi merge la piață. Mâine voi merge în parc cu copiii. 

ASTĂZI
AZI

ZILELE SĂPTĂMÂNII

LUNILE ȘI ANOTIMPURILE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

IARNĂ

PRIMĂVARĂ

VARĂ

TOAMNĂ

- șaptezeci- șaptezeci

MÂINE POIMÂINEALALTĂIERI IERI
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c) Adverbe de  frecvență

niciodată
0

5

10

rar uneori
câteodată

din când în când

mereu
întotdeauna

de obicei
în general
frecvent

des

d) Alte adverbe:

Exemple:

Întotdeauna mă spăl pe mâini înainte de masă.

De obicei dimineața beau o cafea.

Uneori merg la cinema

El nu bea alcool niciodată. 

Observă diferența!

Andrei mănâncă mult orez.                                     Andrei mănâncă mult. 

Andrei mănâncă multă ciocolată.                           Andrei învață mult.

Andrei mănâncă multe fructe.                                Andrei citește mult. 

Andrei mănâncă mulți cartofi  prăjiți.                      Andrei doarme mult.

Ea bea puțin suc.                                                     Ea bea puțin.

Ea bea puțină cafea.                                                Ea mănâncă puțin.

Ea are puțini bani.                                                    Ea vorbește puțin limba română.  

Ea are puține prietene.                                            Ea citește puțin.

Atenție!
• mult, puţin sunt adverbe atunci când descriu verbul!

Adjectiv

Adverb

Atenție!

„Niciodată” este folosit 

cu verbul la forma 

negativă!
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Atenție!

Bine ≠ Bun

Adam cântă bine la chitară. 

Adam cântă bine la chitară. Dan cântă mai bine. Victor cântă cel mai bine. 

 Copiii văd un fi lm bun.DAR

Bine – Adverb Bun – Adjectiv

Eu vorbesc bine limba română. Eu sunt un student bun.

Profesoara explică bine. Ea este o profesoară bună.

Ele cântă bine la chitară. Ele sunt prietene bune.

Ei joacă bine fotbal. Ei sunt prieteni buni.

Gradele de comparație ale adverbului

• Adverbul are aceleași grade de comparație ca adjectivul!

Pozitiv Adam cântă bine.

Comparativ

+ De superioritate:
mai + adverb + decât / ca

Adam cântă mai bine decât Dan.

= De egalitate:
 la fel de + adverb + ca
 tot așa de + adverb + ca
 atât de + adverb + ca

Adam cântă la fel de bine ca Dan.

- De inferioritate:
mai puțin +  adverb + decât / ca

Adam cântă mai puțin bine decât Dan.

Superlativ

Absolut: foarte / extrem de / absolut de 
+ adverb

Adam cântă foarte bine.

Relativ: CEL + mai + adverb Adam cântă cel mai bine.

- șaptezeci și doi- șaptezeci și doi
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Capitolul 8 - Prepoziția

Pisica este pe cutie. 

Pisica este sub cutie. Pisica este lângă cutie. 

Pisica este în cutie. Pisica este între cutii. 

Alte prepoziții: 

1. De  - profesor de istorie

          -  carte de biologie

          -  coș de fructe 

          -  Ea are 25 de ani.         !!! Numere > 19 + de

2. Cu - cafea cu lapte

          - Eu scriu cu pixul negru. 

          - El vorbește cu Victor.   

3. Despre - Lecția este despre adjectiv.

                 -  Noi vorbim despre examen.

4. Din - El este din Siria. 

             

5. La -  Noi mergem     la mall / la piață / la supermarket / la magazin

                                      la facultate / la școală / la universitate

                                      la spital / la farmacie

                                      la teatru / la muzeu / la concert

                                      la munte / la mare / la plajă

                                      la restaurant

Atenție!
• Folosim prepoziția în cu: parc, vacanţă, centru, oraș, România, Turcia (ţări)

Exemplu:

Noi mergem în parc.
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Când pleci în vacanță? De când ești în România? Până când stai în București?

Ø

Plec:

de + Ø

Sunt:

până + Ø

Stau:

acum
azi 
mâine
luni
marți
miercuri
luna viitoare

de ieri
de azi
de luni
de marți
de luna trecută
de 3 ani

până mâine
până marți
până anul viitor

la la ora 10:00 de + la de la ora 10:00 până + la până la ora 12:00

în

în iulie
în august
în 2022
în iulie 2022

de + în
   din 

din iulie.
din august
din 2019
din mai 2019

până + în

până în iulie
până în mai 
până în 2022
până în iulie 2022

pe
pe 23 iulie 2022
pe 23 iulie

de + pe
de pe 10 mai 
2019
de pe 10 mai

până + pe
până pe 23 mai 2022
până pe 23 mai

Prepoziții pentru exprimarea locului și a timpului

De când ești în România? De unde ești?

Sunt de trei luni, de 
pe 14 septembrie.

Sunt din Irak.

a) Loc

b) Timp

Unde mergi? De unde vii?

Ø Merg acasă De + Ø Vin de acasă

La Merg la școală. De + La Vin de la școală.

În Merg în parc. De + În – din Vin din parc.

- șaptezeci și patru- șaptezeci și patru



7575șaptezeci și cinci -șaptezeci și cinci -

Capitolul 9 – Conjuncția

Vlad a cumpărat roșii și castraveți. Îmi place rochia, dar este
 foarte scumpă.  

Eu joc fotbal, iar sora 
mea joacă tenis.  

1. Și

Ea este tânără și frumoasă. 

Azi gătesc și fac curat. 

Pe masă sunt două cărți, un caiet și un pix.

2. Dar

Vreau să merg în parc, dar plouă. 

Nu îmi place pizza, dar îmi plac pastele.

Azi sunt ocupat, dar mâine sunt liber.

3. Iar

Eu învăț, iar mama gătește.

Azi mergem la cinema, iar mâine mergem în parc.

Ea este din Grecia, iar ei sunt din Turcia.

4. Sau / ori

Vreau să beau o limonadă sau un suc de portocale.

Mergem la mare sau la munte? 

Cumperi bluza verde ori bluza galbenă?

6. Dacă

Dacă plouă, mergem la cinema.

Vin la petrecere, dacă nu sunt obosit.

Dacă nu învață, nu trece examenul.

7. Chiar dacă

Alerg în parc, chiar dacă plouă.

Vin la petrecere, chiar dacă sunt obosit.

Sunt fericit, chiar dacă nu am mulți bani.

8. Pentru că 
Deoarece

Fiindcă 

Învăț limba română pentru că locuiesc în România.

Învăț limba română deoarece locuiesc în România.

Învăț limba română fi indcă locuiesc în România.

5. Nici   

Nu îmi place vara. Nu îmi place iarna. → Nu îmi place nici vara, nici iarna.

Nu vreau cafea. Nu vreau ceai. → Nu vreau nici cafea, nici ceai.

Sara nu vorbește română. Alex nu vorbește română. → Nici Sara, nici Alex nu vorbesc română.
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