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Orice limbă vorbită e fonetică  
 
 
 
 

La noi se aude uneori afirmaŃia că limba noastră este „o limbă fonetică”. Prind ocazia să semnalizez 
că formularea este greşită, de vreme ce orice limbă vorbită e fonetică. Trebuie spus că ortografia este 
fonetică. [Al Graur (1900-1988), Mic tratat de ortografie, 1974, pag.13].  

[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.238]  
[vezi şi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Editura Academiei, Bucureşti, 1988, pag.334÷338]  

   
 Ortografie = Ansamblu de regulii care stabilesc scrierea corectă a unei limbi.   
 Ortografie fonetică = ortografie bazată pe principiul scrierii cuvintelor după cum se pronunŃă.   
 Ortografie etimologică = ortografie în care principiile scrierii cuvintelor se bazează pe etimologia lor. 
 Etimologie = stabilire a originii unui cuvînt prin explicarea evoluŃiei lui fonetice şi semantice.  
 Fonetic = ramură a lingvisticii care studiază producerea, trasmiterea, audiŃia şi evoluŃia sunetelor 
limbajului articulat. 
 Semantic = ramură a lingvisticii care se ocupă cu studierea sensurilor şi evoluŃiei acestor sensuri.   

Ortoepie = Ansamblu de reguli proprii unei limbi care stabilesc pronunŃarea corectă (literară) a 
cuvintelor; disciplină care se ocupă cu studiul acestor reguli.  

   
 

De la prima reglementare oficială a scrierii româneşti cu litere latine, reglementare stabilită în 1881, 
au urmat reformele ortografice din 1904 (după PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Editura Academia RSR, 
Bucureşti, 1988, pag.159 şi pag.190 reforma ortografică a urmat în 1903 nu în 1904), din 1932 şi din 1953 
(reformă incriminată în zilele noastre prin Hotărîrea Academiei, din martie 1993). Reforma din 1953 i s-a 
adus, în 1965, o modificare esenŃială şi semnificativă, şi anume: scrierea cuvintelor România, român şi a 
derivatelor cu â şi nu cu î (Romînia,romîn).    
 
   [vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.248]  
 
 Demn de subliniat este şi faptul că recunoaşterea latinităŃii noastre lingvistice a avut loc într-o 
perioadă cînd noi foloseam alfabetul chirilic, la care am renunŃat definitiv abia în anul 1860. 
 
   [vezi Hîncu ba!, vol.II, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.324]  
 
 Impunerea unui singur grafem, î, în anul 1953, a avut ca efect scrierea etonimului român şi a 
derivatelor sale cu î: romîn, Romînia, romînesc etc. 
 După 12 ani, în anul 1965, acestor norme li s-a adus un amendament care a constat în reintroducerea 
lui â pentru român şi derivatele sale. 
 Începînd cu anul 1983 s-a acceptat scrierea lui â în loc de î şi la numele proprii din familie, după 
dorinŃa purtătorilor lor. În fine în anul 1991, printr-o hotărîre a Academiei Române s-a revenit la scrierea cu 
â în interiorul cuvintelor. 
 

[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.338] 
 
 
 Despre î, â, şi sunt/sînt vezi Hîncu ~ Ba!, vol.I, de Romulus Vulpescu, Ed.Tempus (Ploieşti), 2002, 
pag.239÷344. 
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Hotărîrea 
Adunării generale a Academiei Române, 

din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â” şi „sunt” în grafia limbii române  
 
 

Adunarea generală a Academiei Române, întrunită în ziua de 17 februarie 1993, în 
conformitate cu art. 4 din Statutul Academiei Române, hotărăşte:   

 
1. Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor şi a 
formei sunt (suntem, sunteŃi), în conformitate cu hotărîrile adoptate de Academia 
Română înainte de 1948, consecinŃă a unui îndelungat proces istoric. 
2. Modul de aplicare a hotărîrii de la pct.1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei 
Române. 
3. Pentru celelalte reguli ortografice se cere Comisiei de cultivare a limbii române, 
institutelor de lingvistică ale Academiei Române să facă acele propuneri pe care le 
consideră necesare ca urmare a dezbaterilor şi propunerilor care au avut loc în 
Adunarea generală a Academiei, la întrunirile lingviştilor şi în presă. Aceste propuneri 
vor fi supuse SecŃiei de filologie şi literatură a Academiei, care le va înainta, cu 
eventuale amendamente, Adunării generale a Academiei Române, spre dezbatere şi 
aprobare. 

 
 
                                                               Preşedintele Academiei Române, 
                                                               academician Mihai Drăgănescu 
        

NOTĂ:  
Regulile „Sextil Puşcariu” pentru scrierea literelor â şi î au fost publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 18 februarie 1992. 
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Hotărîre  
privind unele măsuri tranzitorii referitoare la ortografia limbii r omâne 

 
 
 

łinînd seama de Hotărîrea adunării generale a Academiei Române din 31 ianuarie 
1991, de competenŃa reacordată Academiei Române, de către Parlament şi Guvern, privind 
cultivarea limbii române, de Statutul Academiei Române, completat în concordanŃă cu cele de 
mai înainte prin Hotărîrea adunării generale din 10 septembrie 1991, precum şi de Hotărîrea 
Guvernului nr. 657/17 septembrie 1991, care abrogă Hotărîrea Consiliului de Miniştri 
nr.3135/16 septembrie 1953, adunarea generală a Academiei Române, din zilele de 18 şi 19 
decembrie 1991, a aprobat următoarele:   

1. Să se prelungească dezbaterea problemelor ortografiei limbii române şi în cursul 
anului 1992. În acest scop, filialele Academiei din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, institutele 
Academiei din Craiova, Sibiu şi Tîrgu Mureş vor organiza, fiecare, cel puŃin o dezbatere 
privind problemele ortografiei, invitînd membrii Academiei, lingvişti, specialişti din diverse 
domenii, profesori din învăŃămîntul superior şi mediu. Evident, pot organiza dezbateri şi 
asociaŃiile culturale din întreaga Ńară, iar cetăŃenii se pot adresa în continuare Academiei 
Române, pentru a-şi exprima punctele lor de vedere. La Bucureşti se vor organiza dezbateri 
conform Hotărîrii adunării generale din 31 ianuarie 1991. 

2. Pînă la aprobarea definitivă de către Academia Română a îndreptărilor ortografice 
care vor rezulta din dezbaterile de mai înainte, se menŃin în vigoare normele ortografice ale 
limbii române din 1953, cu următoarele amendamente: 

a) fie utilizarea lui î, fie a lui â în interiorul cuvintelor, în condiŃiile prevăzute în 
anexă; altfel, menŃinerea regulii absolute (numai î) din 1953 ar însemna obligativitatea 
scrierii cuvintelor România, român şi a celor derivate, cu î, deoarece nu există, nici un act 
normativ şi nici o hotărîre a Academiei Române pentru aceste excepŃii ; 

b) fie utilizarea formei sînt, fie utilizarea formei sunt, procedîndu-se în mod similar în 
cuvintele derivate.  

Aceste două reguli, în plus faŃă de cele stabilite în 1953, lasă posibilitatea aşezării prin 
coexistenŃă, de la sine, în mod viu, natural, a acestor forme scrise ale limbii române.  
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Anexă    
Regulile  

„Sextil Puşcariu” aprobate de Academia Română în anul 1932 
 
  

Literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, întrebuinŃîndu-se după următoarele 
reguli: 

a) î se scrie totdeauna la începutul şi la sfîrşitul nemijlocit al cuvîntului: îl, 
îmbărbătez, împărat, înger, îşi, îŃi; amărî, coborî, hotărî, târî, urî ....; 

b) tot î scriem şi în corpul cuvintelor, cînd, prin compunere, î de la începutul 
cuvintelor ajunge medial: neîmpăcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălŃat, preîntâmpinat 
... Vom scrie într'însul, dar dânsul. 

NOTĂ:  
Spre deosebire de ortografia din 1904, adoptată şi de DicŃionarul Academiei, 

nu vom scrie î, ci â, în derivatele verbelor cu infinitivul în -rî, deci: amărât, chiorâş, 
coborâre, hotărâtor, mohorât, pârât, posomorând, tăbărâse, târâtor, urâŃenie ... 

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, făcând, 
gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt ...  

               Bucureşti, 19 decembrie 1991.   
         

IniŃiativa Academiei, din 17 februarie 1993, prin care s-a reintrodus în ortografia românească litera â 
(în afara cuvîntului „român” şi a derivatelor sale, unde figura din 1965), a fost o eroare ştiinŃifică, generată 
de un anume sentimentalism anti-comunist (bazat şi pe legenda că î-ul din i ne-ar fi fost impus de oamenii 
lui Stalin, deşi î-ul din i a fost practicat, de mari nume ale literelor româneşti, la ViaŃa Românească, încă din 
anii ’20 ai secolului trecut, cu mult înaintea apariŃiei comunismului la noi). Cei doi lingvişti membri ai 
Academiei au votat unul „împotrivă”, celălalt „abŃinere” ( La momentul respectiv Academia avea doi 
membri lingvişti: Ion Coteanu, care s-a abŃinut, şi Emanuel Vasiliu, care a votat împotrivă – am adăugat eu 
conform Ion Bogdan Lefter, „Limba română speculată politic”, Observator cultural, nr. 86, 16 octombrie 
2001, deoarece Romulus Vulpescu afirmă invers, adică Emanuel Vasiliu, care s-a abŃinut, şi Ion Coteanu, 
care a votat împotrivă, vezi la pag.27). Toate institutele de lingvistică din Ńară au dezaprobat decizia.    

                                                     [vezi George PRUTEANU, România literară, nr.42,43 oct.2002]   
 

Kemel Atatürk 
 

În perioada 1923-1938, din iniŃiativa lui Kemel Atatürk, preşedintele republici Turciei, au fost o serie 
de reforme printre care „introducerea alfabetului latin în locul celui arab” 

 
[ vezi DicŃionar Enciclopedic Român, Ed.Politică, Bucureşti, 1966, pag.740, litera T] 

 
Revenirea la Gotice (alfabet) 

 
 Alfabetul cu caracter latin a fost introdus în Gemania în timpul lui Hitler, iar în 1945, deşi ar fi 
existat toate motivele să se ia distanŃele necesare faŃă de acŃiunile acestuia, nimeni nu a cerut revenirea la 
scrierea cu caractere gotice, cu fracturi. 
   Prof.dr.Hans Martin Gauger.-Universitatea din Freiburg. 
 

   [vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Ed.Tempus, Ploieşti, 2002, pag.333] 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.observatorcultural.ro/Limba-romana-speculata-politic*articleID_1041-articles_details.html
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AFLAREA ÎN TREABĂ, CA METODĂ DE LUCRU LA ROMÂNI 
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î şi â 
 
 Sunetul nostru î, acelaşi peste tot, este scris în ortografia oficială cînd cu î, cînd cu â. Academia 
intervine din timp în timp şi măreşte aci domeniul unuia din cele două semne, aci pe al celuilalt: recomandă 
să se scrie hotărât, apoi hotărît şi, de curînd, iarăşi hotărît. Cele două semne reprezintă însă un singur sunet. 
Conform ortografiei fonetice trebuie deci să avem un singur semn. Pentru care din cele două semne ne vom 
pronunŃa ? Să vedem întîi care e domeniul fiecăruia şi de ce avem două semne. 
 Mare parte din filologii şi istoricii noştri, cum şi unele reviste literare („Via Ńa românească” de 
exemplu) nu utilizează decît pe î. Academia foloseşte pe î la începutul cuvintelor şi la sfîrşitul lor, precum şi 
în cuvintele compuse la începutul celei de a doua părŃi a compusului (neîntrerupt etc.). Evident, din motive 
etimologice: de cele mai multe ori, î iniŃial vine din i latin (nu însă întodeauna: în înger, de pildă, î reprezintă 
un a latin). În interiorul cuvintelor orice vocală poate deveni î în anumite împrejurări. De aceea, pe vremea 
ortografiei etimologice se scria ânger, vênt, rîu, rôndunea, adûnc. Ca să fie logică Academia ar trebui să 
scrie şi astăzi tot aşa, de vreme ce menŃine criteriul etimologic. 
 Să vedem care sînt argumentele ambelor tabere. În favoarea lui î se poate invoca faptul că semnul 
acesta seamănă bine cu cel întrebuinŃat în secolul trecut, în vremea alfabetului de tranziŃie, că e scris aşa de 
toată lumea la începutul şi sfîrşitul cuvintelor şi că î  e mai aproape de i decît de a. În favoarea lui â se 
invocă argumentul că dacă s-ar scrie român cu î nu s-ar mai vedea că vine de la romanus. La aceasta se poate 
răspunde cu argumentul general întrebuinŃat contra scrierii etimologice: cine cunoaşte istoria ştie în orice caz 
că român vine de la romanus, iar cine nu vrea să o ştie nu o va afla nici din ortografie. 
 De fapt, e absolut indiferent dacă adoptăm pe î sau pe â, căci argumentele, fie ele de ordin etimologic 
sau caligrafic, nu dovedesc nimic aici. Ceea ce importă e ca pentru sunetul unitar să avem un singur semn, 
oricare ar fi el. La nevoie s-ar putea chiar inventa un semn nou, de la care n-ar trebui să cerem decît să nu se 
protesteze la echivoc. 
 Este însă mai simplu să adoptăm unul din cele două semne pe care le avem la îndemînă decît să 
inventăm unul nou. În cazul acesta îl preferăm pe î, pentru un motiv de ordin practic: din a facem, cu 
ajutorul unui semn pus deasupra, pe ă. Cum semnele se fac destul de neglijent în scrierea grăbită, dacă facem 
şi pe î tot din a, de multe ori ă şi â se pot confunda. Avînd prin urmare să descifrăm un scris neciteŃ, se poate 
întîmpla să ezităm între ă şi â. Pe cînd făcîndu-l pe î din i, orice posibilitate de confuzie e înlăturată. Singurul 
criteriu de care trebuie să Ńinem seamă în alegerea literelor e să nu lăsăm loc pentru confuzii. 
 

Ad., 2.VII.1930  
 
  [vezi PuŃină gramatică, vol.I, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pag.24÷25] 
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â sau î ? 
 
 Primesc din cînd în cînd scrisori, de obicei de la oameni în vîrstă, care, deprinşi să scrie cu â, 
protestează, sub diferite pretexte, contra eliminării acestei litere. 
 Sînt silit de fiecare dată să le arăt că â nu este decît o rămăşiŃă a vechii scrieri etimologice, care nu 
încerca să redea realităŃile româneşti, ci pe cele latineşti, deşi scriem pentru noi, nu pentru romani. 
 Sunetul î, care este unul singur, apărea în scris în secolul trecut sub cinci forme: â, ê, î, ô, û, după 
cum îi corespunde, sau se presupunea că îi corespunde, în latineşte o vocală sau alta: mână, vênt, rîu, 
fôntână, gût. 
 Copiii trebuiau deci să se informeze asupra etimologiei cuvintelor înainte de a şti cum să le scrie. 
 Cu ocazia reformei din 1903, s-a renunŃat la  ê, ô şi û, dar s-au păstrat două litere, â şi î, în loc de una, 
de altfel inconsecvent repartizate din punctul de vedere al etimologiei, de vreme ce latinescului angelus îi 
corespundea înger, iar latinescului rivus îi corespundea râu. 
 Mai rămîneau destule complicaŃii, de exemplu: participiile verbelor de conjugarea a IV-a se scriau cu 
î (cînd preceda un r), deci amărît, coborît. Dar urît, care e participiul lui a urî, se foloseşte ca adjectiv, cu 
înŃeles destul de depărtat de al verbului: mai trebuie scris cu î ? Sau cu â ?  
 Reforma din 1953 a simplificat situaŃia, ca în multe alte amănunte, astfel că acum cine ştie să 
vorbească învaŃă uşor ce litere trebuie să se scrie: ele corespund sunetelor. Şi pentru că avem un singur sunet 
î, folosim şi o singură literă, î. 
 Am arătat aceste lucruri ca un răspuns pe care-l dau cititorului nostru G.Nemeş din comuna Onceşti, 
judeŃul Bacău. Acesta constituie o excepŃie printre corespondenŃii mei, deoarece pledează pentru respectarea 
regulii actuale şi protestează pentru că în timpul din urmă se văd mereu nume scrise cu â. Se înŃelege din 
cele spuse mai sus că sînt de acord cu intenŃia acestei scrisori, dar trebuie să discut cîteva amănunte pe care 
le conŃine. 
 „Numai România şi cuvintele din aceeaşi familie şi Brâncuşi, nume de rezonanŃă universală, se scriu 
cu â. De ce Gîrleanu, Agîrbiceanu, Pîrvan, Topîrceanu, care au semnat toată viaŃa cu â, se scriu cu î, iar 
alŃii, care nu au fost cunoscuŃi în trecut, să-şi scrie numele cu â ? ”, întreabă corespondentul meu. 
 Sînt în textul pe care l-am reprodus cîteva inexactităŃi. Mai întîi, Topîrceanu, membru al cercului de 
la „ViaŃa românească”, a semnat toată viaŃa cu î ( cu î scriau peste tot Ibrăilenu, Sadoveanu şi, bineînŃeles, 
A.Philippide, principalul lingvist colaborator al revistei). Apoi, regula actuală prevede că numele cunoscute 
de multă vreme în străinătate se scriu în continuare cu â: nu numai Brâncuşi, ci şi Pârvan şi altele. Aceasta 
pentru a nu se creea confuzie în cataloage etc. Un specialist străin ar crede uşor că Pîrvan este alt autor decît 
cunoscutul Pârvan. 
 Cei care timp de 15 ani s-au conformat noi ortografii, iscălind cu î, iar acum dintr-o dată trec la 
scrierea cu â contribuie la crearea aceleiaşi confuzii. Probabil vor să dea impresia că numele lor este de 
multă vreme ilustru pe tot mapamondul. 
 Mi-am exprimat prin aceasta dezacordul faŃă de procedeul lor, dar nu pot propune să li se interzică 
semnarea cu â : într-o notă la paragraful 167, Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaŃie arată că    
„numele de personae româneşti se redau aşa cum sînt scrise de purtătorii lor”. Ce e drept. Îndreptarul are în 
vedere pe oamenii celebri, dar nu o spune explicit şi cred că nici nu trebuie să o spună: să lăsăm pe fiecare 
să-şi scrie numele cum crede că e mai bine, cu atît mai mult cu cît actele de naştere ale adulŃilor prezintă 
ortografia veche.  
 E foarte probabil că mulŃi din cei care reiau acum pe â vor renunŃa cu timpul la acest capriciu; cei 
care vor persevera vor ajunge cu siguranŃă să fie numiŃi greşit ( de exemplu Cîrnea scris Cârnea se va 
transforma în Carnea etc.) pe măsură ce se vor ridica noi generaŃii, pentru care scrierea cu â va fi ceva 
neobişnuit. Aceasta este singura sancŃiune pe care o întrevăd pentru singularizarea în felul de a-şi scrie 
numele. 

                                                                                 „România literară” 20.02.1969  
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.159÷160] 
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Iarăşi â şi î 

 
 Primim în continuare scrisori privitoare la scrierea cu â şi î, unii corespodenŃi aprobînd numai una 
din cele două litere, alŃii pe amîndouă, cu argumente din cele mai variate. Aleg din întregul curier scrisoarea 
venită de la Aurelian Cîmpan din Arad, pentru a da un răspuns care, după părerea mea, ar trebui să 
lămurească şi pe alŃii. 
 Corespondentul ne arată că tatăl său, bucovinean, devenise în armata austriacă Kimpan, ceea ce-i 
producea, bineînŃeles, neplăcere. Acum, dacă scriem Cîmpean, există riscul să se citească Cimpan, mai ales 
că unele maşini de scris nu au litera î. De aceea purtătorul a hotărît să-şi scrie numele cu â, chiar dacă ar fi 
cazul să obŃină acest drept „pe cale judiciară”. 
 Cu această însă nu se elimină nicidecum posibilităŃile de confuzie. Dacă oamenii nu ştiu să pronunŃe 
româneşte sau dacă maşina de scris nu are literele necesare, se va ajunge oricum la deformarea numelor. Şi 
nu văd cu cît ar fi mai cîştigat cineva dacă din Cîmpan, în loc să devină Kimpan sau Cimpan, va deveni 
Campan. Interesul este ca numele să fie pronunŃat aşa cum a fost stabilit de la început, orice alterare ducînd 
la complicaŃii nedorite. În treacăt fie zis, faptul că austriecii, care nu au sunetul î, auzeau – şi pronunŃau cum 
auzeau – Kimpan arată o dată mai mult că î e mai aproape de i decît de a. În orice caz, pot să dau o 
informaŃie liniştitoare; nu e nevoie de nici o acŃiune judiciară: deoarece probabil în actul de naştere e scris 
Câmpan, purtătorul e liber să folosească acest fel de notare; în orice caz, dispoziŃia este că fiecare are dreptul 
să-şi scrie numele conform tradiŃiei familiale, lucru arătat, de altfel, şi în articolul meu precedent în această 
materie. Nu numai atît, se stabileşte în mod oficial că numele cunoscute din trecut cu o ortografie învechită 
rămîn aşa: Kogălniceanu cu K, Alecsandri cu cs, Negruzzi cu zz, Rosetti cu tt etc., deci şi Pârvan, Brâncuşi 
şi altele cu â. Motivul e simplu: nu se poate modifica scrierea în publicaŃiile apărute demult, nici nu se poate 
trece fiecare nume în mai multe locuri în cataloage sau bibliografii, iar străinii ar putea crede că Pîrvan este 
alt Pârvan pe care-l cunosc ei. Prin urmare, păstrăm obligatoriu cu â numele care şi-au cîştigat reputaŃia în 
forma aceasta. 
 Autorul scrisorii ne întreabă candid: ce ne facem dacă şi alte nume vor deveni celebre, înlocuim şi pe 
î cu â ? După cum se vede, în mintea unora scrierea cu â devine un fel de blazon, cineva iscăleşte cu î pînă 
devine cunoscut aşa, apoi trece la scrierea cu â, pentru a crea complicaŃii în acte. Deci măsura discutată a 
fost înŃeleasă pe dos. 
 Dar argumentul pe care-l aduc de cele mai multe ori partizanii lui â este că litera aceasta ne ajută să 
menŃinem apropierea între cuvintele noastre şi cele latineşti. Se ştie că romanii nu aveau nici litera â, nici 
litera î, şi nu le aveau pentru că nu aveau nici sunetul corespunzător. Dar cei neinstruiŃi, care Ńin să-şi dea 
părerea în materie, socotesc că peste tot sau aproape peste tot unde noi avem un î romanii aveau un a, prin 
urmare dacă am scrie cu â s-ar vedea mai uşor etimologia. Sînt, ce e drept, asemenea cazuri, dar cît de 
frecvente? Pentru a răspunde la această întrebare am făcut un sondaj în dicŃionar. M-am folosit de 
DicŃionarul limbii române, în curs de publicare, cel mai bogat din cîte avem. Am parcurs litera M, singura 
apărută pînă acum din seria nouă. Să Ńinem seama că în acest dicŃionar nu sînt înserate pronunŃările regionale 
bazate pe schimbări regulate, deci nu vom găsi notate forme ca maşînă pentru maşină sau maldîr pentru 
maldăr, care ar spori considerabil numărul exemplelor provenite din alt sunet decît a latinesc. 
 Dar chiar aşa, iată care e situaŃia: în cele 1076 de pagini ale volumului, am găsit peste 150 de cuvinte 
cu î, dintre care moştenite din latineşte cu a la origine, 10. Restul de 140 sînt sau provenite din latineşte, dar 
fără a la bază (de exemplu a mîna din minari sau mormînt din monumentum), sau formate în româneşte, sau, 
mai ales, împrumutate din slavă, maghiară, turcă. Deci, dacă le-am scrie cu â, n-am întări prin aceasta cu 
nimic legătura limbii noastre cu baza ei latina. 
 
         „România literară”, 1.V.1969 
 
  [vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.172÷173] 
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Sînt şi sunt 
 

 Am auzit pe unii protestînd împotiva Îndreptarului ortografic, ortoepic şi de punctuaŃie, care 
prescrie, ca forme de persoana I singular şi a III-a plural, sînt, nu sunt. Pe de altă parte, o scrisoare venită din 
GalaŃi semnalează prezenŃa formei sunt într-o poezie recentă. Poate fi vorba în acest caz de o licenŃă poetică? 
Autorul scrisorii nu s-ar da îndărăt, pe cît se pare, să ceară sancŃiuni pentru călcarea „legii” ortografice. 
 Atît persoana I singular, sum, cît şi a III-a plural, sint; din latineşte au devenit în faza primitivă a 
limbii române s(u) şi în unele grupuri ca nu-s, unde-s etc. se păstrează aşa pînă azi. După consoane, s-a pus 
înainte un î: chiar îs, tot îs, pronunŃare care mai apare şi azi regional. 
 Dar la persoana a III-a plural s-a păstrat şi forma sînt. Şi deoarece I-a şi a III-a plural se confundau în 
formele s(u) şi îs, s-a extins şi forma sînt  şi la persoana I singular. 
 De altfel, la prezentul multor verbe româneşti persoana I singular este la fel cu a III-a plural. 
 Deci forma tradiŃională, corectă, este sînt. 
 Aşa s-a spus, aşa s-a scris pînă în secolul trecut. 
 Cînd s-a introdus alfabetu latin, un curent, puternic pe atunci, a încercat să impună o scriere mult 
deosebită de pronunŃarea noastră, dar apropiată de scrierea latineasacă. 
 Astfel, pentru sunetul î s-au intodus cinci litere: â (ânger),  

      ê (vênt),  
      î (rîu),  
      ô (fôntână),  
      û (adûnc). 

 Neavînd suficiente cunoştinŃe de etimologie, au făcut şi greşeli. 
 Astfel au crezut că persoana III-a sînt are la bază latinescul sunt, cînd de fapt punctul de plecare a 
fost forma latină sint (întregul plural românesc reprezintă nu indicativul, ci conjunctivul latinesc). 
 Au scris deci sûnt, continuînd să pronunŃe, ca toată lumea sînt (la Eminescu, sînt rimează cu pămînt, 
nu cu mărunt). 
 Cu timpul, accentul circumflex a fost neglijat şi s-a ajuns să se scrie sunt. 
 Reforma ortografică din 1903 a suprimat literele ê, ô, şi û, recomandînd să se scrie, independent de 
vocala din latineşte, înger, vânt, râu, fântână, adânc.   

Dar sunt n-a fost atins, deşi toată lumea pronunŃa sînt şi mulŃi cărturari de frunte continuau să scrie cu 
î. 
 Mai tîrziu, văzînd scris şi scriind cu u, unii au început să şi  pronunŃe aşa. 
 Îmi aduc aminte mirarea care m-a cuprins întîia oară cînd am auzit această pronunŃare: era în vara 
anului 1927. 
 M-a surprins atît de tare, încît Ńin minte pînă azi persoana de la care am auzit-o şi locul unde ne 
găseam. 
 În următorii 25 de ani, pronunŃarea sunt a cîştigat teren, fără a deveni – nici pe departe – generală.  
 În 1953, comisia însărcinată cu elaborarea noii ortografii a restabilit scrierea – şi pronunŃarea –
tradiŃională şi corectă, sînt, care a devenit normă obligatorie pentru toată lumea. 
 Ce este însă cu autorii de literatură beletristică? Sînt ei obligaŃi să respecte fără nici o abatere normele 
Îndreptarului? Evident, nu. În 1953, cineva a încercat să-l cîştige împotriva reformei pe Mihail Sadoveanu, 
care era preşedintele SecŃiei de Filologie a Academiei. Zicea acel cineva că de aici înainte scriitorii nu vor 
avea voie să întrebuinŃeze alte forme decît cele trecute în Îndreptar. Dar Sadoveanu era prea bun cunoscător 
al problemelor de limbă ca să creadă în asemenea năzbîtii. Scriitorii au avut, au şi vor avea întotdeauna 
dreptul de a folosi forme corupte (vezi de exemplu Caragiale), regionale (vezi de exemplu Titus Popovici), 
arhaice (vezi de exemplu Sadoveanu) ca să-şi caracterizeze personajele. PoeŃii au dreptul să se servească de 
variante, literare sau neliterare, pentru nevoile ritmului, ale rimei, pentru a produce armonii imitative etc. 
Uneori observăm aceste abateri, alteori, la prima lectură, trecem pe lîngă ele fără să le vedem. Valoarea unui 
scriitor nu se judecă după felul cum aplică Îndreptarul, ci după capacitatea de a ne emoŃiona. 
          „România literară”, 4.IX.1969  
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.190÷191] 
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DE CE SCRIU CU Î DIN I  
 

Articolul lui Alex. Ştefănescu, din nr. 38 al României literare (2002), al cărui titlu îl 
parafrazez, era   efectiv un articol frumos, un articol emoŃionant. Totuşi, la rece, vederile mele 
sunt altele. Îl rog pe cititor să aibă bunătatea de a le cumpăni.  

Scriu cu î din i...   
...Pentru că iniŃiativa Academiei, din 17 februarie 1993, prin care s-a reintrodus în ortografia 

românească litera â (în afara cuvîntului „român“ şi a derivatelor sale, unde figura din 1965), a fost o eroare 
ştiinŃifică, generată de un anume sentimentalism anti-comunist (bazat şi pe legenda că î-ul din i ne-ar fi fost 
impus de oamenii lui Stalin, deşi î-ul din i a fost practicat, de mari nume ale literelor româneşti, la ViaŃa 
Românească, încă din anii ’20 ai secolului trecut, cu mult înaintea apariŃiei comunismului la noi). Cei doi 
lingvişti membri ai Academiei au votat unul „împotrivă“, celălalt „abŃinere“ (La momentul respectiv 
Academia avea doi membri lingvişti: Ion Coteanu, care s-a abŃinut, şi Emanuel Vasiliu, care a votat 
împotrivă – am adăugat eu conform Ion Bogdan Lefter, „Limba română speculată politic”, Observator 
cultural, nr. 86, 16 octombrie 2001, deoarece Romulus Vulpescu afirmă invers, adică Emanuel Vasiliu, care 
s-a abŃinut, şi Ion Coteanu, care a votat împotrivă, vezi la pag.27). Toate institutele de lingvistică din Ńară au 
dezaprobat decizia.      

...Pentru că, prin readoptarea lui â din a, ortografia românească se complică în mod artificial, 
introducîndu-se un criteriu mecanic, arbitrar şi străin spiritului limbii române: acela dacă un sunet se află în 
interiorul cuvîntului sau la una din extremităŃile sale. Ar trebui, e.g.(e.g. =exempli gratia =de exemplu)  să 
scriem a târî (cu două litere diferite pentru exact acelaşi sunet),  dar eu târâi (schimbînd din nou litera, 
pentru că e în altă poziŃie)… A scrie un sunet într-un fel dacă e-n corpul cuvîntului şi-n alt fel dacă e la unul 
din capete e o procedură care sfidează claritatea latină a limbii române şi principiul dominant fonetic al 
ortografiei româneşti, conform căruia un sunet sau un grup de sunete se transcrie (aproape) întotdeauna cu 
aceeaşi literă, respectiv cu acelaşi grup de litere. Au spus-o mari cărturari, atît români (Rădulescu-Motru, 
A.Scriban, Philippide, Densuşianu, G.Ivănescu, G.Ibrăileanu, E. Coşeriu, Mioara Avram) cît şi străini (A. 
Meillet, R.Lepsius, Alf Lombard). 

 ...Pentru că î-ul provine dintr-un a în doar cca 31%1 din cuvinte; în marea majoritate a cazurilor 
(69%), î-ul provine din cuvinte (fie latineşti, fie de altă origine) CARE NU CONłINEAU 
SUNETUL/LITERA A în locul respectiv, ci unul/una din sunetele/literele E, I, O sau U, aşa că transcrierea 
sa azi prin â este absurdă. Dacă am fi paroxistic de pedanŃi, ar trebui să-l transcriem cu ê („e” cu accent 
circonflex), ô („o” cu accent circonflex) sau û („u” cu accent circonflex). Iată doar cîteva exemple:  

 
 - î din e: monumentum>mormînt (=mormênt!), tenerus>tînăr (=tênăr!), ventus>vînt (= vênt!) ¤ 

freiner (fr.)> a frîna (=a frêna!) ¤  netengu(sl.)>nătîng (=nătêng!) ¤ frengi (tc.)>frînghie (=frênghie!); 
   

  - î din i: luminaria>lumînare, ridere>a rîde, ripa>rîpă, sinus>sîn, stringere>a strînge, rivus>rîu ¤ 
drîmbă (sl.) ¤ geamlîc (tc.);  
  - î din o: fontana>fîntînă (=fôntână!), longum>lîngă (=lôngă!) ¤  monastiri (sl.)>mînăstire 
(mônăstire!) ¤ limoni (gr.)>lămîie (=lămôie!) ¤ gond (magh.)>gînd (=gônd!); 
  -  î din u: aduncum>adînc (=adûnc!), perturnicula>potîrniche (=potûrniche!), 
hirundinella>rîndunică (=rûndunică!) ¤ gîndac (=gûndac!), mîrşav (=mûrşav!), zvîrli (zvûrli!), smîrc 
(=smûrc!) (sl.) ¤ tărîm (tc.) (=tărûm!).  
 
  ...Pentru că, în cazul cuvintelor în care sunetul î provine dintr-un a, numai aproximativ o jumătate 
(15% din total) sunt de origine latină2, aşa încît â-ul din cca 85% dintre situaŃii nu are cum să constituie mult 
invocata „ probă de latinitate a limbii noastre”, de care, oricum, în anul 2002 nu cred că mai e nevoie decît 
pentru inamicii oligofreni. 
 ... Pentru că o altă dovadă strălucitoare a legăturii intrinsece, a „înrudirii” interne dintre i şi î  (şi 
nicicum între a şi î) o constituie alternanŃele fonetice* :  
 
  - în pronunŃie dialectală (ardelenească, moldovenească), foarte adesea sunetul i se transformă 
în î, niciodată însă sunetul a: Ńigan>Ńîgan, sifon>sîfon, silă>sîlă, stingă>stîngă (la Eminescu rimează cu 
plîngă), stins>stîns, şi> şî, şină>şînă, Ńine>Ńîne, Ńiui> Ńîui, ziua>zîua etc.; 

http://www.observatorcultural.ro/Limba-romana-speculata-politic*articleID_1041-articles_details.html
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  - multe substantive prezintă transformarea lui î în i prin trecerea de la singular la plural sau de 
la masculin la feminin: cuvînt-cuvinte, jurămînt-jurăminte, mormînt-morminte, sfînt-sfinte-sfinŃi; tînăr-tineri 
etc.;  
   - în cursul conjugării unor verbe, i devine î: a vinde-eu vînd-tu vinzi-ei vînd etc.  
 
   ... În acelaşi sens, o dovadă o constituie faptul că la mari maeştri ai limbii române, ca Eminescu, 
vocabule terminate în -înd, -îndă sau -întă rimează cu altele terminate în -ind, -indă sau -intă, întrucît î-ul e 
perceput ca o ipostază a lui i [e.g.: Călin (File din poveste) - grindă / tremurîndă; oglindă / surîzîndă sau în 
Întunericul şi poetul - Ńintă / frămîntă]. Aşa era şi la Alecsandri (Cu timpul tot ce-i putred se scutură pe rînd 
/ Şi fructele frumoase rămîn pe crengi lucind  - Ovidiu). Nu vom găsi nicăieri o rimă -and / ând.  
  
 Din aceste motive ştiinŃifice, mi se pare absurd să scriu cu î din a  
 
_______________________ 
      *) În cel mai mare dicŃionar românesc (DicŃionarul limbii române - Sextil Puşcariu), în tomul II, partea I, F-I, Ed. Monitorul 
oficial, Buc., 1934, 956 pp., cuvintele care încep cu î se află laolaltă cu cuvintele care încep cu i (de ex.: infesta, înfia, infidel, 
infidelitate, înfiera) - încă un semn că autorii îl percepeau pe î ca pe o „variantă” de i. 
        1) Datele statistice mi-au fost furnizate, în afara evaluărilor personale, de un studiu (în ms.) al lui I.I. Cotăescu (1995).  
       2) Conform unei statistici a lui Al. Graur (PuŃină gramatică, II, Ed. Acad. RSR, Buc., 1988, p. 173), din 150 de cuvinte cu „î” 
aflate în DicŃionarul limbii române la litera M, doar 10 provin din cuvinte latineşti cu „a”. „Restul de 140 - scrie Al. Graur - sunt 
sau provenite din latineşte, dar fără «a» la bază, sau formate în româneşte, sau, mai ales, împrumutate din slavă, maghiară, 
turcă” .  
 
           George PRUTEANU 

România literară, nr. 42, 23 oct. 2002   
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[vezi Studii de cultură şi civilizaŃie românească, vol.I, Gabriel Gheorghe, Ed.FundaŃia Gândirea, 
Bucureşti, 2001, pag.94÷99]    
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De ce scriu şi susŃin scrierea cu î din i? de Dumitru Irimia 

 Despre motivarea ştiinŃifică a ortografierii sunetului î prin litera i am scris în mai multe rînduri, 
începînd cu un articol mai amplu, Despre ortografia limbii române fără patimă (şi fără ideologie şi fără 
politică), în revista „Cronica”, 1993, nr.8-9, şi terminînd cu o exprimare mai sintetică - Cuvîntul autorului - 
într-o introducere sui generis la Gramatica limbii române, publicată la Editura Polirom din Iaşi (1997, 2000)  
 
            Revin acum, provocat de o intervenŃie a domnului Alex. Ştefănescu, De ce scriu cu â din a, în revista 
România literară nr.38 din 2002, întrucît m-a surprins să citesc sub semnătura sa argumente pe care le 
consideram proprii altor categorii de „apărători” ai ultimei „reforme” ortografice, care - cum bine se ştie - nu 
a trecut dincolo de înlocuirea literei î cu litera â, ceea ce corespunde întru totul „esenŃei” numeroaselor 
„reforme” produse după 1990 în societatea românească.  
 
            Deci, de ce scriu şi susŃin scrierea cu î din i ?  
 
                    l. Mai întîi, din motive ştiinŃifice: ortografia limbii române literare se întemeiază pe principiul 
fonetic, ceea ce înseamnă o singură literă pentru un acelaşi sunet.  
 
                   2. Apoi, pentru modul în care „reforma” a fost impusă, prin respingerea arogantă a punctului de 
vedere al lingviştilor, români şi străini, al profesorilor de Limba şi literatura română din învăŃămîntul 
universitar şi liceal şi prin mistificarea adevărului privind istoria ortografiei limbii române.  
 
              Acest al doilea motiv m-a determinat să intervin, acum, întrucît văd reluate aceleaşi „argumente”.  
 
              S-ar putea reŃine, cel mult, din intervenŃia lui Alex. Ştefănescu regretul că intelectualii români nu au 
trecut la scrierea „cu â din a, pentru a demonstra că se situează într-un raport de continuitate cu perioada 
interbelică”. Ar fi fost aceasta, într-un anume sens, o poziŃie similară cu cea din 1932, cînd, după ce, în 
februarie, Academia Română votase Proiectul Puşcariu de reformă a ortografiei limbii române, în care se 
excepta de la redarea sunetului î prin litera î doar familia cuvîntului român, în mai s-a reintrodus litera â, 
după ce filologii fuseseră rugaŃi să accepte a face „concesii sentimentului naŃional” şi să voteze „în favoarea 
sentimentelor noastre adînci”. Dar lucrul acesta nu era posibil, în 1992, în condiŃiile în care modul de a 
impune „noua” ortografie purta, de la început, mărcile rămînerii în interiorul mentalităŃii comuniste, abia 
aceasta îndreptăŃind aprecierea care are, în mod cu totul nejustificat, o altă direcŃie, în comentariul lui Alex. 
Ştefănescu: „Ne-am îndrăgostit se pare de lanŃurile noastre. Ni le-am desfăcut cu un fel de părere de rău, iar 
câteva verigi le mai păstrăm şi azi, intrate adânc în carne”. 
 
               Preşedintele Academiei Române, domnul acad. M. Drăgănescu, imediat după 1990, ca şi cum 
aceasta ar fi fost prima urgenŃă, luînd iniŃiativa schimbării ortografiei (adică a înlocuirii lui î cu â, şi nimic 
altceva!), atrăgea, cu severitate, atenŃia că limba nu este a lingviştilor, ci a întregului popor român şi, în 
consecinŃă, a pus întrebări poporului: „De cîtva timp întreb colegi ai Academiei Române, oameni de cultură, 
lingvişti, muncitori care au vîrsta necesară sau cultura necesară pentru a aprecia diferenŃa dintre â şi î”. 
Evident, Ńăranii lipseau de la acest sondaj, pentru că „nu au cultura necesară”(!), dar nu ştim de ce lipseau 
profesorii, învăŃătorii. Şi nu ştim de ce nu au fost întrebaŃi academicieni, lingvişti, scriitori etc. din Republica 
Moldova, din regiunea CernăuŃi, că doar şi românii de aici fac parte din poporul român, sau nu? Şi nu ştim 
de ce au mai fost întrebaŃi lingviştii dacă răspunsul lor trebuia oricum respins. Ceea ce s-a şi întîmplat, fără 
nici o ezitare. La Iaşi, propunerea de a se organiza dezbateri în această problemă a fost luată în serios şi 
Facultatea de Litere, Institutul de Filologie Română „A.Philippide”, Societatea de ŞtiinŃe Filologice, 
Inspectoratul Şcolar, profesorii, învăŃătorii s-au adunat, chiar în incinta filialei ieşene a Academiei Române 
şi în chiar după-amiaza zilei deschiderii „Zilelor Academice”, cu convingerea că iniŃiatorul propunerii va 
dori să fie prezent şi să intervină.  
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Convingerea s-a dovedit neîntemeiată; Preşedintele nu a participat, cu toate că se afla în incinta 
instituŃiei chiar în timp ce avea loc dezbaterea. Dezbaterile de la Iaşi s-au publicat apoi într-o carte, au urmat 
Apeluri şi MoŃiuni ale Congresului V al Filologilor Români, ale ConferinŃei NaŃionale de Filologie „Limba 
română - azi” (mai multe ediŃii anuale), avînd între semnatari savanŃi de renume: Eugen Coşeriu, Mioara 
Avram etc., Apelul oamenilor de ştiinŃă, academicieni, profesori universitari (între ei Silviu Berejan, Anatol 
Ciobanu etc.), scriitori, alte categorii de intelectuali din Republica Moldova, prin care se solicita un lucru 
simplu: constituirea unei comisii de specialişti care să elaboreze într-un timp raŃional un Proiect de reformă a 
ortografiei limbii române. Nici o consideraŃie, nici un răspuns. S-a cerut părerea unor lingvişti străini. Scrie 
lingvistul suedez Alf Lombard, foarte bun cunoscător al limbii române: „Academia română a dorit să 
cunoască şi părerea unui observator din străinătate. Mi-a făcut onoarea să mă roage să mă pronunŃ asupra 
chestiunii respective.[...] Pare că nu ne putem apropia de scop mult mai mult decît au putut reformatorii din 
1953 şi 1965. Primii au generalizat folosirea literei î, cei din 1965 au introdus cu tact o rezervă de caracter 
tradiŃional. Eu personal votez, în concluzie, pentru statu-quo”. (Despre folosirea literelor â şi î, în „Limba 
română”, 1992, nr.10, p.531) Nu a avut ecou nici acest punct de vedere. Să fie aceasta „demnitatea” de care 
vorbeşte domnul Alex. Ştefănescu: „Academia română a salvat situaŃia, ne-a obligat să fim demni”.  
 
             Argumentele pentru respingerea vechii ortografii?  
 
             În Raportul de susŃinere a „noii” ortografii, prezentat în 1992, Academia Română considera că avea 
„datoria să scoată din limba română un cap de pod străin”, introdus de ocupant şi de puterea comunistă. 
„Este stalinistă ortografia din 1953.”, s-a repetat în mai multe rînduri şi ni se spune acum din nou. Două 
lucruri sînt adevărate: (l). Ortografia din 1953-1965 s-a instituit în timpul regimului comunist, (2) Sistemul 
ortografic a fost precedat de o „ramă” - introducere encomiastic-stalinistă. Atît. Pentru că, altfel, întemeierea 
acestei ortografii avea caracter ştiinŃific. Este adevărat că ortografia unei limbi este în bună măsură 
convenŃională, dar nu este arbitrară şi nu este chiar independentă de structura fonetică a unei limbi. în acest 
sens, cea mai importantă reformă în istoria ortografiei limbii române s-a produs odată cu înlocuirea 
alfabetului chirilic cu cel latin, una din reformele extrem de importante din vremea domniei lui Al.I. Cuza. 
Iar alfabetul latin a trebuit să fie adaptat, pe de o parte, caracterului latin al limbii române (al cărui nerv 
esenŃial stă în sistemul, gramatical, lexical şi chiar fonologic, nu în scrierea ei şi, de aceea, nu poate fi scos 
nici cu penseta, nici cu alte instrumente mai sofisticate!), pe de alta, principiului fonetic, impus de caracterul 
preponderent oral al limbii şi culturii române. Iar, în acest sens, spun savanŃii români şi străini, litera î e mai 
aproape de realitatea fonetică a lui i. (Vz. Alf Lombard, A. Scriban, Em. Vasiliu ş.a.)  
 
                 Dacă vrem să păstrăm metafora „capului de pod” sau sintagma „loviturii date limbii şi culturii 
române” (cum se scrie în acelaşi Raport), atunci, trebuie să avem în vedere două lovituri, acestea, extrem de 
grave: (1) transformarea limbii române în limbă de lemn, împotriva creativităŃii şi, deci, a libertăŃii profunde 
a fiinŃei umane, (2) atacarea unităŃii şi identităŃii specifice a limbii, culturii şi poporului român, prin 
construirea tezei aberante a existenŃei unei limbi moldoveneşti distinctă de limba română, cu consecinŃe 
foarte grave derivînd de aici: ideea, tot aberantă, privind existenŃa a două popoare diferite, şi a două culturi 
diferite. Cît efort s-a făcut pentru înlăturarea acestui real cap de pod? Ce ajutor au primit cei care au făcut 
eforturi în acest sens?  
 
                 Revenind pe terenul strict lingvistic, oricîte eforturi s-au făcut şi se mai pot face, e greu de înŃeles 
de ce este mai latinesc â din a decît î din i, de vreme ce amîndouă sînt semne româneşti, prin care se exprimă 
grafic sunete cu originea în sunete latineşti: a, i, e, o, u? Au subliniat-o lingvişti şi oameni de seamă din 
cultura noastră, scriitori, critici literari care au scris şi după reforma din 1932 cu î din i, nu din 
nonconformism, ci din respect pentru o anumită întemeiere ştiinŃifică: A. Philippide, G. Ibrăileanu, G. Pascu, 
E. Lovinescu etc. între aceştia şi August Scriban, neiubit de regimul comunist, care publică, în 194l, unul din 
cele mai importante DicŃionare ale limbii române, recurgînd peste tot la litera î şi exprimîndu-şi foarte ferm 
punctul de vedere în Introducere: „Ortografia trebuie să fie simplă la români, mergînd cu interpretarea şi 
dincolo de problema ortografierii sunetului î”. 
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 Dacă natura a făcut din latinu anima românescu inimă, „crima” e tot aşa de mare ca şi cînd scriu 

Romîn în loc de Român, latineşte Romanus. (Aceeaşi idee este exprimată de alŃi lingvişti, români şi străini: 
A. Philippide, A. Meillet, R. Lepsius, Alf Lombard). G. Pascu, alt mare lingvist român, şi el neiubit de 
puterea proletară, care recurgea la litera î în lucrările sale Sufixele româneşti, Dictionnaire Etymologique 
Macédo-roumain, fundamentale pentru lingvistica românească, edita, în 1938, Amintiri de Ion Creangă, 
„clasic al literaturii române”, folosind tot numai litera î din i. în legătură şi cu acest sunet, însuşi Titu 
Maiorescu reŃinea ca fundamentală exigenŃa simplităŃii: „Criteriul alfabetului este dar acesta: litere numai 
pentru atîtea sonuri cîte sunt neapărat trebuincioase spre deosebirea înŃelesului cuvintelor... Litera nu are altă 
treabă decît să mă conducă pe cît se poate de iute afară de sine spre auz şi înŃeles”. (Despre scrierea limbii 
române). Fără îndoială că în acelaşi sens trebuie interpretată şi o însemnare-manuscris a lui Eminescu: 
„Legile fonologice ale limbii române şi ortografia care rezultă din ele.” (Ms. 2266). ExigenŃa va fi statuată 
riguros în principiu de A. Philippide: „Culmea adaptării între scris şi limbă stă în aceea că pentru fiecare 
element simbolizat să ai cîte un simbol.”  
 
              Cît priveşte posibilitatea pe care o are un străin, evident, din lumea romanică occidentală, de a 
recunoaşte cu uşurinŃă termeni precum cîmp, scris câmp sau pîine, scris pâine (recunoaştere „obscurizată” de 
scrierea lor cu î din i), oare nu ar trebui să ne îngrijoreze imposibilitatea lor de a recunoaşte corespondentul 
din propria limbă pentru termeni precum rîs şi surîs, cînd sînt ortografiaŃi râs, surâs sau înger, ortografiat cu î 
din din i, deşi provine din latinescul a, păstrat în aceste limbi: ange, angelo, angel, precum şi în engleză, 
limbă de şi mai largă circulaŃie: angel ?  
 
             „În sfârşit, scriu cu â din a - încheie Al.Ştefănescu - , pentru că aşa scriau înainte de instaurarea 
comunismului aproape toŃi clasicii noştri de la care am învăŃat limba română... Dacă Eminescu scria 
«Veronică dragă, îŃi sărut mâinile», cum să scriu eu mîinile?”  
 
               Cam hazardată sintagma „aşa scriau clasicii înainte de...”! Pe clasici noi i-am citit în pagină 
tipărită, iar cărŃile lor au circulat şi mai circulă încă înscrise în sisteme ortografice diferite. în orice caz, nici 
unul din clasici nu a scris în ortografia de după 1932. Cine-ar vrea să vadă, de exemplu, cum scria Eminescu, 
ar trebui să meargă la manuscrise şi aici ar vedea că sunetul î avea aproape tot atîtea variante cîte vocale 
latineşti îi stătuseră la bază. Cîteva exemple numai în interiorul relaŃiei a - i / â - î . Eminescu scrie „Zilele 
trec aurie şi orele surid”, „O, cum Rafael creat-a pe Madona dumnezee/Cu diadema-i de stele, cu surisul 
blând, vergin”. Respectîndu-l pe Eminescu, Perpessicius, tipăreşte în vol. II, al variantelor la Antume (apărut 
în 1943): „Sta zîmbind de amintirea-i” (p.310), „Numai c-o singură zîmbire”.  
 
               Dar dacă venim la scrisorile poetului, invocate de Alex. Ştefănescu, alte întrebări se impun: Dacă 
Eminescu i se adresează Veronicăi: „Draga dulcea şi ăngereasca şângereascaŃ mea CuŃă” (p.120), de ce nu ne 
deranjează să scriem „Draga, dulcea şi îngereasca mea CuŃă” (p.119)? Numai pentru că aşa s-a tipărit în vol. 
Dulcea mea doamnă/Eminul meu iubit (Iaşi, Polirom, 2000)? Şi din aceleaşi motive nu scriem „Veronică 
scumpă,... tu fin şi palid chip de ănger/ânger” (p.89), ci „... chip de înger” (p.85), şi nu ne deranjează, nu 
scriem „un urît şi un pustiu în sufletul meu”, aşa cum scrie Eminescu (p.410), ci „un urât şi un pustiu în 
sufletul meu” (p.406), nu „urît de ei” (p.95), ci „urât de ei”. Dar dacă în acelaşi volum se respectă ortografia 
lui Eminescu, cum ar trebui să scriem: mâŃă sau mîŃă: „Te sărut de mii de ori, dulce mîŃă ce eşti, mîŃ-Ńă ” 
(p.397, p.395)? Dar scrînciob, scris astfel de Eminescu, pentru că aşa se intitula cotidianul „redijat” de 
Caragiale, alt clasic al limbii şi literaturii române: „...alături cu Timpul s-a mai dat vent unui alt alt ziar 
„Scrînciobul” devenit quotiodian şi redijat de Caragiali.”?  
 
               Şi o ultimă întrebare: Cînd ar trebui să-şi considere intelectualul român salvată demnitatea, cînd îi 
respectă într-adevăr pe clasici (scriitori, lingvişti, filologi, filozofi), în spiritul şi foarte adesea şi în litera lor 
şi cînd încearcă să stea aproape de adevărul ştiinŃific, sau cînd îşi însuşeşte limba de lemn în care se 
construiesc fraze precum: „Limba este opera poporului român şi a oamenilor săi de cultură, din biserică şi 
din literatură şi din ştiinŃă.”, „Academia nu a delegat pînă în prezent lingviştilor drepturi depline şi suverane 
asupra limbii române literare.”, „Limba nu este a lingviştilor.” (acad. M. Drăgănescu), „Prin renunŃarea la â 
din a se extrage cu penseta nervul latin al limbii române.”(Alex. Ştefănescu) 
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Ortografia limbii române  

Ortografia limbii române  este ansamblul de reguli care stabilesc scrierea corectă a limbii române. De la 
primul text scris în limba română care s-a păstrat (Scrisoarea lui Neacşu din Cîmpulung, 1521) pînă la 
scrierile de astăzi, normele ortografice au trecut prin nenumărate etape. 

      

  

Istoric 

Limba română a fost scrisă în istoria sa cu răbojuri sau vechi „rune” europene, alfabete latine, greceşti, 
glagolitice, paleo-slave, alfabete de tranziŃie şi în final din nou latine. 

Despre epoca şi formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române, au existat multe păreri 
contradictorii. 

Limba slavonă şi scrierea chirilică înlocuiesc limba latină şi alfabetul latin în biserica românilor prin secolul 
al X-lea şi se consolidează în secolele următoare, ca urmare a impunerii acestora de către Imperiul Bulgar şi 
ca reacŃie la propaganda catolică. 

Totuşi, Dimitrie Cantemir, în Descriptio Moldaviae, scrisă în 1716 în limba latină, afirma că s-a scris cu 
litere latine pînă la Conciliul de la Florenta (1432), aşadar, încă mai mult de 400 de ani după schisma de la 
1054. Domnitorul Alexandru cel Bun, sfătuit de mitropolitul său, ar fi poruncit arderea cărŃilor şi textelor 
scrise pînă atunci cu litere latine, introducînd, în loc, alfabetul chirilic şi limba slavă, pentru a împiedica 
răspîndirea catolicismului în Ńară. Mihail Kogălniceanu, un mare istoric şi cărturar român, a susŃinut aceeaşi 
teză, la 1838, în revista Alăuta Românească. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, învăŃaŃi ca Timotei Cipariu, episcopul Melchisedec, Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Onciul şi alŃii au afirmat că limba slavă a fost introdusă în Ńările române înainte 
de Conciliul de la FlorenŃa, respectiv în secolele X-XII, după creştinarea bulgarilor, aducînd în acest sens 
argumente şi izvoare de ordin filologic şi istoric. 
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Rugăciunea Tatăl nostru în alfabetul chirilic, datînd din jurul anului 1850. Transliterare: „Tatăl nostru, carele 
’eşti în ceriuri, sfinŃascăse numele tău: Vie înpărăŃiia ta: Fie voia ta, pre cum în ceriu, şi pre pămînt. Pîinea 
noastră cea de toate zilele, dăneo noao astăzi: Şi ne iartă noao datoriile noastre pre cum şi noi ’ertăm 
datornicilor noştri: Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveaşte de cel rău. Că a ta iaste înpărăŃiia, şi 
Putearea, şi mărirea în veaci, amin.” 

Aşadar, începînd cu secolele X-XV, cărŃile bisericeşti răspîndite la români sînt scrise în limba veche 
bisericească, paleoslava, în care au scris Chiril şi Metodiu, iar grafica nu se schimbă în decursul mai multor 
secole. Ortografia urmează regulile stabilite la reforma patriarhului Tîrnovei Eftimie, un cărturar de seamă 
din secolul al XIV-lea. 

Primele documente româneşti, care au ajuns pînă la noi, erau toate scrise cu ajutorul alfabetului chirilic, 
datorită influenŃelor limbii slavone (limba slavă bisericească), care era folosită ca limbă de cult şi de 
cancelarie în spaŃiul balcanic în secolele XI - XVII . 

La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, învăŃaŃii Şcolii Ardelene, remarcînd originea latină a limbii române, au 
început implementarea alfabetului latin. Alfabetul chirilic a continuat să fie folosit pînă în anii 1860, cînd 
limba română a început să fie reglementată oficial. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în scrierea limbii române este reintrodus alfabetul latin în locul 
celui chirilic, după o perioadă de tranziŃie. 

Reintroducerea alfabetului latin pentru scrierea limbii române a fost propusă de Şcoala Ardeleană în cca. 
1780 şi adoptat oficial abia în 1881, înainte de aceasta folosindu-se în diverse forme alfabetul chirilic 
(adaptat sunetelor româneşti) şi alfabetul grecesc, şi rareori cel latin, adaptat cu greu. Deşi izolate, trebuie 
amintite pentru valoarea lor anticipativă două texte româneşti cu grafie latină de la sfârşitul secolului al XVI-
lea: Carte de cîntece (1571-1575?) în Transilvania şi Tatăl nostru, scris de boierul Luca Stroici şi tipărit 
între 1593-1597. 

 Înainte de 1780 

La sfîrşitul secolului al XVI-lea diaconul Coresi face primele încercări de standardizare a ortografiei. Prin 
cărŃile pe care le-a tradus şi tipărit în româneşte („Întrebarea creştinească” în 1560, „Liturghierul” în 1570 
etc.) el pune bazele unei limbi române literare şi liturgice unitare. 

Dimitrie Eustatievici din Braşov este autorul celei mai vechi lucrări dedicate gramaticii limbii române care 
ni s-a păstrat (1757) şi în care se enunŃă o serie de reguli ortografice pentru limba română scrisă cu alfabetul 
chirilic. 

 
 
Lexiconul de la Buda, 1825 (coperta interioară) 
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 Şcoala Ardelean ă 

Începînd cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, preocuparea pentru ortografia limbii române s-a 
intensificat odată cu lupta dusă de Şcoala Ardeleană pentru demonstrarea latinităŃii poporului şi limbii 
române. La această luptă au contribuit printre alŃii Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Samuil Micu, acesta din 
urmă propunînd primele reguli ortografice pentru scrierea cu alfabetul latin în „Carte de rugăciuni pentru 
evlavia homului chrestian” (Viena, 1779). 

În 1819, Petru Maior publică Ortographia Romana sive latino-valachica una cum clavi qua penetralia 
originationis vocum reserantur, cu anexa Dialog pentru începutul limbii române întră nepot şi unchiu, 
reeditate în 1825 în Lesicon românesc-latinesc-unguresc-nemŃesc..., primul lexicon cvadrilingv al limbii 
române, cunoscut şi sub numele de Lexiconul de la Buda, operă monumentală la redactarea şi revizuirea 
căreia a lucrat şi Petru Maior. 

 Ion Heliade R ădulescu 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Ion Heliade Rădulescu publică o lucrare despre gramatica limbii 
române (1828) în care propune simplificarea alfabetului chirilic prin alcătuirea unui alfabet mixt. În acelaşi 
timp el susŃine principiul fonetic în scrierea limbii române. 

 Alfabetul mixt 

 
 
Fragment din Călătorii pe Dunăre şi în Bulgaria, de Dimitrie Bolintineanu, tipărită în 1858 cu alfabetul de 
tranziŃie, mixt, cu caractere chirilice şi latineşti. 

Transliterarea textului alăturat, Călătorii..., scris de Dimitrie Bolintineanu: 

Klos vine din Paeonia şi din muntele Rodope: taie prin mijloc muntele Hemus şi se varsă în acelaşĭ fluviŭ. 
Angrus curge din Ilira spre nord, trece prin lunca Tribalină şi se varsă în Brongus şi acest din urmă în Ister; 
asfel [sic] încăt [sic] Isterul primeşte tot într’un timp apele a doă [sic] rîurĭ marĭ. Karpis şi Alpis es [= ies] 
din Ńară maĭ sus de Obricĭ, curge spre nord şi se perd [sic] în acelaş [sic] fluviŭ... Isterul ese [= iese] din 
Ńara CelŃilor, şi după ce trece Europa întreagă, întră [sic] prin SkiŃia printr’una din mărginile eĭ. 

ObservaŃii: 

• i semivocalic notat cu ĭ 
• încăt, cu ă 
• elidarea prin apostrof (menŃinută pînă la reforma din anii 1950) 
• nediftongarea verbelor a pierde, a ieşi 
• întră, a întra - formă păstrată dialectal îndeosebi în Transilvania 

Alfabetul latin 

În 1860 şi 1862 se adoptă în mod oficial alfabetul latin, dar, contrar propunerii lui Ion Heliade Rădulescu, a 
fost preferat principiul etimologic pentru scrierea limbii române. Una dintre lucrările importante din această 
perioadă a fost DicŃionarul limbii române scris între 1871 şi 1876 de August Treboniu Laurian şi Ioan C. 
Massim, într-o ortografie latinizantă. Lucrarea a fost criticată de Ovid Denşusianu în Istoria limbii române  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ecoala_Ardelean%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C5%9Eincai
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Maior
http://ro.wikipedia.org/wiki/Samuil_Micu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_latin
http://ro.wikipedia.org/wiki/1779
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lexiconul_de_la_Buda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lexiconul_de_la_Buda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Heliade_R%C4%83dulescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1828
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Alfbtranzitie.jpeg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Bolintineanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Bolintineanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1860
http://ro.wikipedia.org/wiki/1862
http://ro.wikipedia.org/wiki/1871
http://ro.wikipedia.org/wiki/1876
http://ro.wikipedia.org/wiki/August_Treboniu_Laurian
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ioan_C._Massim&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ioan_C._Massim&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ovid_Densusianu


 56 

 

(1901) pentru încercarea de epurare a vocabularului de toate elementele nelatine, proces în care autorii au 
făcut şi greşeli cauzate de necunoaşterea etimologiei unor cuvinte. 

Iată una din definiŃiile acestui dicŃionar — cuvîntul băieŃel — în grafia originară: 

„BAIATELLU, s. m., deminutivu d'in baiatu, 1. in intellessu propriu: are unu baiatellu formosu ca 
unu angerellu; — 2. in intellessu metaforicu, cu espressione de desmerdare, in locu de amatu: de 
candu te ai dussu, baiatelle, n'amu mai pusu la gutu margelle.” 

 Lupta dintre etimologism şi fonetism 

În anii care au urmat s-a dus o intensă luptă de argumente între intelectualii care susŃineau principiul fonetic 
(printre care Aron Pumnul) şi cei care considerau că scrierea oficială, etimologică, este cea mai potrivită 
pentru limba română (reprezentaŃi de Timotei Cipariu). 

 Titu Maiorescu 

Titu Maiorescu este cel care împreună cu alŃi tineri reîntorşi de la studii din străinătate (P. P. Carp, Vasile 
Pogor, Th. Rossetti şi Iacob Negruzzi) a înfiinŃat în 1864 la Iaşi „Junimea” care avea să editeze începînd cu 1 
martie 1867 „Convorbiri literare”, binecunoscuta revistă de literatură prin care s-au afirmat marii noştri poeŃi 
clasici. Este membru al SocietăŃii Academice Române din 20 iulie 1867, mai tîrziu Academia Română. 

Titu Maiorescu scrie un raport către Academia Română (sesiunea generală din 1880) „asupra unui nou 
proiect de ortografie” avînd în vedere la momentul respectiv scrierea de tranziŃie din Principate şi trecerea 
treptată (impusă de altfel de „Junimea”) la alfabetul latin, optîndu-se pentru un sistem de scriere fonetică. 

Comisia descrisă la paragraful precedent prezintă - printre altele - şi această recomandare pentru Academie 

II. Sunete şi cerinŃe ortografice ale limbii române pentru care nu se află litere în alfabetul latin 
5. ... [vorbeşte la început despre formele şi transformare în litere cu semnul ˇ (păstor, păscut, 
etc.; inclusiv forme de ě la care s-a renunŃat mai tîrziu: věd (văd), vězěnd (văzînd), etc.) cu o excepŃie 
la persoana a treia singular a perfectului simplu la conjugarea I unde se va însemna cu â (accent 
circumflex).] Acolo unde nu se constată provenienŃa lui şi înlăutrul limbii române se va însemna 
cu ă, în afară de i la începutul cuvintelor cu in, care se va însemna cu i. [n.e.> Ca exemple sînt date, 
printre altele: lăudă, umblă, mănă, pănă, cănd, făntănă, in, indată, inceput, etc. ] 
„D-nii, Alecsandri şi Quintescu au rămas de părere că să se introducă un semn deosebit pentru î, şi 
anume i cu circumflex” 
„Ceea ce a condus pe majoritate a fost pe lîngă sfiala de a introduce prea multe semne nouă, mai ales 
convingerea că î este numai o nuanŃă de pronunŃare a lui , că în unele dialecte române nici nu se 
aude, şi că din manuscriptele vechi (pînă pe la 1750) se vede o completă amestecare între şi , 
care (în afară de î începător) se deosebeau numai caligraficeşte, aşa încît final se însemna mai 
întotdeauna cu semnul , şi mijlociu mai întotdeauna cu semnul lui .” [n.e.> De aici ideea de 
mai tîrziu (1904) de a diferenŃia î de â.] 
„La obiecŃia că î este o particularitate esenŃială a pronunŃării române se poate răspunde că scrierea nu 
este chemată să exprime toate nuanŃele pronunŃării, ci numai sonurile radicale şi de valoare 
flecŃionară. Şi nazalul este o particularitate a limbei franceze, şi în loc de e în Mutter, Vater, etc., 
este o particularitate a limbei germane; toŃi le pronunŃă, dar nimeni nu le scrie.” 

(Notă: Cuvîntul sînt era grafiat cu semnul . Pentru î din prepoziŃia în şi prefixul în- era utilizată o literă 
care arăta ca un lambda suprapus pe un I. Vezi în nota de subsol linkul către rugăciunea Tatăl nostru scrisă 
în alfabetul chirilic românesc de dinainte de simplificarea lui sub forma alfabetului de tranziŃie.) 

(Studiul continuă cu expunerea faptului că Petru Maior considera în Ortographia romana sive latino-
valachia că nu există î în vorbirea românească ce îi era contemporană şi apoi cu alte reguli propuse). 
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De aici se vede clar originea ideii lui Sextil Puşcariu de a forma două variante a sunetului î în limba română 
prin folosirea lui î şi a lui â. 

 Norma din 1904 

În 1904 Titu Maiorescu scria Academiei Române un „Raport înfăŃişat Academiei Române în numele 
secŃiunii literare în sesiunea generală de la 1904” referindu-se la revizuirea ortografiei. În preambul se 
referea la faptul că revizuirea anterioară începuse în 1869, cu 24 de ani în urmă, printr-o comisie formată din 
domnii Alecsandri, BariŃ, Haşdeu, Quintescu şi Maiorescu. Această comisie reuşise în 1880 să aducă 
aprobarea în plen asupra unor reguli întemeiate pe un „etimologism puŃin temperat prin concesiuni fonetice, 
ortografia primită de majoritatea de la 1880 era în esenŃă un fonetism temperat prin «necesităŃi 
etimologice»”. 

Raportul continuă cu constatări despre aplicarea regulilor şi aduce în discuŃie necesitatea ca Academia să îşi 
revizuiască modul de scriere. În urma reformării comisiei, de data aceasta formată din Iacob Negruzzi şi Ioan 
Bianu în locul domnilor Alecsandri şi BariŃiu care decedaseră, se formulează o serie de cereri Academiei 
printre care, din cauza lipsei unei reguli clare în acest caz şi a faptului că fiecare scria cum dorea, şi: 

„6. Sonul î se scrie cu î, însă acolo unde este imediat precedat de consoanele c sau g se scrie cu â. 
Motivul acestei din urmă modificări este analogia cu uzul general, introdus la noi ca şi la italieni, de 
a citi literele c şi g înainte de i drept ce şi ge, iar înainte de a drept k şi gh. Astfel dacă am scrie, d. 
e., gînd, cînd, cîntec, cu î, acest i, cu tot circumflexul deasupra lui, ne-ar sminti obiceiul cetirii acelor 
consonante înaintea vocalei i, pe cînd scriind cu â rămînem în conformitate cu deprinderea de mult 
admisă la c şi g.”  
În continuare propunerea numărul şase propune o excepŃie la cuvântul român şi derivaŃiile sale 
(inclusiv România) să fie scris în acest fel. 

Raportul se finalizează prin obligaŃia pe care şi-o asumă un comitet format din domnii I. Bianu, Ovid 
Densuşianu şi Titu Maiorescu, aleşi de secŃiunea literară să alcătuiască, în cazul în care punctul numărul şase 
se aprobă neschimbat de plen, „o broşură cuprinzînd aplicări la cît mai multe cazuri înduioase, pentru a pune 
ortografia adoptată la îndemâna scriitorilor români”. 

Plenul Academiei Române, considerînd mult prea grea această regulă propusă, a simplificat-o astfel: „sonul î 
se scrie cu â în corpul cuvintelor (cânt, vând, român, etc.) şi cu î la începutul lor (înger, îndoit, însă, etc.)”. 

Mostră de ortografie inconsecventă, cu amestec de reguli anterioare reformei din 1904 (de exemplu literele ĭ, 
ŭ; carĭ valabil până în 1932) şi reguli introduse decenii mai tîrziu, în anii '50: 

PROGRAMUL 
Partidului social-democrat al muncitorilor  
DIN ROMÎNIA 
Desvoltarea economico-socială a societăŃilor burghezo-capitaliste moderne are o tendinŃă neapărată 
şi neînlăturată de a concentra, de a monopoliza toate mijloacele de producŃie în mâinele unei clase, 
a claseĭ capitaliste. 
Prin această concentrare şi monopolizare, societatea burghezo-capitalistă desparte pe producătorĭ 
de mijloacele de producŃie, desparte pe meseriaşĭ de unelte, pe miciĭ agricultorĭ Ńăranĭ, de pămnît 
[sic] prefăcîndu-ĭ în proletarĭ ce n’aŭ nicĭ un drept asupra productuluĭ munceĭ lor; iar capitaliştiĭ 
prin faptul monopolizăreĭ mijloacelor de producere, ajung ei, carĭ nu muncesc, stăpînĭ pe productul 
muncitorilor. 

(După fragmentul în facsimil reprodus în DicŃionar enciclopedic român, vol. IV, Q-Z, Academia Republicii 
Socialiste România, Editura politică, Bucureşti, 1966, p. 203, „România”. PSDMR a fost înfiinŃat în 1893) 

 1953 

În urma dezbaterilor Academiei R.P.R. desfăşurate în 1953, s-a elaborat o nouă ortografie, aprobată printr-o 
Hotărîre a Consiliului de Miniştri. Aceste norme au început să fie aplicate din primăvara lui 1954. Una  
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dintre cele mai importante schimbări consta în dispariŃia literei â din alfabetul limbii române, scriindu-se cu î 
peste tot, inclusiv în romîn, Romînia şi derivatele lor. 

 1964 

Se revine la â pentru cuvântul român şi derivatele lui. 

 
 
DicŃionarul enciclopedic român: primele două volume au pe copertă scris romîn. 

Mărcile poştale au din nou inscripŃionarea POSTA ROMANA sau POŞTA ROMÂNĂ. În 1964 apar 
volumele 1 şi 2 (din patru) ale enciclopediei întitulate DicŃionar enciclopedic romîn, sub egida Academiei 
Republicii Populare Române. Însă în aceste două volume (literele A–C şi D–J), romîn şi derivatele nu au 
putut fi modificate.[1] Spre exemplu: 

Vol. 1 

„Lucrarea nu înlocuieşte deci dicŃionarul limbii romîne şi dicŃionarele de specialitate (PrefaŃă)”  

„ DicŃionarul enciclopedic romîn cuprinde cele mai importante noŃiuni de specialitate. (IndicaŃii la început)” 

„Covoare romîneşti (Listă de hărŃi şi planşe, la început)” 

„ Aaron, Petru Pavel, episcop al bisericii romîne unite din Transilvania. (p. 1)” 
Vol. 2 

„ GhiaŃă, Dumitru, (n. 1888) pictor romîn, artist al poporului din R.P.R. (p. 550)” 

„ Justinian Marina, patriarh al Bisericii ortodoxe romîne. (p. 937)” 

De asemenea: DecoraŃii ale Republicii Populare Romîne, Frescă romînească, Grafică romînească. 

 1993 

În 1993 Academia Română a decis printr-un vot revenirea la grafia cu litera Â în loc de Î în anumite poziŃii 
ale cuvintelor şi la scrierea formelor sunt, suntem, sunteŃi în loc de sînt, sîntem, sînteŃi. La vot au participat 
toŃi membrii Academiei, indiferent de specialitate. La momentul respectiv Academia avea doi membri 
lingvişti: Ion Coteanu, care s-a abŃinut, şi Emanuel Vasiliu, care a votat împotrivă.[2] 

 Literele Î şi Â 

Ideea de a utiliza o singură literă pentru sunetul Î a apărut cu mult înainte de 1953. Necesitatea de a reduce 
deosebirile dintre ortografie şi pronunŃie a fost susŃinută încă din 1880 de Titu Maiorescu, care scria: „Nu 
poate exista o gramatică a scrierii în contra gramaticei vorbirii.” 
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În 1904, Sextil Puşcariu scria în Convorbiri literare (nr. 11, articolul Ortografia revizuită a Academiei 
Române): „łelul ortografiei noastre e a avea pentru fiecare sunet simplu al graiului nostru un singur semn 
grafic şi fiecărei litere scrise să-i corespundă în grai un singur sunet.” 

În 1908, Titu Maiorescu insista în prefaŃa la „Despre scrierea limbei române” în privinŃa necesităŃii „de a 
scrie sonul î pretutindeni cu î”. 

August Scriban scria în 1912 (în „Ortografia românească”) că este „inadmisibilă existenŃa literelor î şi â 
pentru un singur sunet”. 

În anii 1925, 1926 şi 1927 a avut loc o serie de congrese ale filologilor români, în urma cărora, în 1927, Al. 
Procopovici publică „Ortografia românească”. Prima cerinŃă din această lucrare era „renunŃarea la folosirea 
lui â şi î şi generalizarea folosirii lui î”. 

În 1932, Ovid Densuşianu cerea în articolul „Noua ortografie” publicat în „Grai şi suflet” (vol. V, nr. 2) „să 
se renunŃe la orice concesiune pentru â [...] Nu cîştigăm nimic cu [această] literă.” 

La 31 mai 1929, filozoful Constantin Rădulescu-Motru afirma la şedinŃa Academiei: „PronunŃarea sunetului 
î e singură [...]; a-l scrie cînd î, cînd â e deci inutil.” 

În articolul „Proiect de reformă a ortografiei române” (1929), Sextil Puşcariu afirma: „Ortografia urmează 
ortoepia. Principiul este «scrie cum vorbeşti»”. Tot Sextil Puşcariu îşi aminteşte că în 1932 s-a hotărît la 
Academie ca „la ortografia generală cu î să se admită o singură excepŃie cu â pentru român şi derivatele lui”. 

În „Gramatica limbii române” (1937), Iorgu Iordan afirma: „DistincŃia dintre î şi â ar trebui să dispară, 
fiindcă nu se întemeiază pe fapte de limbă”. Şi filologul August Scriban (în „DicŃionarul limbii româneşti”, 
publicat la Iaşi în 1939) susŃinea că „litera î e totuna cu â şi încurcă învăŃarea limbii române. Principiul 
ştiinŃific e un sunet, o literă”. În acelaşi an, în revista „Tempo” , Alexandru Graur promova aceeaşi idee: „De 
ce să avem două semne pentru un singur sunet? Nu e nevoie...” 

 2005 

În Octombrie 2005, Academia Română impune scrierea într-un cuvînt ale „niciunul, niciuna, niciun, nicio” 
— după modelul: „vreunul, vreuna, vreo, vreun”; ExcepŃie făcîndu-se atunci cînd „nici” are valoare de 
adverb sau conjuncŃie (v. mai jos). 

Tot atunci se mai schimbă următoarele: 

• DespărŃirea la capăt de rînd se poate face fie pe bază de pronunŃare (ex: i-ne-gal, de-zo-biş-nu-it, a-
nor-ga-nic), fie pe baza structurii cuvintelor, Ńinînd seamă de elementele constitutive, în special 
prefixe (ex: in-e-gal, dez-o-biş-nu-it, an-or-ga-nic); 

• Adaptări: bodyguard/ bodigard, cocktail/ cocteil; 

• Forme noi de plural: anacoluturi, algoritmuri, aragaze, jobene, pandişpane; 

• Forme verbale noi: (eu) continui; 

• Adverbul „odată” se va scrie legat: „Odată ce am stabilit aceste reguli, le vom respecta”; 

• Sînt corecte ambele forme: anteturi/antete, căpşune/căpşuni, cireşe/cireşi, ferăstrău/ fierăstrău, 
ligheane/lighene, tumoare/tumoră; 
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 „Niciunul” 

EdiŃia a doua a DicŃionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române precizează următoarele 
despre scrierea legată a cuvîntului niciunul şi a derivatelor sale: 

Se revine astfel la scrierea într-un cuvînt a tuturor formelor pronumelui niciunul şi ale adjectivului 
pronominal corespunzător niciun (niciuna, nici o etc.) — la fel ca a lui vreunul, vreun —, prin 
aplicarea consecventă a principiului conform căruia compusele trebuie distinse şi grafic de îmbinările 
libere asemănătoare: nici un adverb + articol (Nu e nici un om prost, nici un incult), adverb + 
numeral (Mă confundaŃi, eu nu am nici un frate, nici mai mulŃi), *nici unul adverb + pronume 
nehotărît (Nu-mi place nici unul, nici celălalt). 

 Ortografia actual ă în România 

Împotriva deciziei din 1993 a Academiei Române şi-au exprimat poziŃia numeroşi lingvişti. Astfel, Dumitru 
Irimia scrie în „Gramatica limbii române”, (Editura Polirom, Iaşi, 1997) următoarele: „Schimbarea normei 
ortografice prin Hotărîrea Academiei Române din 17.II.1993 a fost impusă cu mijloace intrînd în 
contradicŃie cu principii fundamentale ale desfăşurării vieŃii ştiinŃifice. Modificările impuse (î din a) nu au 
întemeiere ştiinŃifică.” PoziŃii similare au luat savanŃi ca Eugen Coşeriu, Alf Lombard, Mioara Avram şi 
George Pruteanu. 

 Ortografia actual ă în Republica Moldova 

Academia Republicii Moldova a recunoscut hotărîrea Academiei Române din 1993,[3] dar cea din 2005 nu a 
fost încă pusă în aplicare. 

 Bibliografie 

• Titu Maiorescu, Din „Critice” , ediŃie îngrijită de Domnica Fimilon-Stoicescu, colecŃia Lyceum 12, 
Editura Tineretului, Bucureşti, 1967. (pag. 200 - 201; 209 - 210) 

• Titu Maiorescu, Critice, două volume apărute la Editura pentru literatură, „Minerva”, Bucureşti, 
1967. 

• Mioara Avram: Ortografie pentru toŃi, Editura Litera, 2002. Disponibilă în format digital la 
Pruteanu.ro (fişier PDF arhivat în format ZIP). 

    Note 

1. ^  Academia Republicii Populare Române DicŃionar Enciclopedic Român, Editura Politică, 
Bucureşti, 1962-1966 

2. ^  Ion Bogdan Lefter, „Limba română speculată politic”, Observator cultural, nr. 86, 16 octombrie 
2001 

3. ^  În noua ediŃie a „DicŃionarului ortografic al limbii române (ortoepic, morfologic, cu norme de 
punctuaŃie)”, publicat de Institutul de Lingvistică al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei se aplică 
Hotărîrea Adunării generale a Academiei Române din 17 februarie 1993 privind revenirea la „â” şi 
„sunt” în ortografia limbii române. „DicŃionarul ortografic al limbii române (ortoepic, morfologic, 
cu norme de punctuaŃie)” este elaborat pe baza „DicŃionarului ortografic cu elemente de ortoepie şi 
morfologie”, apărut la Chişinău în anul 1990, care, la rîndul lui, a fost pregătit după „DicŃionarul 
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”, publicat la Editura Academiei Române în anul 
1982, şi reprezintă, în esenŃă, o ediŃie adăugată a acestora. 
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 î sau â? 
 

Literele î şi â notează acelaşi sunet: vocala [î], centrală sau medială ca loc de articulare 
(din aceeaşi serie cu [a] şi [ă] şi închisă (ca [i] şi [u]). 

De aceea aceste litere nu pot fi denumite numai prin pronunŃarea vocalei [î], ci este 
necesar — pentru diferenŃiere — adaosul specific „din i”, respectiv „din a” , care se referă 
exclusiv la provenienŃa literei, nu şi a sunetului.  

Întrucît î este litera curentă, iar â are întrebuinŃări limitate, în lectura alfabetului (în 
care â figurează după a, ă, iar î după i) se renunŃă la precizarea provenienŃei lui î, fiind 
suficientă specificarea de la â.   

Problema alegerii între î şi â este deci pur ortografică, fără motivări sau consecinŃe 
ortoepice. 

1. Se scrie î vocala [î] aflată în orice poziŃie în cuvînt şi în orice fel de cuvinte, cu 
excepŃia celor menŃionate sub 2 (în primul rînd a numelui propriu România şi a cuvintelor 
din familia lui; vezi 2).  

Se scrie deci î: 
— la început de cuvînt: în, împăca, înainte, încă, înflori, înger etc.;  
— în interiorul cuvîntului: bîlci, cînd, fîn, gînd, lînă, mînca şi mîncînd, neînsemnat, pîlc, rîu, 
sîn, tîngui, vînt etc.; 
— la sfîrşit de cuvînt: coborî, hotărî, ocărî, urî etc.; imambaialdî, îhî. 

Se scrie î în toate toponimele româneşti: Bîldana, Bîrseşti, Cîmpulung, DîmboviŃa, 
Mîndreşti, Vîlcea etc. 

Se scrie î, de asemenea, în antroponimele româneşti, prenume: Brînduş şi Brînduşa, 
Mîndra, Pîrvu, Sînziana şi nume de familie: Bîrlă, Blîndu, Cîndea, Cîrstoiu, Mîrza, NagîŃ, 
Pîslaru, Tîmpănaru, Vîntu etc., dar la acestea este tolerată şi scrierea cu â (vezi 2). 

2. ÎntrebuinŃările literei echivalente â sînt legate, într-un fel sau altul, de situaŃia 
specială a numelor proprii, în scrierea cărora se întîlnesc diverse alte semne şi excepŃii de la 
reguli. Ele sînt limitate la o poziŃie, anume la interiorul cuvîntului. 

a. Ca regulă, vocala [î] se scrie â numai în numele propriu România şi în cuvintele din 
familia lui: român, românaş, româncă, româncuŃă, românesc, româneşte, românie, 
românime, românism, românist, românistică, româniza, românofil; aromân, dacoromân, 
istroromân, meglenoromân. 

Justificarea acestei reguli stă în etimologie (român < lat. Romanus), tradiŃie şi corelare 
cu modul de scriere (fie cu a simplu: engl. Romania, Romanian; fr. Roumanie; it. Romania 
sau cu tremă, -ä-: Rumänien, rumänisch, fie cu combinaŃii de litere între care una este a: fr. 
roumain) a termenilor corespunzători în diverse limbi care folosesc alfabetul latin. 

b. Litera â este admisă şi în nume proprii de familie ai căror purtători Ńin la această 
scriere: de exemplu, (Constantin) Brâncuşi, (Dimitrie) Brândză, (Vasile) Pârvan, (Valeriu) 
Râpeanu. 

Scrierea cu â la aceste nume este numai cîteodată, întîmplător, etimologică: de 
exemplu, la Brâncuşi (brîncă < lat. branca); ea nu are nici o legătură cu etimologia în 
exemple ca Pârvan (Pîrvu < sl. prйvй) sau Vântu (< lat. ventum) şi este chiar mai depărtată 
de etimon decît cea cu î în exemple ca Râpeanu (rîpă < lat. ripa). PrezenŃa lui â se explică 
prin tradiŃia de familie, respectîndu-se forma pe care au avut-o numele respective în 
perioada de funcŃionare a regulii de scriere cu â în interiorul tuturor cuvintelor. 

c. Se scrie â şi în derivatele de la nume proprii consacrate cu â: brâncuşian. 
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De reŃinut deosebirea dintre situaŃia de sub a şi celelalte două: numai în România şi 

cuvintele din familia sa scrierea cu â este obligatorie, în timp ce la numele proprii de familie 
ea este doar facultativă, tolerată, iar scrierea derivatelor urmează în mod firesc modelul 
numelui de bază. Libertatea de a scrie â în nume proprii de familie nu trebuie transformată 
într-o regulă obligatorie; ea nu trebuie folosită mecanic în scrierea cu â a tuturor numelor 
de persoane anterioare anului 1953 (de exemplu, nu există nici un motiv ca numele poetului 
Vasile Cîrlova, care a scris cu litere chirilice, să fie scris cu â, iar despre G. Topîrceanu se 
ştie că adoptase scrierea cu î susŃinută şi aplicata de revista „ViaŃa romînească” ). În toate 
cazurile în care nu se cunoaşte în mod special dorinŃa purtătorului este recomandabilă 
scrierea cu î. 

3. Sfera limitată de folosire a literei â — după o perioadă de eliminare totală, între 
1953 şi 1965 — este unul dintre aspectele controversate ale ortografiei actuale, în jurul căruia 
se fac agitaŃii şi speculaŃii demagogice şi diletantiste, susŃinătorii acestei litere dorind 
extinderea întrebuinŃării ei prin reactualizarea regulii din 1904 şi 1932 (deci scrierea cu â în 
interiorul tuturor cuvintelor, cu excepŃia formaŃiilor de la cel cu î- şi cu -î). 

La 17 februarie 1993 Academia Română a hotărît în mod arbitrar această extindere 
(vezi Cuvînt înainte la ediŃia de faŃă), fără a restaura întocmai regula din 1904/1932: de la 
scrierea cu â în interiorul cuvintelor se exceptează acum numai derivatele prefixale şi 
compusele de la baze cu î- (neînŃeles, bineînŃeles), nu şi formele flexionare sau derivatele 
sufixale de la baze cu -î (coborâm, coborând; coborâtor etc). 

Folosirea a două litere pentru acelaşi sunet şi modul lor de distribuŃie complementară 
după poziŃia în cuvînt (î la început şi la sfîrşit de cuvînt, iar â în interior, cu excepŃii legate de 
analiza structurii morfologice: neîntrecut, hotărîtor, urînd < urî, dar urând < ura) constituiau 
însă aspectul cel mai criticabil al ortografiei din prima jumătate a secolului nostru, întrucît 
complica în mod nejustificat însuşirea şi practica scrierii corecte. Tocmai de aceea, împotriva 
folosirii a două litere şi în favoarea anume a lui î s-au pronunŃat numeroase personalităŃi 
progresiste din trecut. 

PreferinŃa pentru î se explică prin dorinŃa de evitare a confuziilor posibile între î şi â. 
Contrar părerilor exprimate de cei care discută problema în necunoştinŃă de cauză, 

regula scrierii cu î şi â după poziŃia în cuvînt nu are decît în parte justificare etimologică. 
Această justificare este reală în situaŃia lui român — ceea ce explică regula particulară de sub 
2 a — şi, desigur, şi la alte cuvinte moştenite din latină, ca blând < blandus, cârnaŃ < 
*carnacius, lână < lana, mână < manus, pâine < panis, sânge < sanguis, târziu < tardivus, 
dar: 
— nu este decît analogică la cuvintele de alte origini cu [î] în interior, de exemplu: dârz < sl. 
drйzй, gând < magh. gond, rând < sl. redй etc.; 
— contravine etimonului latinesc în cuvinte cu [î] provenit din alte vocale decît a, anume din 
e: mormânt < monumentum, tânăr < tener(us), vânt < ventus; din o: fântână < fontana, lângă 
< longum ad; din u: rândunea <*hirundinella; chiar din i: dânsul < de + însul (< ipse), râde 
< ridere, râpă < ripa, râu < rivus, sân < sinus. 
 În acelaşi mod contravine etimonului latinesc scrierea cu î a vocalei [î] provenite din a 
în înger < angelus sau din u în încă < unquam. 

Argumentul identificării de către străini a cuvintelor de origine latină, pe lîngă că 
principial este lipsit de valoare, cade de la sine în lumina lipsei de consecvenŃă în 
concordanŃa â < a şi î < i: de ce ar fi mai important să se ofere străinilor posibilitatea — de 
altfel îndoielnică — de a recunoaşte în grafiile câine şi pâine cuvintele latineşti canis, panis  
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decît posibilitatea de a-l recunoaşte pe rivus (şi corespondente romanice ca port. şi sp. rio) în 
actuala grafie rîu? 

Exceptînd întrebuinŃările analogice la cuvinte de origine nelatinească, litera â avea 
justificare etimologică în sisteme ortografice din secolul trecut care foloseau pentru scrierea 
vocalei [î] mai multe litere cu acelaşi semn diacritic (accent circumflex), în funcŃie de sunetul 
originar din latină: â (în lână), î (în în), dar şi ê (în vênt), ô (în lôngă sau fôntână), û (în 
rûndunea), după cum foloseau mai multe litere, cu alt semn diacritic, şi pentru scrierea 
vocalei [ă], în primul rînd litera ě, păstrată pînă tîrziu pe frontispiciul ziarului Adevěrul. 
MenŃinerea a numai două dintre literele cu valoarea [î] (cele cu frecvenŃă maximă), care au 
preluat şi domeniul celorlalte, a avut ca rezultat, după 1904, un mod hibrid de scriere a 
vocalei [î], care nu mai era nici pe deplin etimologic, dar nu devenise nici fonetic. 

Restrîngerea literei â la sfera numelor proprii şi, practic, generalizarea scrierii cu î a 
însemnat un progres important al aplicării principiului fonetic de corespondenŃă între o literă 
şi un sunet. 

4. Cele spuse pînă acum cu privire la corespondentul fonetic identic al literelor â şi î 
sînt valabile numai pentru ortografia şi ortoepia limbii române actuale (pentru cuvinte 
comune şi nume proprii româneşti sau pentru nume proprii străine transliterate) şi 
pentru texte obişnuite. 

Litera î se foloseşte la transcrierea literei ы din alfabetul limbii ruse:  
Cernîşevski, Vîborg. 

În alfabetul latin folosit de alte limbi, de exemplu în scrierea limbii franceze, â, î au 
valori diferite şi, ca atare, în numele proprii neadaptate trebuie citite conform regulilor din 
limba respectivă: Bâle [Bal], Nîmes [Nim]. 

În notaŃii speciale ale unor cuvinte româneşti litera â poate avea alte valori. Ea se 
foloseşte într-un sistem de transliterare a alfabetului chirilic pentru redarea literei æ, 
indiferent de corespondenŃa actuală cu [ă] sau [î], iar într-un sistem de notaŃie fonetică pentru 
o vocală intermediară între [ă] şi [î]. 

În sisteme ortografice din secolul trecut litera â a fost folosită şi pentru notarea vocalei 
[ă].  

 
 
[Vezi Ortografie pentru toŃi, Mioara Avram, Ed.Litera InternaŃional Bucureşti-

Chişinău, 2002, pag.96÷101] 
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Despre folosirea literelor Ă și Î 

1. Se discută mult, în aceste zile[1], despre o eventuală reformă a ortografiei limbii române, care ar 
consta în reintroducerea literei â în multe cazuri în care, după regulile în vigoare astăzi, se scrie î. Printr-o 
asemenea reformă cuvintele respective s-ar apropia mai mult de etimoanele lor latine. Dacă scriem, de 
exemplu, lână în loc de lînă, etimonul acestui cuvînt, moștenit din latină, care este lana, apare imediat. Dar 
părerile sînt împărțite.  

Academia Română a dorit să cunoască și părerea unui observator din străinătate. Mi-a făcut onoarea 
să mă roage să mă pronunț asupra chestiunii respective.   

Ca să-mi pot face o idee clară în această controversă și ca să pot urma tendințele actuale, pare potrivit 
să arunc o privire asupra istoriei recente a ortografiei române.  

Dar ortografia, se știe, nu e altceva decît reproducerea în scris a limbii vorbite, a înșirării de sunete 
care constituie cuvintele și frazele. De aceea, să începem cu puțină fonetică...  

 
2. Există într-un număr limitat de limbi europene moderne, cu anumite variante între ele, un sunet 
vocalic special care a creat probleme ortografice.  

Sunetul apare în română, de exemplu sîn, în rusă, de exemplu sın „fiu” în turcă, de exemplu sırt 
„spate”. Este produs cu o poziție mai posterioară a limbii decît sunetul vocalic i (anterior, ca în rom. „vin”). 

O denumire potrivită e „i posterior. Foneticienii îl notează cu semnul ǸǸǸǸ (i barat) sau ï (i cu tremă). În polonă, 
de exemplu syn „fiu”, și în ucraineană,” de exemplu syn „fiu”, avem un sunet vocalic foarte asemănător[2].  

Pentru reprezentarea în scris a sunetului „i posterior”, limbile menționate care folosesc alfabetul latin, 
adică româna, polona și turca, au litere diferite. Româna de azi își acordă luxul de a avea la dispoziție două 
litere, echivalente între ele, create în acest scop, și anume literele â („î din a”), de exemplu român, și î („î din 
i”), de exemplu rîde, hotărî; acum o sută de ani româna folosea și o a treia literă, anume ê („î din e”), de 
exemplu vênă, vênt, mormênt; în secolul trecut ea avea chiar și o a patra, anume û („î din u”) de exemplu 
adûnc (astăzi scriem vînă, vînt, mormînt, adînc). Și limba turcă redă sunetul ei cu o literă inventată dinadins 
pe baza literei i, anume ı - „i f ără punct”; polona folosește litera y.  

 
  3. Să ne concentrăm acum asupra ortografiei limbii române. Cele patru litere românești speciale - 
adică â, î, și vechile ê și û - au în multe cazuri o rațiune de a fi (o motivare, o justificare) istorică, 
etimologică, deoarece amintesc de cuvîntul (sau elementul) latin care stă la bază, lat. romanus, ridet, -ire, 
vena, ventus, monumentum, aduncus, în cele șapte exemple date. Să ținem minte că unul din ele, î, are și o 
justificare fonetică, dat fiind că sunetul „i posterior” (î) e înrudit fonetic vorbind, așa cum s-a spus deja, cu 
sunetul „i (anterior)”.  

Principiul fonetic și cel istoric-etimologic apar în oricare chestiune de ortografie. Adeseori ele sînt 
conforme și nu apare nici o problemă. În alte cazuri ele nu pot fi puse de acord, unul opunîndu-se celuilalt. 
Atunci ne găsim înaintea unei probleme: să menținem oare scrierea de altădată, ca să nu fie ruptă tradiția, sau 
să adaptăm grafia la pronunțarea actuală? În anumite limbi ortografia are un caracter general mai istoric, de 
exemplu în franceză și în engleză. Francezii scriu și astăzi de exemplu moi, conform pronunțării din secolul 
XII, care era moi (ca formă românească moi, la pluralul din moale, rimînd cu rom. doi, apoi etc.), cu toate că 
pronunțarea a evoluat și că în zilele noastre, cu 800 de ani mai tîrziu, se spune mua; englezii persistă în 
scrieri ca de exemplu knowledge, ce reprezintă o pronunțare medievală, foarte îndepărtată de aspectul fonetic 
actual al acestui cuvînt, care este noligi (g = rom. g din ger); și limbile celtice sînt deosebit de conservatoare, 
de constante, în normele lor ortografice. Scrierea altor limbi moderne e mai fonetică. Recordul (printre 
limbile cu alfabetul latin) îl deține ortografia finlandeză (ajutată de faptul că în limba finlandeză lipsesc 
anumite sunete necunoscute în limba latină și, de aceea, nereprezentate în alfabetul latin, de exemplu „i 
posterior” – ca în rom. râu, ș, č – ca în rom. cer, ğ). Ortografia română modernă ocupă un loc intermediar.  
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  4. Din acele două principii ortografice, cel fonetic e, firește, cel mai natural. Este și cel mai ușor de 
aplicat. Căci cu celălalt, cel istoric, apar diferite dificultăți:  

1. O cunoaștere sigură a etimologiei cuvintelor e necesară, ca și a modului de a reprezenta cuvintele 
străine sau de origine neclară. De pildă, în românește modul de a reprezenta anumite sunete din limba 
veche nu e așa de evident. Haşdeu, în venerabila sa operă lexicografică Etymologicum magnum 
Romaniae, publicată de Academia Română, scrie de exemplu[3]: gândi, respândi cu â, dar rînd, 
desăvîrșire cu î; vocala de bază, este respectiv, magh. o, v. sl. q, ę, ŭ.  

2. Cu o grafie de altădată apare inevitabil chestiunea: dacă ne întoarcem înapoi în timp, unde să ne 
oprim? Să ne întoarcem înapoi cu 5 secole? sau cu 10? sau cu 20, adică, în cazul limbilor romanice, 
pînă la latină? Principiul istoric ne-ar putea duce la absurd; de exemplu, începutul imnului național 
francez, al Marseliezei, ar deveni, cu aspectul grafic (pentru fiecare cuvînt) de acum două mii de ani: 
ambulamus, infantes de illam patriam!  

3. Există și cazuri în care principiul istoric e aproape inaplicabil; de exemplu cum să scriem, în mod 
etimologic, cuvîntul românesc stîlp, care provine din cuvîntul vechi slav stlǔpǔ?  

Reformele ortografice au fost făcute, în general, în cele mai multe limbi, conform principiului fonetic: 
scrisul a fost apropiat de vorbirea actuală, de pronunțarea de azi, chiar dacă această apropiere înseamnă o 
îndepărtare față de etimologie. Tendința spre luarea în considerare din ce în ce mai mare a pronunțării 
actuale e clară și indiscutabilă.  

  
  5. În țările românești din secolul trecut situația era cam specială. Acolo, atunci, alfabetul chirilic, 
întrebuințat timp de sute de ani, a fost înlocuit cu alfabetul latin; această înlocuire reprezintă o apropiere de 
Occident, de limbile surori. Dar alfabetul latin posedă, firește, numai literele care sunt necesare pentru 
scrierea limbii latine clasice, nu și cele necesare pentru reprezentarea sunetelor inexistente în latină, ca 
sunetele specific românești. De aceea, în țările românești, s-au păstrat, întîi, literele chirilice respective; 
acestea au fost introduse în seria literelor latine. A rezultat un alfabet mixt.  

 
  6. Acel alfabet mixt nu a putut satisface mult timp. Printr-o reformă ulterioară, ultimele resturi ale 
alfabetului chirilic au fost eliminate și înlocuite cu litere din alfabetul latin înzestrate cu semne diacritice, 
anume accente (cel ascuțit și cel circumflex, împrumutate din franceză), semicercul (folosit uneori pentru 
indicarea caracterului scurt al unei vocale latine) și sedila (adăugată în Franța în anul 1529, la litera c, pentru 
indicarea pronunțării ca „s” a acestei litere); litera care să poarte semnul a fost aleasă conform etimologiei, în 
cuvinte (sau elemente) moștenite din latină: é, ó, â, ê, î, û; ă, ĕ, ĭ, ŭ; ḑ, ș, ț. S-a scris, de exemplu, seră, din 
lat. sera, pote pote(s)t (diftongii ea și oa din limba română au fost reproduși cu ajutorul accentului ascuțit); 
lână lana, câmp campus, ânger angelus, vênt ventus, avênd babendo, tênĕr tener, rîde ridet, rîu rivus, în in, 
hotârî (vine dintr-un radical împrumutat + -ire) (accentul circumflex a fost rezervat sunetului „i posterior”; 
casă casa, adevěr ad-de-verum, numer numērus, rěsare resalit, fiĭ filii , fiŭ filius; ḑice dicit, și sic, ține tenet 
(cuvinte care se scriu astăzi seară, poate; lînă, cîmp, înger, vînt, avînd, tînăr, rîde, rîu, în, hotărî; casă, adevăr, 
număr, răsare, fii, fiu; zice, și, ține). S-a scris și, de exemplu, „îmi”, unde î reprezintă un „zero” latin, 
etimonul fiind lat. m(ih)i. - În cuvinte nemoștenite (de origine nelatină), sunetul „i posterior” a fost redat în 
general prin litera î: dobîndă, stîlp, sfînt (împrumutate din vechea slavă). Toate acele grafii de altădată pot fi 
studiate de exemplu în opera citată a lui Haşdeu.  

 
  7. Litera û a fost recomandată numai în puține cazuri, mai ales în patru forme din verbul a fi, anume 
(1) eu sûnt, (2) (noi) sûntem, (3) (voi sûnteți), (4) (ei) sûnt; adjectivul adûnc, cu adûncime etc., ocupă un loc 
special. (Noi, astăzi, scriem: sînt, sîntem, sînteți, sînt, adînc).  

  Grafia (ei) sunt sau sunt arată foarte latină; Cicero și Cezar scriau numai așa, sunt. Provine oare 
forma românească din forma latină citată? Nu este așa de simplu.  

  În cele patru funcții verbale, latina are respectiv sum sumus estis sunt. Formele românești respective 
din secolul XVI sînt următoarele: (1) sănt/sămt/sint, (2) sem/săm, sau (spre sfîrșitul secolului) săntem/  
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sîntem/sintem, (3) seți/set/siți, sau (spre sfîrșitul secolului) sănteți/ sînteți/sinteți, (4) sănt/sămt/sint. Evoluția 
de la latină la română e încurcată; lingviștii au discutat mult istoria morfologică a verbului a fi. Formele 2 și 
(mai ales) 3 au fost complet refăcute; tradiția a fost ruptă. În limba română din prima epocă formele cu 
vocala u nu apar; scrierea cu ă, sau (mai ales înaintea grupului nt) cu i, ne orientează spre „i posterior”, 
nicidecum spre u; grafiile cu î apar devreme.   

  În secolele mai recente, forma (ei) sunt are, repet, un aspect foarte clasic. Dar este în parte o iluzie, o 
aparență înșelătoare. Toată această serie de patru forme are un caracter dublu. Pe de o parte, ele au fost 
introduse în limba cultă de școala latinistă din secolul XIX (v. Dicționarul limbii române al Academiei, s.v. 
fi, p. 113 b; Gramatica limbii române a Academiei, vol. I², 1966, p. 280); prin acest u școala menționată a 
vrut să ne amintească de formele latine clasice sunt și sumus (a fost propusă pentru limba română și forma 
complet latină (eu) sum). Pe de altă parte, acel u caracterizează variante interesante care se găsesc în 
dialectul anumitor regiuni din România modernă; nu e imposibil ca acele variante să provină dintr-o tradiție 
cu origini în antichitate tardivă. Dar cele patru forme din limba română standard, cu sunetul „i posterior”, 
sînt forme refăcute, create în limbajul popular, probabil în evul mediu, prin influența conjuncturii, care avea 
în latină formele sim simus sitis sint.  

  Adjectivul pe care noi îi scriem adînc (Haşdeu scrie sîntem, cu î, dar adânc cu â; v. op. cit., vol. I, p. 
XXVII și col. 261) reprezintă un caz foarte rar și nu cu totul clarificat de lingviști. A trecut oare cumva u 
latin la „i posterior”? (Forma verbală mănînc manduco oferă un caz asemănător, dar nu identic). Dat fiind că 
italiana are adjectivul adunco, cu u, este greu de presupus, lîngă forma clasică aduncus, existența unei forme 
latine neatestate *adincus.  

  Formele românești sunt -em -eți, cu u, din limba generală (standard) au avut un anumit succes; se văd 
și se aud și în zilele noastre. Dar trebuie recunoscut că au un caracter artificial, că nu reprezintă o tradiție, o 
moștenire, un patrimoniu, ci, mai degrabă, sau un latinism (parțial), sau un regionalism. De fapt, sunteți e 
abia mai latin decît sînteți. Dimpotrivă, concurentele lor cu „i posterior” își au obîrșia în româna din prima 
epocă, probabil chiar și în latina tardivă.  

  Înainte de a părăsi pe sîntem și sînteți (sâ-, sû-, su-), să considerăm accentuarea. Oricum ar fi vorbită 
și scrisă prima lor silabă, cele două forme se accentuează sau pe această silabă, sau pe silaba următoare; acel 
contrast e cunoscut și prin cele două accentuări ale formelor corespunzătoare din alte verbe, ca de exemplu 
rămînem -eți, ținem -eți, (a)párem -eți/ (a)părém -éți. Dar există o deosebire între prezentul verbului a fi și 
cel al celorlalte verbe citate: lîngă rămînem -eți etc. avem infinitivul rămîneá/ rămíne, țineá/țíne, (a)părea/ 
(a)pare, care ne permite să constatăm dacă verbul respectiv este unul din cele care aparțin conjugării de tipul 
-ea sau unul din cele care aparțin celei de tipul -e. Aceste două conjugări se deosebesc numai la patru forme 
verbale: cea în -ea are de exemplu tăcém-tăcéți la prezent și tăceá/ tăcére la infinitiv (scurt și lung) (din lat. 
tacemus -etis -ere), pe cînd cea în -e are, la formele corespunzătoare, de exemplu fácem -eți și fáce/ fácere 
(din lat. facimus -itis -ere); la toate celelalte forme verbale (la prezent tac -i -e și fac -i -e etc. etc.) cele două 
conjugări se confundă. Formele sîntem -eți nu aparțin, firește, conjugării în -i, așa cum s-ar putea crede 
judecînd numai după formele care le servesc de infinitiv (scurt și lung), anume a fi și fire. Ne întrebăm dacă 
formele sîntem și sînteți aparțin conjugării în-ea (ceea ce ar da accentuarea pe terminație, sîntem -eți) sau 
celei în -e (ceea ce ar da accentuarea sîntem -eți). Probabil că răspunsul corect este: ele aparțin acelui sistem 
de forme verbale de tipul -ea/-e/ în care, la cele mai multe forme, contrastul între cele două conjugări nu 
apare. - La întrebarea „care din cele două accentuări din sîntem -eți e preferabilă, deci merită să fie 
considerată normativă?”, scrierea din texte nu ne dă răspunsul; scrisul nu arată accentul. Singurul argument 
ni-l pune la dispoziție frecvența: în limba standard de azi accentuarea pe a doua silabă pare să fie cea mai 
folosită[4]. Gramatica Academiei (vol. I, p. 279) dă în primul rînd sîntém -éți și în paranteză varianta síntem -
eți.  

 
  8. Cu timpul, vechea ortografie, de acum un secol, a fost simțită ca nesatisfăcătoare. S-a recunoscut, 
între altele, că folosirea a patru litere, â, ê, î, și û, pentru scrierea unui singur sunet vocalic, a „i-ului 
posterior”, este cam mult (fac aici o rezervă pentru u din formele verbale discutate, respectat de multe 
persoane culte). Printr-o reformă din 1904 literele e și u au fost suprimate. Din cele două care au rămas, s-a  
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acordat preferință literei î. S-a suprimat și litera ĕ: sunetul „e posterior” a fost scris peste tot cu ă: adevăr, 
număr, cu ă, ca în casă.  

  Diferite modificări au fost sugerate, între alții, de A. Lambrior și H. Tiktin. V. de exemplu cartea lui 
Tiktin Rumanisches Elementarbuch, Heidelberg, 1905, P. 16-17.  

  Regulile ortografice votate de Academie în 1932 și decretate de Ministerul Instrucțiunii în același an 
au stabilit că „i posterior” e scris cu î în două cazuri: (1) la începutul unui cuvînt, exemplu în, îm- și în- 
(prima silabă a nenumărate cuvinte, de exemplu împărat, împlini, înainte, încă, începe, înger, îngust), și în 
compuse ca neînsemnat, preaînalt, a subîmpărți, și (2) în verbele în -rî cu derivatele lor, exemplu hotărî, 
hotărîtor, urît, chiorîș; dar cu â în toate celelalte cazuri, exemplu lână, vânt, sânt, râde, român, sfânt. 
Regulile pot fi studiate în detaliu în: S. Pușcariu și T, A. Naum, Îndreptar și vocabular ortografic, Editura 
Cartea românească, 1932.  

  Reforma aceea reprezenta, în multe cazuri, o respectare a principiului istoric-etimologic, o apropiere 
a ortografiei de aspectul cuvîntului de origine, ca în lână lana, român romanus, în in, împărat imperator, 
înainte in-ab-ante, hotărî -ire. Dar în alte cazuri reforma reprezenta, dimpotrivă, o nerespectare a acestui 
principiu, ca în înger angelus, îngust angustus, strânge stringere, sân sinus, râde ridet, râu rivus, vânt ventus, 
adânc aduncus, ca și în cuvinte de origine străină de exemplu stâlp, sfânt. Noua ortografie a vrut să țină 
seama în același timp și de principiul istoric, și de necesitatea de a formula o regulă cît mai simplă, ușoară. A 
vrut să îmbine cît se putea de mult principii diferite, fără să fie neglijat nici unul, nici altul.  

  Reforma din 1932 a marcat o dată importantă în istoria ortografiei românești: regularizarea a devenit 
mai strictă, deciziile oficiale mai ascultate, și mai bine intrate în conștiința publică. Însă în excelentul 
dicționar al lui I. A. Candrea, care formează prima parte a volumului Dicționarul enciclopedic ilustrat 
„Cartea Românească” de Candrea-Adamescu, din 1931, autorul urmează în parte principiile lui personale: 
scrie de exemplu lînă, înger, rîde, român (grafii care vor fi lege mai tîrziu, în 1953 și 1965).  

 
  9. Dar foneticienii severi nu erau mulțumiți cu regulile din 1932; compromisurile nu erau pe gustul 
lor. Două litere pentru același sunet în loc de patru însemnau, e drept, un pas înainte; dar scopul va fi atins, 
după ei, abia cînd „i posterior” va fi scris peste tot cu aceeași literă. Pentru reprezentarea în scris a sunetului 
respectiv trebuia acum să se facă și ultimul pas, de la două litere la una singură. Dar care din cele două litere 
existente, â și î, să fie aleasă? Desigur, litera î, căci ea subliniază înrudirea cu „i anterior” (i propriu-zis) și 
este, prin urmare, superioară celeilalte din punct de vedere fonetic. Să scriem, deci, nu numai - ca înainte -în, 
hotărî, înger, ci și lînă, vînt, romîn. Punctul de vedere istoric-etimologic - care înainte era sacrificat în 
favoarea sistematizării numai în anumite cazuri, ca în înger, râde (cf. lat.angelus, ridet) - a fost atunci 
sacrificat complet. Litera î a fost generalizată. Așa era scris atunci „i posterior” în toate cazurile, oricare ar fi 
originea cuvîntului. De atunci înainte, oricare altă literă cu circumflex era exclusă din alfabetul limbii 
române (numai în cîteva nume de familie a fost admisă păstrarea scrierii tradiționale cu â, de exemplu 
Gâdei). Aceasta a fost hotărîrea din 16 septembrie 1953[5]. Ea a marcat victoria totală a „școlii” fonetice. Cît 
despre cuvintele nemoștenite, străine, ele nu mai ridicau nici o problemă. Deoarece reforma nu ținea seama 
deloc de etimologie, se oferea posibilitatea de a scrie fără vreo ezitare și cuvintele împrumutate (de origine 
nelatină); regula e cît se poate de simplă și grafii oficiale ca stîlp și sfînt deveneau cu totul naturale.  

 
  10. S-ar fi putut scrie atunci necrologul literelor â, ê și û. Ultimele două nu au avut viață lungă. Dar 
au contribuit la familiarizarea publicului cu accentul circumflex și cu rolul lui de simbol al sunetului „i 
posterior”. În această funcție a devenit o trăsătură caracteristică a limbii române scrise.  

  Reforma a mers în etape: de la etapa â ê î û ne-a dus la etapa â î, iar de la aceasta la etapa î. Cele trei 
concurente erau eliminate. Nu se putea merge mai departe.   

  Fără îndoială. Dar se putea merge înapoi. Litera â va cunoaște o reînviere. Regula din 1953 include o 
serie de cuvinte deosebit de sensibile din punct de vedere semantic, și anume cele care se scriau pînă atunci  
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(și astăzi se scriu) România, român, românesc, româncă, a româniza etc. S-a constatat că regula fatală din 
1953 era prea rigidă, prea „rucksichtslos”. Familia de cuvinte menționată conține o idee sacră prin care 
aceste cuvinte nu pot fi tratate cu severitatea regulilor obișnuite: originea lor e numele mamei noastre a 
tuturora, Dea Roma. Grafia român etc., cu â, constituia un omagiu adus originilor latine ale limbii, ca și 
memoriei lui Traian.  

  Român cu â și romîn cu î sună la fel; dar, de fapt, scrierea cu î nu arată bine. Tradiționaliștii au putut 
accepta, cu timpul, cu ezitare, litera î de exemplu în vînt, mai tîrziu și în lînă, în ciuda etimologiei care este 
cu vocala e (ventus) sau cu a (lana); dar a venit ziua cînd grafia romîn, cu î, a fost considerată prea 
sfidătoare. S-a simțit, cu timpul, că trebuie făcută o rezervă pentru cuvîntul român și familia lui. Așa a fost și 
decis oficial; printr-o hotărîre nouă, din 1965, s-a stabilit că cuvintele român etc., de atunci înainte, se scriu 
așa, cu â, conform etimologiei; în toate celelalte cazuri va fi menținută litera î (v. Îndreptar ortografic, 
ortoepic și de punctuație, publicat de Academie în 1965; nouă ed., 1971)[6].  

  Schema următoare dă o vedere de ansamblu a ultimelor decrete referitoare la alegerea dintre â și î:  

 lana romanus ridet  

pînă în 1904:  â â î 

anii 1904-1953:  â â â 

anii 1953-1964:  î î î 

începînd cu anul 1965: î â î 

 
  11. Astăzi, în 1992, se discută altă reformă eventuală: anumiți specialiști competenți au propus să 
meargă și mai departe calea întoarsă: se recomandă reintroducerea literei â pe o scară mai mare, mai mult 
sau mai puțin după legea din 1932.  

Exemplele de mai sus au arătat că grafia din 1965 este conformă etimologiei în multe cazuri, și 
anume în cuvintele care provin dintr-o formă latină cu vocala a: litera â din lână, câmp, târziu (scrise azi 
lînă, cîmp, tîrziu) are drept bază litera de origine a acestor cuvinte, care este a; chiar în cele patru cuvinte, în 
care a latin a dat în română diftongul „i posterior + i silabic”, grafia câine, mâine, mâini, pâine (scriem astăzi 
cîine, mîine, mîini, pîine) redă în mod cît se poate de fidel aspectul latin canis, mane, (pl. din mînă) manus, 
panis. Dar în multe alte cazuri scrierea cu â nu ar avea drept consecință nici un fel de conformitate cu 
etimologia, și anume: (1) în cuvintele (sau elementele) care provin dintr-un cuvînt latin (sau un element 
latin) cu altă vocală decît a, ca de exemplu rîde, rîu, (hotăr)î, vînt, vînă, mormînt, (av)înd, adînc, în care 
vocala românească vine dintr-un i, e sau u latin; singurul fel, atunci, de a proceda etimologic, de a relatiniza 
scrierea modernă, ar fi de a păstra litera î și de a reintroduce, în același timp, literele ê și û din epoca pre-
hasdeană - dar o astfel de soluție pare că nu e în intenția nimănui (de ce, atunci, să nu reîncepem să scriem și 
seră, pote, adevěr, di, iubesce, Bucuresci etc.? chiar dacă am face acest pas enorm îndărăt, ar mai rămîne 
nerezolvată problema reprezentată de sfînt, stîlp); (2) în cuvintele (elementele) nemoștenite din latină, ca 
dobîndă, sfînt, stîlp.  

Superioritatea fonetică a literei î a fost recunoscută de mult. Apare prin faptul că, la o epocă în care „i 
posterior” era reprodus în română prin 2, 3 sau 4 litere, litera î a fost aleasă (în principiu) pentru 
nenumăratele cuvinte a căror origine este sau nelatină (nemoștenită; exemplu dobînda), sau neclară 
(exemplu întîmpla), sau necunoscută, sau cu un „zero” latin (exemplu îmi).  

Să nu uităm că sunetul „i posterior” vine dintr-un a, e sau i latin, arareori dintr-un o sau u latin (fîntînă, 
adînc) sau dintr-un „zero” latin (îmi); și că vine din diferite sunete nelatine. În aceste condiții, cum trebuie 
scris în mod etimologic acel sunet? Întrebarea e grea nu numai dacă o adresăm unui lingvist care cunoaște 
bine evoluția limbii, deoarece răspunsul „cu 5 (6) litere deosebite” nu poate fi acceptat. Devine și mai grea 
dacă e adresată unui nelingvist.  

http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
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Căci trebuie să găsim o soluție care  

• să fie simplă,  
• să constituie o regulă ușor de formulat, de înțeles, de aplicat, de reținut,  
• să satisfacă pe foneticienii severi, adică să realizeze (sau cel puțin să se apropie de idealul „un sunet - 

o literă”,  
• să satisfacă pe tradiționaliști, adică să nu șocheze pe istoricii severi, etimologiștii severi.  

În comparație cu această problemă, cvadratura pare a fi un joc de copii.  

În situația de față este necesar ca să sacrificăm ceva, să renunțăm la una din condiții. Dar la care? La care 
este cel mai ușor de renunțat? Singurul răspuns posibil este; la ultima condiție, adică la cea la care au 
renunțat cei ce, acum cîteva generații, s-au împăcat cu grafii ca vînt (vânt) sau zic, cu toate că istoria, 
etimologia, tradiția cereau imperios literele e(e) și d(d). Cu alte cuvinte: să sacrificăm etimologia. Soluția 
poate fi simțită ca dureroasă pentru mulți, dar alta nu văd. O justificare detaliată a acestei aserțiuni, adică o 
enumerare a tuturor factorilor de caracter „pro” și „contra”, și o cîntărire a acestora, ar însemna, în mare 
parte, doar o reiterare de lucruri constatate mai sus. Este preferabil să încercăm aici să prevenim principalele 
obiecții posibile ale tradiționaliștilor.  

Este adevărat că î din lînă și vînt nu corespunde etimologiei latine a acestor cuvinte. Dar:  

1. Evoluția prin care vocala accentuată din lat. lana și cea din ventus au dat în română același sunet 
vocalic ca cea din ridet este ineluctabila. Legile fonetice au un caracter biologic, sînt un fel de legi 
ale naturii și nu pot fi schimbate, oprite sau eludate.  

2. Litera î din lînă și vînt nu e mai nelatină decît z din zic, decît cele două c din cinci, nici decît r din fir . 
Și nimeni nu a propus în zilele noastre, pe cît știu eu, să fie întrodusă vreo grafie latinizantă care să 
arate etimoanele lat. dico, quinque și filum (străbunicii românilor de azi, latiniști buni, scriau primul 
cuvînt cu „d cu sedilă”).  

3. În cele trei cuvinte românești care provin din lana, ventus și ridet avem un sunet vocalic absolut 
identic, deci unul singur, nu două sau trei. Avem un sunet consonantic, unul singur, la începutul 
cuvintelor zic și zel; avem unul singur în cinci și cer; avem unul singur în fir  și rău. Dacă folosim 
aceeași literă în zic ca în zel, în cinci ca în cer, în fir  ca în rău, de ce să facem o distincție între lînă, 
vînt și rîde?   

4. Dacă vrem ca grafia să țină seama de etimonul cuvintelor românești de origine „transparentă” ca lînă, 
vînt, rîde etc., atunci logica cere ca ea să țină seama de etimonul cuvintelor de origine 
„netransparentă” sau străină (sînt multe!), ca (a se) întîmpla (etimologia lat. * intemplare e nesigură, 
discutată), stîlp, sfînt etc., etc. Cum să le scriem, în mod etimologic satisfăcător, pe toate acestea? E 
drept că poate provoca o suferință unui istoric sau unui patriot de a constata cît de des limba s-a 
indepărtat de originile ei latine și s-a lăsat ispitită de elemente străine (nelatine); poate fi dureros 
pentru ei ca grafia să le amintească la fiecare pas, cînd citesc sau scriu, de acele schimbări, de acele 
incursiuni peste hotare, de acele noutăți, de acele sute și sute de barbarisme. Dar istoria în general, 
deci nu numai aceea a limbii și nu nimai acea a României, e plină de fapte care ar putea șoca un 
observator modern riguros. Trebuie recunoscut, în cazul limbii române, că inconvenientele practice și 
fonetice ale unei reforme ortografice consecvente, realizate pe scară mare, ar cîntări mai greu decît 
avantajele istorice-etimologice.  

 
  12. În concluzie, hotărîrea din 1965, în vigoare acum, îmi pare mai bine făcută și acceptabilă astăzi; 
nu merită, cred, să fie schimbată. În cazuri în care respectul față de o pronuntare actuală bine înrădăcinată e 
incompatibil cu respectul față de etimologie - cu alte cuvinte, cînd principiul fonetic și principiul etimologic 
nu pot fi puse de acord unul cu altul - legea din 1965 lasă pe primul, cel fonetic, să decidă, ceea ce îmi pare o 
metodă corectă. Așa au procedat, în general, „post-hajdeienii” care, în cursul ultimilor o sută de ani, au 
reformat ortografia românească; așa a evoluat scrierea și în cele mai multe limbi moderne (e drept, relativ 
puțin în franceză și engleză) și s-a aflat că metoda funcționează bine. - În ce privește scrierea cuvîntului  
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român și familia lui, ea constituie o anomalie, o concesie acordată etimologiei, o excepție, o „favoare”. Dar 
merită să fie pastrată, cazul acesta fiind cu totul special.  

  Menținerea literei î (în afară de cuvîntul român etc.) are avantaje fonetice clare: (1) este conformă 
principiului fonetic natural după care un sunet dat trebuie scris peste tot cu aceeași literă (eventual cu același 
grup de litere); (2) subliniază înrudirea sunetului „i posterior” („i”) cu sunetul „i anterior” („i”). Din punct de 
vedere istoric se poate nota că litera î amintește în anumite cazuri de etimologie (exemplu rîde, rîu etc, etc.); 
o grafie acceptabilă care să amintească în toate cazurile de originea cuvîntului respectiv e inimaginabilă. - 
Din punct de vedere morfologic se poate constata că litera î reprezintă, față de i, în flexiunea anumitor 
cuvinte, alternanța vocalică î/i, adică subliniază înrudirea morfologică de exemplu a formelor (eu, ei) vînd, 
să vîndă, vîndut etc. cu formele (el) vinde, (tu) vinzi, (a) vinde etc. și a formelor de singular cuvînt, vînă, sfînt 
etc. cu formele corespunzătoare de plural cuvinte, vine, sfinți, etc. Dar dat fiind numărul mare, în morfologia 
limbii române, al alternanțelor vocalice de tipul masă/mese, floare/flori, acest argument din urmă nu 
cîntărește greu.  

  Cît despre cele patru forme discutate ale verbului a fi, mă simt nesigur: să acordăm preferință lui î 
sau lui u? Aș crede că nu există, nici în acest caz, motive suficiente ca să schimbăm starea actuală; adică 
propun să menținem pe î, și să scriem și să spunem (eu) sînt, (noi) sîntem, (voi) sînteți, (ei) sînt; aceste forme 
sînt cele care reprezintă cel mai bine tradiția românească.) - În pronunțarea formelor sîntem și sînteți, 
accentuarea pe terminație merită să fie recomandată, dar accentuarea pe prima silabă poate fi acceptată: nici 
una nici alta nu e greșită.  

Dacă scriem (1) lână, (2) vânt, (3) râde, cu â, tradiția cuvintelor latine lana, ventus, rident, e 
respectată numai în primul din cele trei cazuri. Dacă scriem lînă, vînt, rîde, cu î, e respectată numai în al 
treilea; dar tradiția fonetică e respectată în toate cele trei. Dacă scriem lână cu â, vent cu e, rîde cu î, ca acum 
o sută de ani, nu respectăm faptul că sunetul e același în cele trei cazuri, cu toate că originile sînt diferite. 
Între aceste trei posibilități, â â â, î î î, și â e î, alegerea îmi pare ușoară. În 1953, cînd ortografia oficială a 
trecut de la două litere, â și î, la una singură, a și fost aleasă, cu drept cuvînt, litera î, pentru reprezentarea 
generală a sunetului respectiv.  

Pare că nu ne putem apropia de scop mult mai mult decît au putut reformatorii din 1953 și 1965. 
Primii au generalizat folosirea literei î; cei din 1965 au introdus cu tact o rezervă de caracter tradiționalist. 
Eu personal votez, în concluzie, pentru statu-quo. Totuși mă bucur că am avut ocazia să studiez aici 
problema întreagă, sub diferitele ei aspecte. Dacă expunerea studiului meu poate fi de interes și pentru alții, 
ca o contribuție la discuție, mă bucur și mai mult.    

Mai-iunie 1992 - Alf Lombard  Lund (Suedia) în Limba română, 1992, nr.10, p.531  

1. ↑ N.R. Este vorba de anul 1992, cînd a fost scris articolul. 
2. ↑ Cf. A. Lombard, La prononciation du roumain, Uppsala, 1935, p. 122-124. 
3. ↑ În vol. I, 1886, la p. XXV, XXIV, XXVII, XXIX. 
4. ↑ Despre istoria formelor verbului a fi, v. Alf Lombard, Le verbe roumain, etude morphogique, 

Lund, 1954-1955, p. 704-733; despre formele prezentului folosite în secolul XVI, v. p. 713-714; 
despre evoluția acestor forme, v. p. 718-721; despre ortografia lor, v. p. 733 și sf. p. 1128-1129; 
despre formele cu su-, v. p. 721; despre confuzia între aspectul actual al formelor verbului a fi, cu 
variantele, v. A. Lombard și C. Gândei, Dictionnaire morphologique de la langue roumaine, Lund și 
București, Editura Academiei, 1981, p. 1191. Despre întreaga evoluție a verbului a fi, v. A. Rosetti, 
Istoria limbii române, I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 147-148. 

5. ↑ Hotărîrea aceasta a intrat în vigoare la 1 aprilie 1954, în învățămîntul superior, în restul 
învățămîntului valabilitatea ei a început cu anul școlar 1955-1956. V. Revista Limba Română, II, 
1953, nr. 5, p. 13-15; din cele 16 puncte ale hotărîrii, folosirea generală a literei î constituie întîiul. 
Aplicarea legii se vede în detaliu în Mic dicționar ortografic, publicat în 1953 de Institutul de 
Lingvistică a Academiei. 

6. ↑ Revista „Limba Română” , publicată de Academie și citată mai sus, își scrie numele așa, cu â, pînă 
la numârul 5 din anul II, 1953, ca și începînd cu numărul întîi din anul XVI, 1965; la fel în text peste 
tot unde apar cuvîntul respectiv și derivatele lui. În intervalul dintre aceste două date, adică de nr. 6 
(ultimul) din 1953 pînă la nr. 6 din 1961, ea se numește „Limba Romînă” , cu î. 

http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
http://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C5%9Fi_%C3%A2
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Virgula 
 
 Semnul acesta minuscul e considerat în general ca un lucru fără nici o importanŃă: cînd vrea să spună 
cineva că e copiat fără nici o greşeală un text, zice că „n-a sărit nici o virgulă”. Şi asta nu numai din cauza 
proporŃiilor cu totul reduse ale semnului, căci doar nici punctul nu e mai mare şi totuşi oamenii nu spun că  
n-au sărit nici un punct. 
 Graiul are un mare avantaj asupra scrisului: cînd vorbim putem marca prin intonarea diferită a 
sunetelor atît importanŃa particulară care se dă unui cuvînt, cît şi întorsăturile neaşteptate ale gîndirii. În 
scris, intonaŃiile nu pot fi redate, de aceea în general e mai greu de înŃeles un lucru scris decît unul vorbit. 
 Totuşi scrisul dispune de unele semne care supleează în parte lipsa intonaŃiilor. Între aceste semne, 
unul din cele mai importante este virgula. Pentru a ne convinge de acest lucru, n-avem decît să luăm un text 
ceva mai complicat, să suprimăm virgulele şi să-l dăm cuiva să-l citească. Desigur că nu-l va înŃelege decît 
cu mare greutate. 
 Aşadar, virgula este un element de mare însemnătate în scriere, şi greşesc grav cei care cred că n-are 
importanŃă o virgulă în plus sau în minus. Din păcate, categoria acestor persoane e foarte numeroasă, ba 
chiar putem spune că foarte puŃină lume ştie unde trebuie şi unde nu trebuie folosită virgula. 
 Unii, influenŃaŃi desigur de limba germană, scriu: a spus, că vine. Cărei modificări de intonaŃie îi 
corespunde aici virgula? Nici uneia. Deci, în româneşte cel puŃin, ea este inutilă. 
 Cînd subiectul e urmat de o apoziŃie sau de o propoziŃie relativă, ori nu punem nici o virgulă, ori 
intercalăm între virgule întregul grup care lămureşte subiectul. MulŃi scriu: Comisia însărcinată cu 
redactarea raportului, şi-a terminat lucrările, ceea ce înseamnă că despart prin virgulă subiectul de predicat 
şi contravin la o regulă elementară de gramatică. 
 Al Ńii pun pe însă între virgule: În cazul acesta, însă, e necesar... ÎncercaŃi să marcaŃi prin intonaŃii 
virgulele în citire şi vă veŃi convinge că, în cazul acesta, ele nu corespund unei schimbări de ton, deci sînt cu 
totul inutile. Cuvîntul însă, el însuşi, nu serveşte decît pentru marcarea unei nuanŃe de intonaŃie, aşa încît nu 
mai e nevoie de virgulă, în româneşte ca şi în celelalte limbi europene. 
 În schimb, regula care spune că înainte de şi nu se pune niciodată virgulă e greşită. Dar problema 
aceasta este mult mai complicată decît cele de pînă acuma, de aceea prefer să o las pentru săptămîna viitoare 
şi să-i consacru un articol în întregime. 
           Ad., 14.I.1931 
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.I, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pag.51÷52] 
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, şi 
 
 M-am ocupat săptămîna trecută de întrebuinŃarea virgulei şi am ajuns la regula virgulei înainte de şi, 
de care spuneam că e foarte complicată. În adevăr, problema e destul de delicată. 
 Gramatica noastră elementară tranşează în mod foarte simplu această chestiune, declarînd că înainte 
de şi nu se pune niciodată virgulă. Voi încerca să arăt că respectarea acestei reguli ar duce inevitabil la 
încurcături. Din fericire, ea nu este respectată. 
 Fie o frază ca Lectura acestei cărŃi mi-a adus, pe lîngă multă plăcere, şi mare folos. Dacă nu puneam 
virgula înainte de şi, cititorul va crede că şi mare folos face parte din grupul introdus prin pe lîngă, deci va 
aştepta să afle mai departe ce mi-a adus lectura, pe lîngă plăcere şi folos. 
 Alt exemplu: Mi-am făcut un palton, care mă costă opt mii de lei, şi un rînd de haine. Fără virgulă 
înainte de şi, s-ar înŃelege că în afară de opt mii de lei paltonul mă mai costă şi un rînd de haine. Tot aşa în 
fraza următoare: La locul incendiului, a sosit d. X, prefectul judeŃului, şi proprietarul localului. Fără virgulă, 
prefectul judeŃului ar fi în acelaşi timp şi proprietarul localului, ceea ce, în cazul de faŃă, e fals. 
 În toate exemplele precedente, am avut construcŃii intercalate între virgule, iar prezenŃa lui şi la 
începutul propoziŃiei sau construcŃiei următoare nu ne dispensa de marcarea celei de-a doua virgule. Înainte 
de şi nu se pune virgulă, e adevărat, dar numai cînd şi el însuşi are valoarea unei simple virgule: sfinŃii 
Grigore, Alexandru şi Ioan. Rolul pe care-l îndeplineşte virgula între Grigore şi Alexandru este Ńinut de şi 
între Alexandru şi Ioan. 
 Ar fi o greşeală dacă am scrie: łi-am spus să pleci şi tu ai rămas, fără virgulă înaintea lui şi, căci aici 
şi nu serveşte numai ca să lege pe să plece de tu ai rămas, ci exprimă şi o opoziŃie: „łi-am spus să pleci, dar 
tu ai rămas”.  
 După cum punem virgula înaintea lui dar, tot aşa trebuie să o punem şi înaintea lui şi. În schimb, 
dacă spunem łi-am spus să pleci şi să nu te mai întorci, nu mai e nevoie de virgulă, căci şi serveşte aici 
numai să facă legătura. 
 Deci, cînd înaintea lui şi este o propoziŃie intercalată, se pune virgula ca şi cînd n-ar exista şi; cînd şi 
Ńine locul altei conjuncŃii sau al unui adverb, se pune virgulă ca şi cînd am avea conjuncŃia sau adverbul în 
chestiune. Nu se pune virgula cînd şi leagă cuvîntul precedent de cel următor şi cînd leagă propoziŃia 
precedentă de cea următoare. Dar cînd leagă un cuvînt de o propoziŃie întreagă sau un membru de frază de o 
propoziŃie care nu e imediat precedată, se pune virgula. În sfîrşit, e bine să punem virgula între două 
propoziŃii legate prin şi care n-au acelaşi subiect: Am avut încredere în tine, şi o meritai. 
 
           Ad., 21.I.1931  
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.I, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pag.52÷53] 
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Iarăşi virgula 
 
 Am mai discutat altă dată problema virgulei. Socotesc însă că e destul de importantă – şi destul de 
complicată – ca să merite încă un articol. De astă dată va fi vorba de propoziŃiile relative, care uneori fac 
necesare virgulele, şi alteori nu. 
 Am mai pomenit altă dată faptul că atunci cînd distanŃa dintre subiect şi predicat se măreşte, mulŃi 
simt nevoia să pună o virgulă; de exemplu se scrie: Faptul care a frapat cel mai mult imaginaŃia poporului, 
a fost... 
 Se ştie însă că subiectul nu se desparte de predicat prin virgulă. De aceea, mulŃi pun virgula şi înainte 
de care: faptul, care a frapat cel mai mult imaginaŃia, a fost... În felul acesta avem o propoziŃie intercalată, 
pusă între virgule, şi nu se mai poate spune că subiectul a fost despărŃit de predicat. 
 Dar procedeul acesta nu e nici el corect. În adevăr, după cum despărŃim sau nu printr-o virgulă pe 
care de cuvîntul premergător, înŃelesul propoziŃiei relative diferă. Cînd intercalăm între virgule propoziŃia 
relativă, ea aduce o informaŃie în privinŃa substantivului precedent fără a modifica raporturile lui cu ceea ce 
urmează: Ştefan cel Mare, care a fost domn al Moldovei, a murit în anul 1504. Faptul că Ştefan a fost 
domnul Moldovei n-a contribuit să-l facă să moară în anul 1504. 
 Din contra, dacă propoziŃia introdusă prin care urmează fără virgule, ea modifică raporturile dintre 
subiectul la care se referă şi cele ce urmează: ochii care nu se văd se uită. Nu se uită decît ochii care nu se 
văd. Dacă am scrie ochii, care nu se văd, se uită, s-ar înŃelege că ochii în general se uită şi, de altfel, că nu se 
văd, tot aşa cum am înŃeles că Ştefan cel Mare a murit la 1504 şi, în afară de asta, a fost domnul Moldovei. 
 Călătorii, care vor fi găsiŃi cu biletele de corespondenŃă nevizate, vor plăti taxa dublu… Se înŃelege 
de aici: „călătorii vor fi toŃi găsiŃi cu biletele nevizate şi vor fi amendaŃi”, deşi afişul Setebeului vrea să  
spună că vor fi amendaŃi numai acei călători care vor fi găsiŃi în neregulă. 
 Alt exemplu, luat dintr-un jurnal: O parte din cărŃile didactice, care au fost aprobate în mai au fost 
scoase din program în septembrie. Se înŃelege astfel: „o parte din cărŃi, şi anume cele care au fost aprobate 
în mai”; redactorul voia însă să spună că „o parte din cărŃile care au fost aprobate...”. 
 Concluzia: deoarece virgula nu se pune oriunde înainte de care, în frazele ca faptul care a frapat cel 
mai mult imaginaŃia a fost.... nu vom pune virgulă nicăieri. 
 
           Ad., 17.I.1931 
 

  [vezi PuŃină gramatică, vol.I, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pag.82] 
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virgulă 

 
 Cuvîntul virgulă este de origine latină (virgula), diminutiv de la virga, pe care l-am moştenit sub 
forma vargă. 
 S-a zis virgulei „vărguŃă” deoarece are forma unei vergi mici. Dar înŃelesul ortografic este nou, căci 
romanii nu puneau virgule. 
         „Tempo”, 24.VI. 1939  
 
  [vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.47] 
 

şi 
 
 Citesc în ziare o informaŃie asupra „Cursurilor speciale pentru neştiutori de carte şi de întregire”. 
Ştim – din nenorocire – ce sînt neştiutorii de carte; dar neştiutorii de întregire? 
 Desigur, e vorba de cursuri de întregire, dar expresia e nefericită, mai întîi pentru că nu se vede de ce 
întregire se discută (mai clar ar fi fost neologismul completare), apoi din cauză că repetiŃia prepoziŃiei de ne 
face să credem că şi de întrgire depinde tot de neştiutori.  
 
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.54]  
 
 

Virgula 
 
 Una dintre cele mai grave greşeli de ortografie este separarea subiectului de predicat prin virgulă. Iată 
exemple din reclama unei paste de dinŃi: „Cercetările moderne, au dovedit gravitatea... ÎntrebuinŃarea sa 
zilnică, asigură la maximum o perfectă întreŃinere....” 
 Exemplele s-ar putea înmulŃi, căci sînt foarte numeroşi cei care scriu aşa. Gravitatea greşelii stă în 
aceea că, despărŃind ideea în două, autorul arată că nu este în stare să facă o analiză logică a gîndirii sale. 
 
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.65] 
 

 
Virgula 

 
 Trebuie din cînd în cînd reluată chestiunea virgulei, care e una din plăgile ortografiei noastre. Foarte 
puŃină lume ştie care e rostul virgulei: cei mai mulŃi o pun la întîmplare şi, de obicei, între subiect şi predicat. 
Nu vorbesc de cazul cînd subiectul e despărŃit de predicat printr-o propoziŃie relativă, căci acest caz e ceva 
mai complicat. Dar chiar cînd subiectul e urmat imediat de predicat mulŃi pun la mijloc o virgulă. Citim 
astfel destul de des în gazete titluri de articole de felul următor: ViaŃa, se scumpeşte necontenit. 
 Virgula aceasta, care desparte subiectul de predicat, este cel mai bun certificat de ignoranŃă, căci 
arată că cel care scrie nu ştie să-şi claseze ideile pe care vrea să le exprime. De chestiuni ca acestea ar trebui 
să se ocupe binevoitorii care-şi pierd timpul în lupta inutilă împotriva neologismelor. O virgulă pusă greşit 
spune mai mult decît întrebuinŃarea unui cuvînt care nu place unuia sau altuia. 
 

                                                                          „Tempo”, 22.II. 1940  
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.107]  
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Virgule 
 
 Dintre toate semnele de punctuaŃie, cel mai puŃin fixat prin reguli este virgula, ale cărei întrebuinŃări, 
în multe cazuri, rămîn la latitudinea celui care scrie. De exemplu, eu sînt deprins să despart prin virgulă 
propoziŃia circumstanŃială care precedă pe cea principală: Ca să nu lungesc vorba, trec direct la subiect; 
Cînd am ajuns acasă, se înserase. Majoritatea colaboratorilor mei mai tineri nu pun virgulă în aceste fraze. 
 Există totuşi cel puŃin o regulă care e considerată sfîntă: nu se pune virgulă între subiect şi predicat, 
nici între predicat şi complementul direct. Aceasta însă numai în teorie, pentru că în practică rar vom găsi un 
compatriot al nostru care să nu păcătuiască. Aproape fără excepŃie se scrie Eu, am plecat acasă; Ochii care 
nu se văd, se uită; Fratele meu, nu m-a vizitat de mult şi aşa mai departe. În pronunŃare, subiectul este 
subliniat printr-o intonaŃie specială, cîteodată cu intenŃia de a fi scos în relief, prin contrast cu alte eventuale 
subiecte, şi se simte nevoia să fie reliefate şi în scris. De exemplu, O indicaŃie poate fi neglijată, dar legea (,) 
trebuie respectată.  
 Dacă greşelile de felul acesta abundă numai în manunscrise, iar tipăriturile, în general, se prezintă 
cum trebuie din acest punct de vedere, cred că meritul principal este al corectorilor. 
 Există totuşi împrejurări în care se simte nevoia de a pune o virgulă între subiect şi predicat sau între 
propoziŃiile subiective şi cele principale. În primul rînd mă refer la cazurile cînd între subiectul şi predicatul 
unei propoziŃii se găseşte o propoziŃie subordonată, iar predicatul acesteia este urmat imediat de al 
propoziŃiei principale şi, fără virgulă, cele două verbe la rînd ar face impresie curioasă: O maşină cînd se 
poticneşte, iese niŃel din uz, se odihneşte (Eugen Barbu, Şoseaua Nordului, p. 23). Aici, de fapt, s-ar fi putut 
pune virgula şi înainte de cînd, pentru a separa propoziŃia temporală intercalată. 
 Mai grea e situaŃia cînd propoziŃia subiectivă începe cu un pronume relativ: Cine poate, oase roade; 
Cine goneşte doi iepuri, nu prinde nici unul. Aici s-ar putea eventual şi fără virgulă. Sadoveanu (Opere, vol. 
XVII, p. 241) prezintă fraza Cine are noroc se-ntoarce. Dar dacă după primul predicat urmează un cuvînt 
care s-ar putea lega de ambele verbe, numai virgula ne arată cum trebuie să despărŃim propoziŃiile: Cine 
aleargă, repede ajunge nu e totuna cu Cine aleargă repede, ajunge; Cine ştie multe (,) devreme (,) moare. 
Aici s-ar putea găsi un artificiu ca să salvăm regula: să admitem că la începutul propoziŃiei a doua se 
subînŃelege un pronume demonstrativ, care ar fi adevăratul subiect, prima propoziŃie urmînd să fie socotită 
relativă: Cine aleargă, (acela) repede ajunge. Dar aceeaşi situaŃie poate fi întîlnită şi fără pronume 
demonstrativ: Vioara cu o coardă numai (,) n-are nici o dulceaŃă. 
 În sfîrşit, mai notez că ceea ce e valabil pentru subiect se potriveşte şi pentru complementul direct. 
Heliade (Opere, I, 409) scrie: Îndrăzneşte a privi cu o cătare numai, omul ce te-ngîmfi a-l slăvi. Dacă n-ar fi 
pus virgula, s-ar fi înŃeles că numai se referă la omul, nu la cătare. 
 Există totuşi un mijloc să salvăm şi înŃelesul, şi regula că nu se pune virgulă: să folosim linioara de 
pauză, pentru care nu există nici un fel de oprelişte. Nimic nu ne împiedică deci să scriem Cine aleargă – 
repede ajunge sau Cu-o cătare numai – omul.... Este o soluŃie formală, dar cred că poate fi luată în 
consideraŃie.  
 
                            „România literară”, 19.XII.1968  
 
  [vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.148÷149] 
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Virgula 
 
 Am prezentat altă dată situaŃia nesatisfăcătoare în care se găseşte teoria punctuaŃiei româneşti. În 
special în ce priveşte virgula nu avem decît indicaŃii generale, de exemplu se subliniază adesea că nu trebuie 
pusă virgulă între subiect şi predicat. Se simte nevoia să se atragă atenŃia asupra acestui amănunt deoarece 
foarte mulŃi pun automat virgulă după subiect, fără să Ńină seamă de ceea ce urmează în frază. 
 Este adevărat că în pronunŃare subiectul este adesea reliefat cu ajutorul intonaŃiei, mai ales pentru a fi 
în opoziŃie cu alt subiect; şi deoarece intonaŃia nu poate fi marcată în scris, se încearcă înlocuirea ei cu 
virgula. Astfel ajungem la formule ca: Fratele meu a plecat; eu, am rămas. 
 Desigur, în cazul acesta, opoziŃia este marcată şi prin înŃelesul verbelor; dacă totuşi se simte 
necesitatea unei note formale, s-ar putea folosi linioara de pauză (eu – am rămas), deşi cred că nici aceasta 
nu e bine să fie prea des întrebuinŃată. 
 Aduc aici în discuŃie un caz aparte, cel al propoziŃiilor subiective introduse printr-un pronume. Într-
un exemplu ca Cine cere nu piere (dar nici nume bun n-are), primele două cuvinte constituie o propoziŃie 
subiectivă, adică Ńin loc de subiect al propoziŃiei a doua. Extinzîndu-se regula că nu se desparte prin virgulă 
subiectul de predicat, se recomandă şi aici alăturarea nemijlocită a celor două propoziŃii. Se pot ivi însă 
complicaŃii datorită faptului că de obicei propoziŃia principală nu se începe cu predicatul, ci cu o parte 
secundară, despre care nu ştim imediat dacă nu cumva face parte din propoziŃia secundară. Astfel, cînd citim 
proverbul Cine se scoală de dimineaŃă departe ajunge, putem înŃelege că „ajunge cine se scoală de 
dimineaŃă departe”.  
 Chiar şi cînd principala începe cu predicatul se poate crea confuzie, de exemplu dacă scriem Cine 
poate roade oase, cel de-al doilea verb poate fi înŃeles ca infinitiv, după care s-ar aştepta un verb ca predicat 
al unei propoziŃii principale. Desigur, acest risc există numai la verbele de conjugarea a III-a. Dar dacă cel de 
al doilea verb este pus la conjuctiv, pentru a marca un îndemn sau o concesie, atunci riscul apare la toate 
conjugările: Cine poate să plece, Cine vrea să cînte etc. În vorbire, în această situaŃie, despărŃim prin 
intonaŃie verbul al doilea de primul şi astfel confuzia este evitată. În scris, propun să intercalăm o virgulă 
între cele două propoziŃii. Cum rămîne însă cu teoria generală, care interzice virgula între subiect şi predicat? 
Se pot găsi soluŃii formale, bunăoară să admitem că subiectul celui de-al doilea predicat nu este prima 
propoziŃie, ci un pronume subînŃeles; de exemplu Cine poate, (acela) roade oase, sau Cine vrea, (acela) să 
plece. În felul acesta, prima propoziŃie nu mai este subiectivă, ci atributivă pe lîngă pronumele subînŃeles, 
afară de cazul cînd preferăm să admitem că prima propoziŃie rămîne subiectivă, dar este reluată printr-un 
pronume, deci avem două subiecte, între care nimic nu ne interzice să punem o virgulă. Că este posibil să se 
introducă un pronume demonstrativ şi că, dacă-l punem, este precedat de o virgulă se poate dovedi cu citate 
din autori. Iată de exemplu două versuri din Eminescu: Traiul lumii, dragă tată, / Cine vor, aceia lese-l. 
 
 

„România literară”, 23.III.1972   
 

  [vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.258÷259] 
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PropoziŃia subiectivă 
 
 Spuneam acum două săptămîni că formele tradiŃionale ale cercetării lingvistice nu sînt perimate, că 
se mai pot face numeroase lucrări care să adîncească informaŃia noastră în ce priveşte atît istoria limbii, cît şi 
descrierea stării ei actuale. Exemplificarea nu trebuie să întîrzie: iată cartea, de curînd apărută la Editura 
ŞtiinŃifică, PropoziŃia subiectivă, de Ecaterina Teodorescu. Autoarea, cercetătoare din Iaşi, este bine 
informată în probleme de concepŃie şi a despuiat un număr important de texte literare, din care şi-a extras 
exemplele. 
 Avem acum o monografie asupra unui tip de propoziŃie despre care s-a discutat mult, iar concluziile 
cărŃii vor fi, desigur în bună parte, acceptate. Nu e cazul să le discut aici pe toate: mă voi opri la un singur 
aspect, care mi se pare că merită o atenŃie specială. 
 A fost mult dezbătut în publicaŃiile noastre de specialitate statutul formulei cel ce: unii au socotit că 
cele două cuvinte sînt sudate şi constituie împreună o conjuncŃie care introduce propoziŃii subiective 
(evident, dacă-i punem înainte o prepoziŃie, introduce completive), alŃii au afirmat că avem un pronume 
demonstrativ, cel, urmat de un pronume relativ, ce: primul formează subiectul (sau, cu prepoziŃie înainte, 
complementul) propoziŃiei principale, al doilea introduce o propoziŃie relativă. Ecaterina Teodorescu adoptă 
o poziŃie moderată, arătînd că în general trebuie să despărŃim cele două cuvinte, deşi recunoaşte că în unele 
cazuri (de exemplu cînd e vorba de neutrul ceea ce, care a fost scris într-o vreme la un loc) am avea totuşi o 
conjuncŃie sudată. 
 Exemplul mi se pare concludent şi ne permite să constatăm încă o dată că, în materie de limbă, foarte 
adesea nu se pot da soluŃii tranşante: între diverse categorii există zone intermediare, iar adesea ne găsim în 
faŃa unei stări de trecere de la o fază la alta. 
 Prin concluzia pe care o trage în această privinŃă noua lucrare constituie o confirmare a concepŃiei 
flexibile a Gramaticii Academiei, concepŃie care după părerea mea este unul din principalele merite ale 
acestei lucrări de bază a lingvisticii noastre actuale. 
 Am subliniat faptul că studiul unui singur fel de propoziŃie poate constitui materia unei cărŃi. Ar 
trebui să adaug că nici măcar n-a fost epuizat acest subiect, relativ restrîns. Iată o problemă care, după 
părerea mea, ar fi trebuit să fie tratată în carte: se despart sau nu prin virgulă de principala lor subiectivele 
introduse printr-un pronume?  
 Într-un articol publicat mai demult, eu pledam pentru soluŃia pozitivă, bazîndu-mi părerea pe faptul 
că absenŃa virgulei împiedică uneori de a se înŃelege exact de ce e vorba. Cînd citim o frază ca cine fuge 
repede oboseşte, trebuie să înŃelegem că „oboseşte repede cel care fuge” sau că „oboseşte cel care fuge 
repede”? În vorbire, se diferenŃiază cele două enunŃuri prin intonaŃie, eventual printr-o pauză. În scris, aceste 
ajutoare lipsesc. O virgulă înainte sau după repede lămureşte situaŃia.  
 Probabil că articolul meu de care vorbesc a apărut după ce Ecaterina Teodorescu îşi dăduse 
manuscrisul la tipar, deci nu o pot face vinovată că n-a Ńinut seama de el; dar, indiferent dacă e de acord cu 
mine sau nu, trebuia să-şi stabilească o normă pentru citatele pe care îşi sprijină afirmaŃiile. Constatăm însă 
că, pe aceeaşi pagină, unele texte apar cu virgulă, altele fără; probabil aşa au fost găsite în original. Trebuie 
deci să aşteptăm altă ocazie pentru a se dezbate problema şi a se ajunge la o hotărîre oficială. 
 

 „România literară”, 29.VI.1972   
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.265÷266]   
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şi 
 
 Dintre numeroasele probleme de sintaxă pe care ridică în limba noastră cuvîntul şi, mă voi opri aici 
numai la folosirea lui expletivă pe de o parte în gura transilvănenilor, pe de altă parte în unele lucrări actuale 
de lingvistică. 
 Trebuie să precizez de la început că nu mă refer la graiurile regionale din Transilvania, ci la felul 
cum vorbesc oamenii instruiŃi, care şi-au însuşit limba literară în aşa fel încît numai rareori mai lasă să se 
ghicească din ce parte a Ńării sînt. Pe aceştia, în afară de tonul ridicat cu care formulează întrebările, îi mai 
recunoaştem după felul în care întrebuinŃează pe şi. 
 ComparaŃia de egalitate o introducem prin prepoziŃia ca, după care, de multe ori mai punem un şi. 
Eminescu scrie sînt bătrîn ca iarna, şi aici e clar că nu trebuie ca şi; dar zicem e ca şi mort, ceea ce pare că 
spune ceva mai mult decît e ca mort. 
 În orice caz, în limba literară s-a generalizat îmbinarea ca şi unde urmează cînd sau cum, probabil 
pentru evitarea cacofoniei. Ardelenii merg însă mai departe şi îl introduc pe şi la comparativul de 
superioritate: E mai bătrîn ca şi mine, unde mi se pare că şi nu mai serveşte la nimic. 
 Mai curios este alt caz: alături de conjuncŃia şi, avem adverbul şi, de obicei puternic accentuat: Nu e 
numai mincinos, e şi hoŃ. Aici, în partea a doua a expresiei, adverbul şi îndeplineşte şi rolul conjuncŃiei şi. 
Dacă am repeta pe şi înaintea verbului, prezenŃa ultimului şi n-ar avea nimic surprinzător pentru că el nu ar fi 
alături de primul: E mincinos şi e şi hoŃ; de asemenea putem zice E şi mincinos, şi hoŃ. Ardelenii zic însă e 
mincinos şi şi hoŃ, unde conjuncŃia şi e urmată de adverbul şi, puternic accentuat. 
 Pînă aici, în orice caz, n-am găsit nimic reprehensibil: cine doreşte să folosească formule regionale 
este perfect liber să o facă. Iată însă o întorsătură în care adăugarea lui şi mi se pare că trebuie condamnată şi 
de astă dată nu mai e vorba de un regionalism. Am întîlnit-o în lucrări de lingvistică, dar presupun că apare 
şi în texte din alte specialităŃi. Cînd vrem să semnalăm că ne-am luat informaŃiile dintr-o lucrare publicată 
mai înainte, folosim formula vezi, de exemplu: „Cînd zicem despre un bărbat că e o nătăfleaŃă, folosim 
femininul peiorativ, vezi J. Byck, BL, I”. Prin această formulă marcăm faptul că J. Byck a descoperit 
procedeul stilistic în chestiune (folosirea femininului agravează caracterizarea), iar cine doreşte să fie 
informat în toate amănuntele problemei poate cerceta articolul publicat în volumul din „Bulletin 
linguistique” (1933), sursa noastră teoretică în materie. Aceasta este maniera tradiŃională de a da indicaŃia 
bibliografică. 
 Se poate adăuga aici un şi cînd trimitem la o sursă de mîna a doua, deci la un autor posterior 
primului, care a adus unele argumente sau fapte în plus pentru susŃinerea teoriei enunŃate. Deci s-ar putea 
spune „Byck a elaborat teoria femininului peiorativ (vezi şi Gramatica Academiei, I, p. 63) ”. Acum mulŃi 
tineri, vorbind de creatorul teoriei, folosesc vezi şi. Pentru mine aceasta înseamnă a lăsa să se înŃeleagă că 
autorul la care trimiŃi nu are meritul principal, că la el se pot găsi unele elemente secundare în favoarea celor 
elaborate de tine. Desigur, nu e vorba de a fura bunul altuia, dar se poate crea o confuzie, şi cel mai simplu 
lucru de a o evita este să renunŃăm la adăugarea unui şi.  
 

„România literară”, 25.VII.1974   
 

  [vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.303÷304] 
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a sau al ? 
 
 Primesc o scrisoare de la un cititor, care-mi spune că a asistat la o lungă discuŃie între doi scriitori, în 
faŃa unui monument pe care se citeşte „visul de întregire a neamului”. Unul spunea că e bine a, celălalt că 
trebuie al. 
 „S-au dat argumente bune şi de o parte şi de alta”, scrie corespondentul meu. Unde este adevărul? 
 Din întîmplare, nu de mult am avut şi o discuŃie cu cineva în chestiunea expresiei „lucrările de barare 
a fluviului”, iar interlocuitorul meu a adus ca paralelă „lucrările de fine de an ale liceului”. 
 În toate aceste exemple există un fir de conducere extrem de simplu şi în acelaşi timp decisiv. Nu 
avem decît să cercetăm la cine se referă genitivele care încep cu al, a sau ai, ale. 
 În primul caz: ce este al neamului, visul sau întregirea? Evident, întregirea. Prin urmare, trebuie 
visul de întregire a neamului, nu visul neamului privitor la întregire, căci atunci ne-am întreba imediat: a cui 
întregire? 
 În al doilea caz: ce este al fluviului, lucrările sau bararea? Deci lucrările de barare a fluviului, nu 
ale fluviului. 
 În al treilea exemplu: ce este al liceului, lucrările sau finele de an? Nu încape nici o îndoială că 
lucrările. Finele de an este al timpului, al soarelui sau ştiu şi eu al cui, numai al liceului nu. Deci: lucrările 
de fine de an ale liceului. 
 Procedînd în acelaşi mod, vom putea stabili forma exactă a articolului în toate împrejurările. 
 
                         Ad., 30.IV.1936  
 
  [vezi PuŃină gramatică, vol.I, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pag.196÷197] 
 
 

al 
  
 Un titlu, într-un ziar, spune: „Se amînă termenul de depunere al cărŃilor de imobil cu şapte zile”. Cu 
cine se acordă, în această frază, articolul al? Cu termenul sau cu depunere?  
 O rapidă analiză a frazei ne arată că nu termenul este al cărŃilor, ci depunerea. Într-adevăr, e vorba de 
depunerea cărŃilor, nu de termenul cărŃilor. De aceea corect ar fi să se scrie „Se amînă termenul de depunere 
a cărŃilor de imobil”, căci depunerea este de genul feminin.  
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.37]  
 
 

a sau al ? 
 
 Un cititor îmi semnalează două greşeli care l-au surprins neplăcut într-un articol publicat de un 
universitar ieşean într-o mare revistă din Bucureşti: spirite partizane a unei separări şi în serviciul 
sensibilităŃii şi a imaginaŃiei. 
 Cititorul îşi închipuie că vina trebuie să fie a corectorului. De fapt, întrebuinŃarea lui a pentru al, ai, 
ale nu este propriu-zis o greşeală, că un „moldovenism”. Bănuiesc că aparŃine autorului. 
 Dar revista în chestiune nu Ńine să fie tipărită corect, căci refuză să dea corecturi autorilor ( o ştiu din 
propria mea experinŃă).  
 

Ad., 10.VI.1936  
 
  [vezi PuŃină gramatică, vol.I, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pag.205] 
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Puncte  de vedere 
 

APROPO DE …RO-TA-RIU ! 
 
 

 
 

                                                                                                                       Aurel STOICANU 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[vezi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 1988, pag.132]  
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[vezi DicŃionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM), Ed.Academiei RSR, Bucureşti, 
1982, pag.676] 
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CE E NOU1 ÎN DOOM 2 

 

- Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”,  
DicŃionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române.  

EdiŃia a II-a revăzută şi adăugită, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, coordonator: Ioana Vintilă-
Rădulescu -  

 
 În cele ce urmează se prezintă, însoŃite de cîteva exemple, principalele modificări introduse în 
DOOM2 faŃă de prima ediŃie a dicŃionarului2 (DOOM1), modificări care afectează normarea sub diverse 
aspecte a unor cuvinte.  
 Conform Legii privind organizarea şi funcŃionarea Academiei Române nr. 752/2001, în România, 
forul care „se îngrijeşte de cultivarea limbii române şi stabileşte regulile ortografice obl igatori i ” este 
Academia Română.  
 Actualele norme au intrat în uz din momentul publicării DOOM2; pentru învăŃămînt, ministerul de 
resort este cel care decide data aplicării lor.  
 Pentru detalii privind celelalte norme (care sînt în continuare valabile aşa cum fuseseră stabilite prin 
DOOM1) şi fiecare cuvînt - mai vechi sau mai nou - în parte este necesară consultarea introducerii la 
DOOM2, respectiv a dicŃionarului propriu-zis.  
 InformaŃiile sînt prezentate în ordinea în care su fost tratate în introducerea la DOOM2 şi nu în 
ordinea importanŃei.  
 

MODIFIC ĂRI PRIVIND DENUMIREA/CITIREA UNOR LITERE 
 

Litere  
mari mici 

Denumirea/ 
citirea literei 

A a a 
Ă ă ă 
Â3 â î/î din a 
B b be/bî 
C c če/cî 
D d de/dî 
E e e 
F f ef/fe/fî 
G g ğe/ghe/gî 
H h haş/hî4 
I i i 
Î î î/î din i 
J j je/jî 
K k ka/kapa 
L l el/le/lî 
M m em/me/mî 
N n en/ne/nî 
O o o 
P p pe/pî 
Q q  kü5 
R r er/re/rî 
S s es/se/sî 
Ş6 ş şe/şî 

                                                 
1 Cuvintele la care s-au făcut modificări de normă faŃă de ediŃia I sunt precedate în DOOM2 de semnul exclamării (!), iar cuvintele 
nou introduse – de steluŃă (*).   
2 Academia Republicii Socialiste România, Institutul de Lingvistică al UniversităŃii Bucureşti, DicŃionarul ortografic, ortoepic şi 
morfologic al limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, redactor responsabil: Mioara Avram, redactor responsabil 
adjunct: Laura Vasiliu.  
3 Considerăm neavenită continuarea războiului celor două litere, „â din a”  şi „î  din i”: indiferent de motivaŃii, schimbarea, din 
nou, a acestei convenŃii grafice ar fi o dovadă de ridicolă imaturitate pentru o cultură care pretinde a fi luată în serios.  
4 Denumirea ha este rar folosită.  
5 PronunŃarea chĭu, indicată în DOOM1, este nerecomandabilă.  
6 ş şi Ń au sub s şi t o virguli Ńă¸ şi nu o sedilă (care se utilizează sub c în alte limbi: ç). În unele programe de calculator, ş, spre 
deosebire de Ń, apare în mod greşit cu sedilă.  
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T t te/tî 
ł Ń Ńe/Ńî 
U u u 
V v ve/vî 
W w dublu ve/dublu vî 
X x ics 
Y y [igrec] 
Z z ze/zet7/zî 

 
O VALOARE SUPLIMENTAR Ă A LITEREI W  

 
Valoarea PoziŃia Exemple 

şi [u]8  
în cîteva 

anglicisme 

la iniŃială de cuvînt + 
ee, (h)i 

weekend 
[uĭkend]  
whisky [uĭski]  
wigwam 
[uĭgŭom] 

 
SCRIEREA ŞI CITIREA UNOR ABREVIERI 

 
 Actualmente se preferă scrierea fără puncte despăr Ńitoare a unor abrevieri de tipul SUA, UNESCO 
etc. 
 Unele litere din anumite abrevieri se citesc după modelul limbii din care au fost împrumutate 
abrevierile, de ex. CV, citită [sivi], deoarece este împrumutată din engleză, şi nu din latină (unde nici nu se 
folosea această abreviere), chiar dacă sintagma pe care o abreviază, curriculum vitae, este un latinism. 

Nu sînt urmate de punct:  
- simbolurile majorităŃii unităŃilor de măsură: gal pentru galon;  
- simbolurile unor termeni din domeniul tehnic şi ştiin Ńific:  Rh „factorul Rhesus”.  

 Pentru numele şi simbolurile unităŃilor de măsură se aplică prevederile sistemelor internaŃionale 
obligatorii/normele interne în domeniu.  
 

ACCENTUL 9 
 

 La unele cuvinte (mai vechi sau mai noi) se admit variante accentuale literare libere (indicate în 
DicŃionar în ordinea preferinŃei), cu unele deosebiri faŃă de DOOM1, atît la unele cuvinte vechi în limbă, cît 
şi la unele neologisme, de ex. acatist/acatist, antic/antic, gingaş/gingaş, hatman/hatman, jilav/jilav, 
penurie/penurie, trafic/trafic.  
 Se recomandă o singură accentuare la avarie, crater, despot, la formele verbului a fi suntem, sunteŃi.  

 
SCRIEREA ŞI PRONUNłAREA NUMELOR PROPRII STR ĂINE 

 
 Numele statelor trebuie utilizate în forma oficială recomandată de acestea Belarus (la cuvintele din 
aceeaşi familie se pot folosi ambele variante: belarus/bielorus, belarusă/bielorusă), Cambodgia, Côte 
d’Ivoire, Myanmar. 
 Formele tradi Ńionale curente, intrate prin intermediul altor limbi şi adaptate limbii române, ale 
unor nume de locuri străine cunoscute de mai multă vreme la noi, pot fi folosite şi în indicaŃii bibliografice: 
FlorenŃa etc.  
 Normele actuale recomandă formele Bahus, Damocles - cf. şi expresia consacrată sabia lui Damocles 
-, Menalaos, Oedip [ödip] (cf. şi redarea titlului tragediei antice Oedip rege şi a titlului operei lui George 
Enescu), Procust, nu Bacus, Damocle, Menelau, Edip, Procust.  
 Numele anumitor personalităŃi, provenite din limbi scrise cu alfabetul chirilic, pot fi ortografiate atît 
conform tradiŃiei româneşti, cît şi normelor actuale de transliterare: Dostoievski/Dostoevski.  

 
 

                                                 
7 Citit şi [zed].  
8 Deoarece diftongul [ŭi] nu există în limba română.  
9 Vocala care poartă accentul principal este subliniată cu o linie.  
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SCRIEREA CU LITER Ă MICĂ SAU MARE LA INI łIAL Ă 
 

Scrierea cu literă mică la iniŃială 
 Se scriu cu literă mică (şi nu mare) la iniŃială şi:  
 - numele fiin Ńelor mitice multiple: ciclop, gigant, muză, parcă, sirenă, titan;  
 - elementele iniŃiale din numărul  de ordine al unor manifestări  periodice a căror denumire este 
folosită în interiorul unei propoziŃii:  ParticipanŃii la (cel de-)al X-lea Congres …  

 Cînd denumirea este folosită singură, ca titlu  etc., începe cu literă mare: Al X-lea Congres ... 
 Se pot scrie, ocazional, cu literă mică, unele cuvinte care, în mod obişnuit, se scriu cu literă mare, 
pentru a realiza un anumit efect stilistic (ceauşescu, pcr) sau grafic (univers enciclopedic pe publicaŃiile 
editurii în cauză).  

 
Scrierea cu literă mare la iniŃială 

 Se scriu cu literă mare la iniŃială şi: 
 - toate componentele (cu excepŃia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare):  
  - numelor proprii (inclusiv ale unor unităŃi lexicale complexe folosite ca nume proprii) care 
desemnează marile epoci istorice (chiar dacă nu reprezintă evenimente) (Antichitatea, Evul Mediu), 
inclusiv războaiele de anvergură (Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial) sau care au un nume 
propriu  (Războiul celor Două Roze, Războiul de IndependenŃă, Războiul de Secesiune, Războiul de 
Treizeci de Ani, Războiul de 100 de Ani); 
  - numelor proprii  de institu Ńii,  inclusiv cînd sînt folosite eliptic: secretar de stat la Externe; 
Lucrează în Institut de cinci ani; student la Litere; admiterea la Politehnică;  
  - locuŃiunilor pronominale de politeŃe: AlteŃa Sa Regală, Domnia Sa, ExcelenŃa Voastră, 
ÎnălŃimea Voastră, MajestăŃile Lor Imperiale, SfinŃia Sa;  
 - numai primul  element din numele proprii  compuse care reprezintă denumirile organismelor de 
conducere şi ale compartimentelor din instituŃii: Adunarea generală a Academiei Române, Catedra de 
limba română, Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române, Compartimentul/Departamentul/Sectorul 
de limbi romanice, DirecŃia, Secretariatul, SecŃia de filologie şi literatură a Academiei Române, Serviciul 
de contabilitate.  
 Se pot scrie cu literă mare unele cuvinte (care, de obicei, se scriu cu literă mică), în semn de 
cinstire (Soldatul Necunoscut; Slavă łărilor Române). 

 Componentele sintagmei Ńările române, care nu a fost niciodată numele propriu al unei entităŃi statale unice, se 
scriu în mod obişnuit cu literă mică la iniŃială.  

 
SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE 

 
I. Se revine la scrierea într-un cuvînt a tuturor formelor pronumelui negativ compus niciunul, 

niciuna „nimeni” şi ale adjectivului pronominal corespunzător niciun, nicio, care se încadrează într-un 
întreg sistem la care se aplică de mult aceleaşi reguli.  

 1. Niciun(ul) s-a mai scris „legat” şi înainte de 1953, dată după care nici un(ul) a devenit singura excepŃie în mai multe 
privinŃe:  

- a. era unicul pronume (în afară de ceea ce şi spre deosebire, de exemplu, de pronumele cu o componenŃă relativ 
asemănătoare vreun(ul), scris într-un cuvînt) redat grafic ca şi cum ar fi vorba de două cuvinte diferite şi independente şi 
nu de un unic pronume/adjectiv compus sudat - între componentele căruia nu poate fi intercalat alt cuvînt;  

- b. era singura combinaŃie din seria celor formate din nici + cînd, cît, cum, de cît, de cum, o dată sau odată, odinioară, 
unde la care nu se făcea distincŃie şi în scris între îmbinările libere şi disociabile, în care componentele îşi păstrează 
individualitatea, şi cuvintele compuse sudate. Astfel, şi pînă acum trebuia să se distingă, de exemplu, şi în scris, între 
niciodată „în niciun moment” şi nici odată „nici cîndva” (situaŃia complicată în acest caz şi de o a treia situaŃie: nici o 
dată „nici o singură dată”, „nicio dată calendaristică” sau „nicio informaŃie”) sau între grupurile ortografice fiecare, 
oarecare, oricine ş.a. şi, respectiv, fie care, oare care, ori cine.  

 2. Tot atît de normal ca în aceste ultime exemple este să distingem, de pildă, între:  
- niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere) şi  nici un adverb + articol (Nu e naiv şi nici un om 
neştiutor) sau nici un conjuncŃie + numeral (Mă confundaŃi, eu nu am nici un frate, nici mai mulŃi);  
- niciunul  pronume (N-a venit niciunul  „nimeni”) şi nici unul conjuncŃie + pronume nehotărât (Nu-mi place nici unul, nici 
celălalt  
- combinaŃii în care nici este accentuat în frază şi în care se poate intercala, de exemplu, adverbul măcar (N-are nici măcar un 
prieten).  
Aceste combinaŃii  se folosesc mult mai rar decît pronumele şi mai ales în astfel de structuri binare, destul de clare din punctul 
de vedere al înŃelesului şi al logicii, nu numai al analizei gramaticale.  
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 3. Grafia niciun etc. corespunde şi pronunŃării în două silabe [ničun].  
 4. Ea nu numai că nu îngreunează, ci, dimpotrivă, uşurează recunoaşterea ca atare a pronumelui/adjectivului pronominal 
în cauză.  
 5. Acestă grafie a fost adoptată şi de noua Gramatică a Academiei. 
 6. Ea respectă şi paralelismul grafic cu celelalte limbi romanice în care există pronume cu o structură asemănătoare.  

 Se scriu „legat” şi:  
 - adjectivele cu structura adjectiv + vocala de legătură o + adjectiv, care exprimă o unitate, avînd 
flexiune numai la ultimul element: cehoslovac „din fosta Cehoslovacie”, sîrbocroat;  

Dar ceho-slovac „dintre Cehia şi Slovacia”, sîrbo-croat „dintre sîrbi şi croaŃi”. 
 - adverbul odată „cîndva (în trecut sau în viitor), imediat, în sfîrşit”: A fost odată ca niciodată, O să-
Ńi spun eu odată ce s-a întîmplat, Termină odată, Odată terminat lucrul, am plecat.  

  Dar se scriu în două cuvinte o dată numeral adverbial (Aşa ceva Ńi se întîmplă numai o dată în viaŃă, Te mai rog 
o dată, O dată la două luni) şi o dată subst. „zi, dată calendaristică” sau „informaŃie”. 
 II. Se scriu cu cratimă:  
 - adjectivele compuse nesudate cu structura adverb + adjectiv (adesea provenit din participiu ), 
cînd compusul prezintă o diferenŃă de sens faŃă de cuvintele de bază: bine-crescut „cuviincios”, bine-
cunoscut „celebru”, bine-venit „oportun, agreat”;  

 Ele se deosebesc de îmbinările cu o structură şi o componenŃă asemănătoare, care se scriu într-un cuvînt cînd 
sînt compuse sudate (binecuvîntat) şi separat cînd sînt grupuri de cuvinte care îşi păstrează fiecare sensul (bine crescut 
„dezvoltat bine”). 

 - substantivele compuse cu unitate semantică şi gramaticală mai mică decît a celor scrise într-un 
cuvînt, ca:  

  - bună-credinŃă „onestitate”; bună-creştere, bună-cuviinŃă „politeŃe”; bună-dimineaŃa 
(plantă), bun-rămas „adio”; 

 Compusele sudate cu structură asemănătoare se scriu într-un cuvînt (bunăstare „prosperitate”), iar secvenŃele în 
care componentele îşi păstrează autonomia - în cuvinte separate (bună creştere „dezvoltare bună”, bunul gust al 
libertăŃii ). 

  - prim-balerin, prim-balerină, prim-procuror, pri-solist, prim-solistă;  
  - bas-bariton, contabil-şef10, cuvînt-titlu „intrare de dicŃionar”, maşină-capcană (în care al 
doilea substantiv este apoziŃie); 
  Se scrie într-un cuvînt blocstart - ca şi blochaus, blocnotes. 
  - termeni care denumesc substanŃe chimice distincte, specii distincte de plante sau de 
animale (cu nume ştiin Ńifice diferite) ş.a., la care se generalizează scrierea cu cratimă - indiferent de 
structură: fluture-de-mătase, gîndac-de-Colorado (specii de insecte), viŃă-de-vie (plantă).  
  - tipuri izolate: cuvînt-înainte „prefaŃă”, mai-mult-ca-perfect (timp verbal).  
 

SCRIEREA LOCUłIUNILOR 11 
 

 Se scriu în cuvinte separate, de ex.: băgare de seamă „atenŃie”, chit că, cu bună ştiinŃă, de bunăvoie 
„benevol”, de jur împrejurul, de prim rang „de calitatea întîi”; Doamne fereşte, Domnia Lui, ExcelenŃa Sa, 
Înalt PreasfinŃia Voastră, în ciuda, în jur „în preajmă”, în jur de „aproximativ”, în jurul, în locul, Măria Ta, 
pînă ce, pînă să ş.a.  
 

În locuŃiunile odată ce „după ce, din moment ce” şi odată cu „în acelaşi timp 
cu”, adverbul odată se scrie într-un cuvînt.  

   
Din punctul de vedere al scrierii ca locuŃiuni  nu sînt semnificative situaŃiile în care unele elemente din 

componenŃa lor sînt scrise cu cratimă din motive fonetice - todeauna (de-a berbeleacul, dintr-odată) sau acidental, 
pentru a reda rostirea lor în tempo rapid (aşa şi aşa/aşa şi-aşa) - sau pentru că sînt cuvinte compuse (de (pe) cînd Adam-
Babadam).   
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 În COR. Clasificarea ocupaŃiilor din România, Meteor Press, Bucureşti, 2003, şi în actele normative (OrdonanŃa de urgenŃă nr. 
191 din 12 decembrie 2002, în Monitorul Oficial al României, XIV, nr. 951, Partea I, 24 decembrie 2002), numele de funcŃii 
compuse cu şef sînt scrise în cuvinte separate; cf. şi negociator şef etc.  
11 Deoarece nu pun alte probleme de scriere decît cele generale, precum şi ale componentelor lor, multe locuŃiuni – interpretate 
uneori şi drept grupuri de cuvinte – nu au fost incluse în DOOM1, în DOOM2 adăugîdu-se un număr restrîns. 



 89 

 
 
 

SCRIEREA GRUPURILOR DE CUVINTE 12 
 

 Fiind grupuri de cuvinte, şi nu un singur cuvînt compus, se scriu „dezlegat” şi:   
 - de mîncat (N-am nimic de mîncat;  De mîncat,  aş mînca), după prînz ş.a.;  

 Dar se scriu într-un cuvînt sau cu cratimă compusele cu o structură asemănătoare: demîncare, demîncat (pop.) 
„mîncare”, după-amiază, după-masă „a doua parte a zilei”.  

 - apă minerală, bună dimineaŃa (formulă de salut), bună stare „stare bună” etc.  
 Grupurile relativ stabile de cuvinte se deosebesc de cuvintele compuse cu structură şi componenŃă 
asemănătoare, în care elementele componente nu-şi păstreaz ă sensul  de bază şi nu corespund realităŃii 
denumite şi care se scriu fie cu cratimă (bună-dimineaŃa „plantă”), fie într-un cuvînt: bunăstare „prosperitate”.  
 

DESPĂRłIREA LA CAP ĂT DE RÎND 13 
 

Despăr Ńirea numelor de instituŃii  
cuprinzînd abrevieri pentru nume generice sau nume proprii 

Se tolerează plasarea pe rînduri diferite a abrevierilor pentru nume generice (RA = regie 
autonomă, SA = societate anonimă ş.a.), şi a numelor proprii din denumirile unor instituŃii, indiferent de 
ordine: Roman |S.A., SC Severnav | SA., dar şi F.C. | Argeş, RA | „Monitorul Oficial”, SC | Severnav SA (ca 
şi în scrierea completă: Fotbal| Club| Argeş etc.). 

Numele proprii de persoană  
 Pentru păstrarea unităŃii  lor, nu se despart la sfîrşit de rînd, ci se trec integral pe rîndul următor 
numele proprii de persoane: Abd el-Kader, Popescu (nu: Abd el-|Kader/Abd el-Ka-|der, Po-pescu/Popes-
cu).  
 

Despăr Ńirea cuvintelor la capăt de rînd 
 

Regula generală şi obligatorie a despărŃirii cuvintelor la capăt de rînd, valabilă 
pentru ambele modalităŃi de despărŃire (după pronunŃare şi după structură), este 
interdic Ńia de a lăsa mai ales la sfîrşit de rînd, dar şi la început de rînd o secvenŃă care 
nu este silabă14.  

Fac excepŃie grupurile ortografice scrise cu cratimă (dintr-|un, într-|însa), la 
care se recomandă însă, pe cît posibil, evitarea despărŃirii.  
 

Normele actuale15 prevăd, de regulă, atît despărŃirea la capăt de rînd după 
pronunŃare - care este indicată acum pe primul loc -, cît şi despărŃirea după structură - 
care este indicată acum pe locul al doilea, precum şi cu unele restricŃii faŃă de 
recomandările din DOOM1. 

Astfel, normele actuale nu mai admit despărŃirile după structură care ar conduce 
la secvenŃe care nu sînt silabe, ca în artr|algie, într|ajutorare, nevr|algic.  
 DespărŃirea cuvintelor în scris la capăt de rînd nu se identifică cu despărŃirea în silabe în sens fonetic.  
 Conform DOOM1, „regulile bazate pe pronunŃare” erau „tolerate”, deci perfect posibile, şi în cuvintele „formate”, la care 
„despărŃirea […] care Ńine seama de elementele constitutive atunci cînd cuvîntul este analizabil sau măcar semianalizabil” era nu 
singura admisă, ci doar cea „preferată”. (caracterul analizabil este însă un lucru destul de relativ, un cuvînt ca obiect, de exemplu, 
nefiind, practic, nici măcar semianalizabil pentru majoritatea vorbitorilor).  
 În DOOM1 se preciza că unele cuvinte „formate” cunosc şi (nu doar exclusiv) o despărŃire conformă cu structura lor 
morfologică.  
 În dicŃionarul propriu-zis din DOOM1 însă, deşi corect ar fi fost să se indice, ca variantă, şi despărŃirea după pronunŃare 
conformă cu regulile generale (de exemplu tran-salpin etc.) şi nu nu numai cea care se încadrează în categoria excepŃiilor, 
DOOM1 menŃiona numai despărŃirea morfologică: „transalpin (sil. mf. trans-)”. De aici impresia greşită că, în asemenea cuvinte, 
silabaŃia morfologică ar fi fost singura admisă.  
 Probabil că şi din acest motiv, ca şi pentru a pune în evidenŃă familiile de cuvinte şi mijoacele de formare a acestora, 
şcoala recomanda aproape exclusiv, la cuvintele „formate”, despărŃirea bazată pe analiza morfologică. Notarea diferită, la unele 

                                                 
12 Aceeaşi observaŃie ca şi la locuŃiuni.  
13 Cînd utilizarea cratimei ar putea produce confuzii se foloseşte aici pentru a indica locul despărŃirii bara verticală.  
14 Chiar dacă include o vocală propriu-zisă, cum prevedea regula din DOOM1, care era mai puŃin restrictivă.  
15 Cf. şi DicŃionarul general de ştiinŃe ale limbii, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1997, s.v. silabaŃie: „Regulile morfologice nu 
[subl. ns. I. V.-R.] sînt obligatorii”.  
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examene şi concursuri, a celor două despărŃiri (chiar dublă pentru cea morfologică, cum s-a procedat uneori) nu este deci corectă. 
Dacă se urmăreşte să se vadă dacă elevii sau candidaŃii cunosc silabaŃia fonetică ori structura morfologică a cuvintelor, întrebările 
ar trebui formulate explicit ca atare.  
 În DOOM2 s-a inversat numai ordinea de preferinŃă a celor două modalităŃi de despărŃire la capăt 
de rînd - după pronunŃare (care prezintă şi avantajul că pentru ea se pot stabili reguli formalizabile şi mai 
generale decît pentru despărŃirea după structur ă) şi după structură. Spre deosebire de DOOM1, noul 
DOOM indică riguros, la toate cuvintele în această situaŃie, ambele posibilităŃi, fără a o trece sub tăcere pe 
aceea care este mai puŃin convenabilă sub un aspect sau altul.  
 Ca urmare, în dicŃionarul propriu-zis s-a inversat ordinea în care sînt indicate cele două modalităŃi de 
despărŃire la capăt de rînd pentru cuvintele analizabile şi semianalizabile (compuse sau derivate cu prefixe şi 
cu unele sufixe): prima este indicată despărŃirea bazată pe pronunŃare, iar pe locul al doilea despărŃirea 
anumitor secvenŃe după elementele lor constitutive.  
 Se pot deci despărŃi şi după structură cuvintele (semi)analizabile, formate în limba română sau 
împrumutate (în exemple se indică numai limita în discuŃie, nu şi limitele posibile între celelalte silabe):  
 - compuse16: arterios-cleroză/arterio-scleroză, al-tundeva/alt-undeva, des-pre/de-spre, drep-
tunghi/drept-unghi, por-tavion/port-avion, Pronos-port/Prono-sport, Romar-ta/Rom-arta; 
  formaŃiile cu -onim: o-monim/om-onim, paro-nim/par-onim, sino-nim/sin-onim;  

 Compusele care păstrează grafii străine sînt supuse numai despărŃirii după structura din limba de origine: back-
hand. 

- derivate cu prefixe: anor-ganic/an-organic, de-zechilibru/dez-echilibru, ine-gal/in-egal, nes-
prijinit/ne-sprijinit, nes-tabil/ne-stabil, nes-trămutat/ne-strămutat, pros-cenium/pro-scenium, su-
blinia/sub-linia;  

- derivate cu sufixe: savan-tlîc/savant-lîc. 
 Cel care scrie are deci libertatea, atunci cînd nu recunoaşte sau nu este sigur de structura morfologică a unui cuvînt mai 
greu analizabil, să îl despartă pe baza pronunŃării (o-monim, nu numai om-onim), ori, dacă o asemenea diviziune i se pare 
şocantă la cuvintele mai uşor analizabile, să despartă cuvîntul în cauză pe baza structurii lui morfologice (post-universitar, 
nu neapărat pos-tuniversitar).  

Normele actuale nu mai admit însă nici despărŃirile după structură care ar 
contraveni pronunŃării,  ca în apendic|ectomie [apendičectomie], laring|ectomie 
[larinğectomie].  
 

Pentru cuvintele a căror structură nu mai este clară, deoarece elementele 
componente sunt neînŃelese sau neproductive în limba română, normele actuale 
recomandă exclusiv despărŃirea după pronunŃare (a-borigen, a-broga, a-brupt, a-
diacent, ab-stract, a-dopta, ban-crută, o-biect, pros-pect, su-biect).  

 Nu pun probleme acele compuse (ca bine-facere, clar-văzător, pur-sînge) sau derivate (precum contra-făcut,  des-
calificat, a  re-începe) la care cele două tipuri de despărŃire coincid.  
 Se indică o singură despărŃire, şi anume după structură, şi la cuvintele compuse (ca alt-fel, ast-fel, feld-mareşal, port-
moneu) şi derivate cu prefixe (ca post-faŃă, trans-bordare) sau cu sufixe (ca pust-nic, stîlp-nic) cuprinzând anumite 
succesiuni de consoane care nu admit alte despărŃiri.  

 La cuvintele scrise (obligatoriu sau facultativ) cu cratimă sau cu linie de pauză se admite - atunci 
cînd spaŃiul nu permite evitarea ei - şi despăr Ńirea la locul cratimei/liniei de pauză. Este vorba de:  
 - cuvinte compuse sau derivate şi locuŃiuni: aducere-|aminte;  
 - împrumuturi neadaptate la care articolul  şi desinenŃele se leagă prin cratimă: flash-|ul; 
 - grupuri ortografice  scrise cu cratimă: ducîndu-|se, chiar cînd rezultă secvenŃe care nu sînt silabe: 
dintr-|un (cazuri în care se recomandă însă evitarea despărŃirii);   
 - cuvinte compuse complexe: americano-|sud-coreean sau americano-sud-|coreean.  
 

Cîteva norme morfologice 
 

Adjective 
 La unele adjective neologice, norma actuală, reflectînd uzul persoanelor cultivate, admite la feminin 
forme cu şi fără alternanŃa o (accentuat) - oa, în ordinea de preferinŃă analoagă/analogă, 
omoloagă/omologă (în timp ce la altele nu admite forme cu oa: barocă, echivocă); adjectivul/substantivul 
vagabond are femininul vagaboandă, nu vagabondă.  
 Unele adjective vechi şi mai ales neologice se folosesc numai pentru substantive de un singur gen; 
în cazul celor referitoare la substantive neutre, aceasta nu înseamnă că şi adjectivele în cauză ar fi „neutre”, 

                                                 
16 Din cuvinte întregi, elemente de compunere sau fragmente de cuvinte dintre care cel puŃin unul există independent şi cu un sens 
care corespunde celui din compus.  
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cum se indica în DOOM1, chiar dacă au la singular formă de masculin, iar la plural (dacă au plural), formă 
de feminin: (metal) alcalino-pămîntos, (barometru) aneroid, (foc) bengal, (substantiv) epicen17.  
 

LocuŃiuni adverbiale 
 Deoarece locuŃiunile adverbiale nu cunosc categoria numărului,  locuŃiunea adverbială altă dată nu 
are plural, alte dăŃi fiind o locuŃiune distinctă. 
 

Articolul 18 
 Articolul hot ărît  enclitic (singular şi plural ) se leagă cu cratimă numai în împrumuturile 
neadaptate:  
 - a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronunŃare: bleu-ul [blöul];  
 - care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: dandy-ul (nu dandiul), 
dandy-i19; gay-ul, gay-i; hippy-ul, hippy-i; party-ul; playboy-ul, playboy-i; story-ul, story-uri. 
 Se recomandă ataşarea fără cratimă a articolului la împrumuturile - chiar 
nedaptate sub alte aspecte - care se termină în litere din alfabetul limbii române 
pronunŃate ca în limba română: gadgetul [gheğetul], itemul [itemul], weekendul 
[uĭkendul], inclusiv în cazul unor anglicisme ceva mai vechi, scrise şi conform DOOM1 
fără cratimă: westernuri ş.a. 
 La unele substantive provenite din abrevieri există în prezent tendinŃa de a le folosi nearticulat: 
O.N.U./ONU a decis ... (nu: O.N.U.-ul ...). 

 
Numeralul 

 
Normele actuale acceptă la femininul nearticulat al numeralului ordinal  întîi 

postpus substantivului şi forma întîia: clasa întîi/întîia.  
  

În construcŃia cu prepoziŃia de (care şi-a pierdut sensul partitiv „dintre”, 
dobîndind sensul „de felul”) + pronume posesiv, norma actuală admite, pe lîngă plural, 
şi singularul:  un prieten de-ai mei/de-al meu, o prietenă de-ale mele/de-a mea.  
 

Substantivul 
 
 Substantivele la care există ezitare în ce priveşte apartenenŃa la genul feminin sau neutru, respectiv 
masculin sau neutru (cu implicaŃii asupra formei lor de plural ) se află în una din următoarele situaŃii: 
 1. cuvinte de genuri diferite (dintre care unele învechite, regionale sau populare) specializate pentru 
sensuri sau domenii diferite: a1 (literă) s. m./s. n., pl. a/a-uri; a2 (sunet) s. m., pl. a; basc3 „adaos la bluză 
sau jachetă”, bască2 „lîna tunsă de pe o oaie, bluză, vestă”, bască3 „limbă”; colind1 „colindat”, 
colind2/colindă (cîntec); zăloagă „semn de carte, capitol”, zălog1 „arbust”, zălog2 „garanŃie”; 
 2. ambele admise ca variante literare libere:  basc2/bască1 (beretă), colind2/colindă (cîntec);  
 3. de un singur gen, norma actuală optînd pentru astru masculin, foarfecă feminin. Cf. şi cleşte 
masculin, cu pluralul cleşti. La substantivele mass-media şi media „presa scrisă şi audiovizuală” s-a admis 
folosirea ca feminin singular: (mass-)media actuală, cu genitiv-dativul articulat (mass-)mediei: prin 
intermediul (mass-)mediei. 

 1. Aceste substantive sînt împrumutate de română din engleză (unde media provine, la rîndul ei, din latină);  
 2. Folosirea lor ca feminine singular este în acord cu forma lor.  
 3. Ea este în conformitate cu trecerea, în limba română, la feminin singular a unor plurale neutre latineşti la origine, cf. 
lat. SUPERCILIA > rom. sprînceană. 

 Norma actuală admite noile singulare pe care unele substantive feminine cu rădăcina terminată în -l 
şi pluralul în -e şi le-au creat după modelul sofa, sofale, cafea, cafele: bretea pentru sensurile „bentiŃă de 
susŃinere la îmbrăcăminte; ramificaŃie rutieră”, sanda (nu bretelă, sandală). 

                                                 
17 În noua Gramatică a Academiei (GALR = Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica 
limbii române. I. Cuvântul, Editura Academiei, Bucureşti, 2005), p. 148 se vorbeşte în asemenea cazuri de adjective defective 
„numai cu forme de neutru”.  
18 În DOOM2 s-a păstrat categoria articolului, deşi în noua Gramatică a Academiei acesta nu mai este recunoscut ca parte de 
vorbire.  
19 Dar derivatul dandism, nu dandysm.  
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 TendinŃa distingerii între forma de singular şi cea de plural se concretizează în acceptarea de către 
norma academică a singularului cîrnat (şi nu cîrnaŃ), refăcut din forma moştenită tocmai pentru marcarea 
mai clară a opoziŃiei de număr şi prin alternanŃa t/Ń.  

 Unele substantive feminine omonime la nominativ-acuzativ singular au genitiv-dativul singular 
diferit:  maică1 „călugăriŃă”, g.-d. art. maicii; maică2 „mamă”, g.-d. art. maicei/maicii/maichii.  
 Unele substantive feminine terminate în -a sau -ia în limba de origine şi-au creat (şi) o nouă formă 
nearticulată: cariocă, leva/levă, nutrie.  
 La unele nume proprii,  normele actuale admit variante de flexiune: Ilenei/Ileanei.  
 Poate exista ezitare în ce priveşte forma de plural  (în cadrul aceluiaşi gen) la unele substantive 
feminine cu pluralul (şi genitiv-dativul  singular nearticulat) în -e sau -i şi neutre cu pluralul în -uri  sau -e; 
la aceste substantive, opŃiunea normei actuale este una din următoarele:  
 - ambele forme sînt admise ca variante literare libere, cu preferin Ńă pentru una dintre ele (indicată 
prima  în DicŃionar): căpşuni/căpşune, cicatrice/cicatrici, cireşe/cireşi, coarde/corzi, coperte/coperŃi, 
găluşte/găluşti (ca şi rîpe/rîpi), respectiv niveluri /nivele „înălŃime, stadiu, treaptă” (ca şi chipie/chipiuri, 
tuneluri /tunele);  

 Acceptarea şi a pluralului în -i, alături de cel în -e, la două substantive de genul feminin nume de fructe: căpşuni şi 
cireşi, s-a bazat pe faptul că: 
 1. se înregistrează progresul, în uzul literar, al pluralelor în cauză;  
 2. nu există decît plurale în -i, atît pentru numele de pomi sau de tufe, cît şi pentru numele fructelor acestora, în cazul mai 
multor astfel de substantive: fragi, gutui, lămîi, nuci, piersici, rodii; 
 3. formele de plural din sistemul multor substantive feminine au evoluat, în istoria limbii române, de la desinenŃa -e la -i, 
plurale ca boale, roate, strade, şcoale ş.a. supravieŃuind, eventual, numai în expresii (a băga în boale, a merge ca pe roate), 
dar fiind înlocuite în uzul general prin boli, roŃi, străzi, şcoli;  
 4. încă din Îndreptar20, căpşună avea pluralul căpşuni.  

 - se admite o singură formă la unele substantive feminine (monede, dar gagici, poieni, remarci, 
Ńărănci,  Ńigănci ) şi neutre precum seminare (seminarii nemaiavînd sprijin într-un singular în -iu).  

La împrumuturile  recente, în curs de adaptare, norma actuală a adoptat soluŃii diferite, şi anume:  
 - folosirea unor substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural: dandy, gay, hippy, peso, 
playboy; 

- încadrarea în modelul substantivelor româneşti, prin formarea pluralului:  
 - la cele masculine - cu desinenŃa -i, cu altenanŃele fonetice corespunzătoare: adidaşi, 

bodyguarzi/bodigarzi, brokeri, dealeri, rackeŃi (ca în DOOM1 boşi); 
 - la cele neutre, în general cu desinenŃa -uri, legată  
  - direct (fără cratimă) la cuvintele - chiar nedaptate sub alte aspecte - care se termină 

în litere din alfabetul limbii române pronunŃate ca în limba română: gadgeturi [gheğeturi], itemuri 
[itemuri], trenduri [trenduri], weekenduri [uĭkenduri]); 

  - prin cratimă la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi 
pronunŃare (bleu-uri [blöuri], show-uri [şouri]) sau care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi 
din limba română: party-uri, story-uri.  

 
Verbul  

 
 Formele fără -ră- la indicativ mai-mult-ca-perfect plural  sînt învechite. 
 Tratarea în DOOM2 a verbelor de conjugarea I cu sau fără -ez şi de conjugarea a IV-a cu sau fără -esc 
continuă în mare parte DOOM1.  

 În principiu nu am intervenit în această chestiune foarte delicată decît atunci cînd am dispus de informaŃii privind uzul 
formelor. În cazurile în care acestea indicau un echilibru relativ între forme, au fost recomandate ambele variante, iar cînd 
discrepanŃa era flagrantă, am optat pentru varianta dominantă.  

 SituaŃia verbelor de conjugarea I la care am intervenit asupra normării din DOOM1 este următoarea:  
 - a se prosterna (fost fără şi cu -ez, în această ordine; BC21 prosternă / prosternează 27 / 114) a 
devenit numai cu, ca şi a decerna;  
 - au devenit numai fără -ez a ignora (BC ignorează / ignoră 2 / 147), a îndruma (foste cu şi fără -ez, 
în acestă ordine; BC îndrumează / îndrumă 6 / 141), a înfoia (fost fără şi cu -ez, în această ordine; BC 
înfoaie / înfoiază 139 / 11);  
 - au devenit fără şi cu -ez, în această ordine, a înjgheba (BC înjghebează / înjgheabă 62 / 82) ş.a. 

                                                 
20 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaŃie, ediŃia a V-a, 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995.  
21 Blanca Croitor, „Variantele verbale literare libere: tendinŃe în limba română actuală”, în Aspecte ale dinamicii limbii române 
actuale, Editura UniversităŃii din Bucureşti, 2002, p. 57-76. 
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 Verbele de conjugarea a IV-a la care am intervenit asupra normării din DOOM1 se află în una din 
următoarele situaŃii:  
 - au devenit numai fără -esc a bombăni (fost numai cu -esc; BC bombăne /bombăneşte 119 / 17), a 
dăinui (fost cu şi fără -esc, în această ordine; BC dăinuieşte /dăinuie 14 / 119), a Ńârîi (BC Ńârîie / Ńârîieşte 
147 / 3); la fel a absolvi, inclusiv pentru sensul „a termina un an/o formă de învăŃămînt”;  
 - au devenit cu şi fără -esc, în această ordine: a biciui (BC biciuie / biciuieşte 57 / 65), a birui (fost 
numai fără -esc; BC biruie / biruieşte 50 / 78) ş.a.;  

 În cazul fluctuaŃiei dintre formele sufixate şi cele nesufixate nu se poate impune, din păcate, cu forŃa, o coerenŃă, 
neconfirmată de uz, numai de dragul coerenŃei. La asemenea verbe (unele provenite din onomatopee), lucrurile nu pot fi 
încă tranşate definitiv şi într-un mod care să satisfacă sentimentul tuturor vorbitorilor.  
 Nu există mijloace de memorare a formelor recomandate sau criterii pentru deducerea lor logică, fiind necesară 
consultarea DOOM2. Nu înseamnă că şi alte variante decît cele înregistrate în DOOM2 nu ar fi posibile şi, cum şi între 
diversele dicŃionare există deosebiri, folosirea, în cazurile de dubiu, a altei variante decît cea indicată în DOOM2 nu ar 
trebui penalizată, făcînd parte mai curînd dintre variaŃiile de uz decît dintre abaterile de la o normă categorică.  

 
ALTE INTERVEN łII ÎN DIC łIONARUL PROPRIU-ZIS 

 
IndicaŃii de uz 

 Inventarul DOOM2 conŃine peste 62.000 de cuvinte. S-au păstrat cea mai mare parte a intrărilor din 
DOOM1, adăugîndu-se indicaŃii de uz la cuvintele care nu aparŃin limbii literare actuale: a aburca (pop.), 
babaros (arg.), baboşă (reg.), colonelă (înv., rar), gagică (fam.), iactanŃă (livr.), odicolon (înv., pop.) etc. 

  Faptul că un cuvînt precum gagică (care s-a extins în limbajul familiar) figurează în DOOM (încă din prima 
ediŃie) nu înseamnă că el ar fi fost „adoptat ca normă academică” şi că ar fi devenit „oficial”. În cazul unui asemenea 
cuvînt, normarea priveşte numai scrierea şi flexiunea, nu uzul; pentru situaŃiile în care este folosit în registrul căruia îi 
aparŃine sau într-o operă literară, DOOM2 arată că pluralul lui nu (mai) este gagice, ci gagici, iar genitiv-dativul singular 
articulat trebuie scris şi pronunŃat gagicii . 

 
Modific ări 

 Prin intervenŃii mai mult sau mai puŃin punctuale operate în corpul dicŃionarului s-au modificat o 
serie de recomandări ale DOOM1:  
 - scrierea şi/sau pronunŃarea unor împrumuturi:  dumping, antidumping [(anti)damping], nu 
[(anti)dumping]; knockdown [knocdaǔn/nocdaǔn] şi knockout [knocaǔt/nocaǔt], nu cnocdaun, cnocaut; 
categoria formaŃiilor cu -men împrumutate din engleză sau din franceză (care nu mai sînt scrise cu -man): 
congresmen, pl. congresmeni; recordmen, pl. recordmeni; tenismen, pl. tenismeni (cf. şi femininele 
recordmenă, tenismenă, formate în româneşte) etc.;  
 - unele forme flexionare:  
  - a continua are, conform normei actuale, la indicativ  şi conjunctiv prezent, persoana I 
singular, forma (să) continui (nu (să) continuu), ca şi la persoana a II-a singular, după modelul unor verbe 
în -ia (ca a apropia);  
  - a mirosi are la indicativ prezent, persoana a III-a plural,  forma (ei) miros (nu (ei) 
miroase);  
 - s-au admis, atît la cuvinte vechi, cît şi la cuvinte mai noi, unele forme ca variante literare libere:  
astăreală / astereală, becisnic / bicisnic, cearşaf / cearceaf, chimiluminiscenŃă / chimioluminescenŃă, 
corijent / corigent, delco / delcou, diseară / deseară, fierăstrău / ferăstrău, filosof /filozof, luminiscent / 
luminescent, muschetar / muşchetar, pieptăn / pieptene, polologhie / poliloghie, tumoare / tumoră;  
 - s-au eliminat unele forme sau variante, recomandînd (numai) acciză, astm, azi-noapte, carafă, 
chermeză, chimioterapie, container, crenvurst, a dăula, de-a-ndăratelea, a dispera, fiică, a fonda, 
israelian, lebărvurst, luminator, machieur, machieuză, maseur, maseuză - ca şi cozeur, dizeur, dizeuză -, 
marfar, magazioner, mesadă, pricomigdală, zilier, nu (şi) acciz, astmă, as-noapte, garafă, chermesă, 
chemoterapie, conteiner, de-a-ndăratele, a dehula, a despera, crenvurşt, fiică [f ĭică], a funda, izraelian, 
lebervurşt, luminător, machior, machieză, masor, mărfar, magaziner, misadă, picromigdală, ziler etc.; 
 - s-a admis existenŃa la unele nume compuse de plante şi de animale, de dansuri populare, de jocuri 
ş.a. a formei nearticulate şi a flexiunii:  abrudeanca (dans), neart. abrudeancă, g.-d. art. abrudencii;  
 - s-au considerat (formal articulate  şi) de genul masculin (nu neutru, cum este cuvîntul de bază), 
numele de plante sau de animale compuse de tipul acul-doamnei (plantă) s. m. art., degeŃel-roşu;  
 - „epitetele”  referitoare la persoane au fost considerate de ambele genuri, nu numai masculine: 
bîlbîilă s. m. şi f.;  
 - s-a admis, printre altele, existenŃa unor forme de singular la nume de popoare vechi (alobrog), de 
specii animale şi vegetale (acantocefal) ş.a.;  
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 - s-a considerat că substantivele provenite din verbe la supin nu au în general plural şi s-au tratat 
separat locuŃiunile formate de la ele: ales s. n.; alese (pe ~) loc. adv.;  
 - s-au respectat, pentru numele şi simbolurile unităŃilor de măsură, prevederile sistemelor 
internaŃionale obligatorii/normelor interne stabilite de profesionişti: watt-oră cu pl. waŃi-oră, nu wattoră, pl. 
wattore;  

 - s-a schimbat încadrarea lexico-gramaticală a unor cuvinte:  
   -sînt considerate locuŃiuni pronominale de politeŃe22 (şi nu secvenŃe formate din 
substantiv + adjectiv pronominal posesiv sau pronume personal în genitiv) tipurile Domnia Ta, ExcelenŃa 
Voastră, ÎnălŃimea Voastră etc., deşi formaŃiile sînt analizabile, deoarece acordul predicatului cu aceste 
secvenŃa folosite ca subiect nu se face cu persoana a III-a, ca în cazul substantivelor, ci cu persoana la care se 
referă, de ex. cu persoana a II-a: ExcelenŃa Voastră veŃi fi primit de preşedintele Ńării.  
   - bun-platnic, rău-platnic, ca şi viŃă-de-vie ş.a. (considerate, probabil, de autorii 
DOOM1 îmbinări libere şi de aceea neinclus în dicŃionar), sînt socotite compuse;  
   - uite este considerat interjecŃie, şi nu formă verbală23 ş.a. 

 
Adăugiri 

 S-au adăugat cca 2.500 de cuvinte:  
 - împrumuturi  din latină şi din diverse limbi moderne, (re)intrate în uz, majoritatea din engleză, dar 
şi din franceză, spaniolă etc., marcate ca angl(icisme), fr(anŃuzisme), hisp(anisme) etc.: acquis, advertising, 
airbag, broker, cool, curriculum, dealer, gay, hacker, item, jacuzzi, macho, trend etc.;  

  Includerea în DOOM2 a unor împrumuturi recente neadaptate, mai ales anglo-americane, nu trebuie interpretată 
ca o recomandare a tuturor acestora. Ea se bazează pe ideea că, dacă folosirea lor nu poate fi împiedicată, iar unele dintre 
ele Ńin de o modă ce poate fi trecătoare, ignorării problemei - care lasă loc greşelilor - îi sînt preferabile înregistrarea 
formelor corecte din limba de origine şi sugerarea căilor pentru posibila lor adaptare la limba română. Viitorul va decide 
care dintre aceste cuvinte vor rămîne, asemenea atîtor împrumuturi mai vechi, şi sub ce formă anume, şi care vor 
dispărea.  

 - cuvinte existente în limba română, dar care, din diverse motive, lipseau din DOOM1 (unele intrate 
în limbă sau devenite uzuale după elaborarea acestuia):  
  - a accesa, acvplanare, aeroambulanŃă, aeroportuar, alb-negru, alb-argintiu, anglo-
normand, aurolac, a se autoacuza, autocopiativ, blocstart, cronofag, dublu-casetofon, electrocasnic, a 
exînscrie, extra adj. invar., gastroenterolog, giardia, heliomarin, metaloplastie, neocomunism, neoliberal, 
policalificare, politolog, preaderare, primoinfecŃie, proamerican, sociocultural, super adj. invar., 
teleconferinŃă, a tracta, ultra adj. invar. etc.;  
  -  compuse absente din DOOM1: à la, alaltăieri-dimineaŃă, mîine-dimineaŃă; azi-mîine ş.a.;  
  - derivate de la nume de locuri româneşti (albaiulian, negruvodean), de la nume de state 
(srilankez) şi alte derivate care pun probleme (shakespearian/shakespeare-ian) ş.a.;  
  - dublete ale unor cuvinte existente în DOOM1: compleu, emisie, frecŃie, mental, ocluzie, 
papua, repertoar ş.a. - alături de complet, emisiune, fricŃiune, mintal, ocluziune, papuaş, repertoriu;  
 - cuvinte provenite din abrevieri: ADN ş.a.; 
 - nume proprii cu care trebuiau puse în legătură substantive comune înregistrate în dicŃionar: 
Acropole faŃă de acropolă ş.a.;  
 - nume proprii care fuseseră normate în anexele la DOOM1 sub o formă susceptibilă de amendări: 
Artemis, pentru care am recomandat g.-d. lui Artemis, nu Artemidei ş.a.;  
 - grupuri de cuvinte omofone cu cuvinte compuse: de sigur, nici un(ul) etc.  
 
 

Ioana Vintilă-Rădulescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 În GALR, p. 213, sînt numite îmbinări locuŃionale, dar şi locuŃiuni.  
23 Cf. şi GALR, p. 679-680.  
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Alfabetul chirilic român 

 

 
 
Scrisoarea lui Neacşu de Cîmpulung, cel mai vechi document păstrat, redactat în limba română. Documentul 
a fost scris cu alfabet chirilic în 1521. 
 

 
 
Rugăciunea „Tatăl nostru”  

Alfabetul chirilic român  a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV, şi pînă în anul 
1862. Datorită faptului că în limba română se găsesc sunete ce nu au corespondenŃă în alfabetul chirilic 
clasic, grămăticii  s-au văzut nevoiŃi să inventeze o serie de semne, pentru a le putea reprezenta. 

Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărŃi, 
inscripŃii, legende sigilare sau diverse însemnări. Nu se cunoaşte cu exactitate momentul în care alfabetul 
chirilic a trecut la nordul Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală şi scris cu 
caractere chirilice datează din 1392. 

Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) arăta că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiŃiei 
– pînă la conciliul de la FlorenŃa (1439). Alexandru cel Bun, susŃinea el, ar fi poruncit arderea tuturor 
textelor scrise pînă atunci cu caractere latine, introducînd alfabetul chirilic şi limba slavă, ca o reacŃie la 
răspîndirea catolicismului. Scrierea cu alfabetul chirilic a fost folosită pe teritoriul Romaniei de astăzi pîna în 
a doua jumătate a secolului XIX. 

Trecerea de la folosirea alfabetului chirilic la cel cu litere latine s-a realizat treptat, prin alfabetul de tranziŃie. 
Decretul de înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin a fost dat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în 
anul 1862. Cel mai vechi text cunoscut, cu dată sigură, redactat în limba română, este scrisoarea lui Neacşu 
din Cîmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Braşovului. [1] 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Romanian-kirilitza-tatal-nostru.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/1862
http://ro.wikipedia.org/wiki/1862
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C4%83m%C4%83tic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_mediu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1392
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Cantemir
http://ro.wikipedia.org/wiki/Descriptio_Moldaviae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldovenii
http://ro.wikipedia.org/wiki/1439
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bun
http://ro.wikipedia.org/wiki/Catolicism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabetul_de_tranzi%C5%A3ie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
http://www.jurnal.muzeulastra.ro/67/istscriere.html
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Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică 
Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începînd cu anii 1930 şi, ulterior, în Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească (RSSM) şi în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic 
rusesc.  

Tabelul de corespondenŃă  

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_moldovenesc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Sovietic%C4%83_Socialist%C4%83_Autonom%C4%83_Moldoveneasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Sovietic%C4%83_Socialist%C4%83_Autonom%C4%83_Moldoveneasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Sovietic%C4%83_Socialist%C4%83_Moldoveneasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Sovietic%C4%83_Socialist%C4%83_Moldoveneasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transnistria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Petrindu.bis_lemn.ceasul_mortii_lui_Hs.jpg
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Ceasul pictat cu cifre chirilice, încremenit pe ora morŃii lui Iisus. Pictură din interiorul bisericii de lemn din 

Petrindu, Sălaj, semnată de Dimitrie Ispas de la Gilău, 1835. 
 

 
Literele 
chirilice 

Valoarea 
numerică 

 
Echivalentul 

latin 

 
Alfabetul  
de tranzit 

Foneme 
Nume în 

Română[1] 

А а 1 a A a /a/ Az 

Б Б  b Б Б /b/ Buche 

В в 2 v В в /v/ Vede 

Г г 3 g, gh G g /g/ Glagol 

Д д 4 d D d /d/ Dobru 

Є є (Е e)[2] 5 e E e /e/ Est 
Ж ж  j Ж ж /ʒ/ Juvete 

Ѕ ѕ 6 dz Ḑ ḑ /dz/ Zalu 

З з 7 z Z z /z/ Zemle 

И и 8 i I i /i/ Ije 

І і[3] 10 i I i /i/ I 

К к 20 c, ch K k /k/ Kaku 

Λ Ȝ (Л л) 30 l L l /l/ Liude 

М м 40 m M m /m/ Mislete 

N Ȅ 50 n N n /n/ Naş 

Ѻ Ѻ, О o[2] 70 o O o /o2/ On 
П п 80 p П п /p/ Pocoi 

Р р 100 r Р р /r/ RîŃă 

С с 200 s S s /s/ Slovă 

Т т 300 t T t /t/ Tferdu 

Ѹ ѹ, ОУ оу[2] 400 u У Ȣ /u/ Uc 

Ѹ Ȣ, У Ȣ[2]  u У Ȣ /u/ Ucu 
Ф ф 500 f F f /f/ Fertă 

Х х 600 h Х х /h/ Heru 

Ѡ ѡ[4] 800 o O o /o/ Omega 
Ц ц 900 Ń Ц ц /ȶ/ łi 

Ч ч 90 c (înainte de e, i) Ч ч /ȷ/ Cervu 

Ш ш  ş Ш ш /ȓ/ Şa 

Щ щ  şt Щ щ /ȓt/ Ştea 

Ъ ъ  ă, ŭ[5] Ъ ъ /ə/ Ior 

Ы ы  â, î, ĭ, ŭ[5] Î î /Ǹ/ Ieri 

Ь ь  ă, ŭ, ĭ[5] — — Er 

Ξ Ο  ea Ea ea /æ/ Iati 

Ю ю  iu Iǳ iǳ Ĭǳ ĭǳ /ju/ Iu 

Ѩ ѩ, IA [2]  ia Ia ia /ja/ Iaco 

Ѥ ѥ, IE[2]  ie Ie ie /je/  

Ѧ ѧ  ĭa, ea[5] Ia ia, Ea ea /ja/, /æ/ Ia 

Φ Χ  â Â â /Ǹ/ Ius 

Ѯ ѯ[6] 60 x Ks ks /ks/ Csi 

Ѱ ѱ[6] 700 ps Пs пs /ps/ Psi 

Ѳ ѳ[6] 9 th, ft T t, Ft ft /t/ şi aprox. /θ/ Thita 

Ѵ ѵ[6] 400 i, u I i; У ǳ /i/, /y/, /v/ Iji Ńa 

↑ ↑  în îm În în Îm îm /Ǹn/, /Ǹm/ În 

Џ џ  g (înainte de e, i) Џ џ /ȴ/ Gea 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Petrindu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Petrindu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Az
http://ro.wikipedia.org/wiki/Buche
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vede_%28slov%C4%83%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Glagol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dobru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ye_%28Cyrillic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Juvete
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zalu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zemle
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ije
http://ro.wikipedia.org/wiki/I_%28slov%C4%83%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Kaku
http://ro.wikipedia.org/wiki/Liude
http://ro.wikipedia.org/wiki/El_%28_Chirilic_%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mislete
http://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/wiki/On
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pocoi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Er_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Es_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Te_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/U_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/U_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fert%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Heru&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ot&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%A2e_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ce_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ea_%28slov%C4%83%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Et
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ior&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ieri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Er
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Iati_%28slov%C4%83%29&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iu_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ius
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/E_iotifiat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ius
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ius
http://ro.wikipedia.org/wiki/Xi_%28chirilic%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Psi_%28slov%C4%83%29&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fita&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Iji%C5%A3a&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8En&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ge_%28chirilic%29
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 Note 

1. ^  După Costache Negruzzi, „Cum am învăŃat româneşte”, prima oară publicat în Curier de Ambe 
Sexe, I, nr. 22, p.337–343.  

2. ^ a b c d e f Forma IniŃială şi cea actuală: Є/Е, Ѻ/О, Ѹ/У, IA/Ѧ. 
3. ^  Literele И şi І corespund cu Η, η(eta) şi respectiv Ι, ι(iota) din limba greacă. În cuvintele de 

origine Română şi în literele slave, folosesc regulile ruseşti pre-1917, folosind І înaintea vocalelor, 
altfel И. 

4. ^  DiferenŃa dintre ѠѠѠѠ şi О este observată atît în cuvintele împrumutate, cît şi în cuvintele româneşti. 
5. ^ a b c d Literele ĭ şi ŭ reprezintă un greu de auzit i sau u. 
6. ^ a b c d Literele ѮѮѮѮ, ѰѰѰѰ, Ѳ şi Ѵ sînt folosite la cuvintele împrunutate din limba greacă (în special la 

nume). 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%D1%A0&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/On
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%D1%B2&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%D1%B4&action=edit&redlink=1
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Rezumat 
 

La noi se aude uneori afirmaŃia că limba noastră este „o limbă fonetică”. Prind ocazia să semnalizez 
că formularea este greşită, de vreme ce orice limbă vorbită e fonetică. Trebuie spus că ortografia este 
fonetică. [Al Graur (1900-1988), Mic tratat de ortografie, 1974, pag.13].  

[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.238]  
[vezi şi PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Editura Academiei, Bucureşti, 1988, pag.334÷338]  

   
 Ortografie = Ansamblu de regulii care stabilesc scrierea corectă a unei limbi.   
 Ortografie fonetică = ortografie bazată pe principiul scrierii cuvintelor după cum se pronunŃă.   
 Ortografie etimologică = ortografie în care principiile scrierii cuvintelor se bazează pe etimologia lor. 
 Etimologie = stabilire a originii unui cuvînt prin explicarea evoluŃiei lui fonetice şi semantice.  
 Fonetic = ramură a lingvisticii care studiază producerea, trasmiterea, audiŃia şi evoluŃia sunetelor 
limbajului articulat. 
 Semantic = ramură a lingvisticii care se ocupă cu studierea sensurilor şi evoluŃiei acestor sensuri.   

Ortoepie = Ansamblu de reguli proprii unei limbi care stabilesc pronunŃarea corectă (literară) a 
cuvintelor; disciplină care se ocupă cu studiul acestor reguli.  
 

De ce trebuie să scriem şi să susŃinem scrierea cu î din i ? 
  
l. Mai întîi, din motive ştiinŃifice: ortografia limbii române literare se întemeiază pe principiul  

fonetic, ceea ce înseamnă o singură literă pentru un acelaşi sunet. Pentru că, prin readoptarea lui â din a, 
ortografia românească se complică în mod artificial, introducîndu-se un criteriu mecanic, arbitrar şi străin 
spiritului limbii române: acela dacă un sunet se află în interiorul cuvîntului sau la una din extremităŃile sale. 

 Ar trebui, e.g.(e.g. =exempli gratia =de exemplu)  să scriem a târî (cu două litere diferite pentru 
exact acelaşi sunet),  dar eu târâi (schimbînd din nou litera, pentru că e în altă poziŃie).   

A scrie un sunet într-un fel dacă e-n corpul cuvîntului şi-n alt fel dacă e la unul din capete e o 
procedură care sfidează claritatea latină a limbii române şi principiul dominant fonetic al ortografiei 
româneşti, conform căruia un sunet sau un grup de sunete se transcrie (aproape) întotdeauna cu aceeaşi literă, 
respectiv cu acelaşi grup de litere. Au spus-o mari cărturari, atît români (Rădulescu-Motru, A.Scriban, 
Philippide, Densuşianu, G.Ivănescu, G.Ibrăileanu, E. Coşeriu, Mioara Avram) cît şi străini (A. Meillet, 
R.Lepsius, Alf Lombard).  

A fost o eroare ştiinŃifică, generată de un anume sentimentalism anti-comunist (bazat şi pe legenda că 
î-ul din i ne-ar fi fost impus de oamenii lui Stalin, deşi î-ul din i a fost practicat, de mari nume ale literelor 
româneşti, la ViaŃa Românească, încă din anii ’20 ai secolului trecut, cu mult înaintea apariŃiei 
comunismului la noi).  

S-a invocat faptul (îndoielnic, totuşi) că reforma din ’53, anul morŃii lui Stalin, a fost un act dictat de 
sovietici. Ca atare, noua reformă (reforma reformei, cum ar veni) ar fi constituit o reparaŃie pentru ofensa 
adusă specialiştilor români şi, nu mai puŃin, limbii în slujba căreia se află de către ocupanŃii sovietici. 
Argumentul nu mi se pare deloc relevant. Căci putem gîndi şi astfel. 
           Nu rezultă de nicăieri că simplificarea grafiei (căci asta a fost în linii mari „reforma” din ‘53) a fost  
negreşit un act neştiinŃific. Mai firesc e să presupunem, totuşi, că reforma a răspuns unor preocupări reale ale 
specialiştilor de atunci şi însăşi evoluŃiei limbii. 
 În plus ce ar fi însemnat în Germania după căderea lui Hitler sau în Turcia după moartea lui Kemel 
Atatürk, preşedintele republici Turciei să se revină la scrierea cu caractere gotice, cu fracturi în Germania 
respectiv la alfabetul arab în Turcia, nu ar fi părut caraghios.  

„Alfabetul cu caracter latin a fost introdus în Gemania în timpul lui Hitler, iar în 1945, deşi ar fi 
existat toate motivele să se ia distanŃele necesare faŃă de acŃiunile acestuia, nimeni nu a cerut revenirea la 
scrierea cu caractere gotice, cu fracturi.” 
   Prof.dr.Hans Martin Gauger.-Universitatea din Freiburg. 
    [vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Ed.Tempus, Ploieşti, 2002, pag.333]  

„În perioada 1923-1938, din iniŃiativa lui Kemel Atatürk, preşedintele republici Turciei, au fost o 
serie de reforme printre care “introducerea alfabetului latin în locul celui arab.” 

[ vezi DicŃionar Enciclopedic Român, Ed.Politică, Bucureşti, 1966, pag.740, litera T] 
 

http://www.pruteanu.ro/8forum/afisaref.php?id=29996
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           2.Din capul locului: reforma ortografică a fost prost gîndită. Şi a fost prost gîndită fiindcă asupra ei a 
decis întregul for academic, de la biologi la chimiştii anorganici şi zootehnişti, dar nu şi breasla lingviştilor.  
( În 1993 Academia Română a decis printr-un vot revenirea la grafia cu litera â în loc de î în anumite poziŃii 
ale cuvintelor şi la scrierea formelor sunt, suntem, sunteŃi în loc de sînt, sîntem, sînteŃi. La vot au participat 
toŃi membrii Academiei, indiferent de specialitate. La momentul respectiv Academia avea doi membri 
lingvişti: Ion Coteanu, care s-a abŃinut, şi Emanuel Vasiliu, care a votat împotrivă – am adăugat eu conform 
Ion Bogdan Lefter, „Limba română speculată politic”, Observator cultural, nr. 86, 16 octombrie 2001, 
deoarece Romulus Vulpescu afirmă invers, adică Emanuel Vasiliu, care s-a abŃinut, şi Ion Coteanu, care a 
votat împotrivă, vezi la pag.27.). După ce au  protestat în van, specialiştii au refuzat pur şi simplu să ia parte 
la această comedie…  
 

3. Apoi, pentru modul în care „reforma” a fost impusă, prin respingerea arogantă a punctului de 
 vedere al lingviştilor, români şi străini, al profesorilor de Limba şi literatura română din învăŃămîntul 
universitar şi liceal şi prin mistificarea adevărului privind istoria ortografiei limbii române.  
               Preşedintele Academiei Române, domnul acad. M. Drăgănescu, imediat după 1990, ca şi cum 
aceasta ar fi fost prima urgenŃă, luînd iniŃiativa schimbării ortografiei (adică a înlocuirii lui î cu â, şi nimic 
altceva!), atrăgea, cu severitate, atenŃia că limba nu este a lingviştilor, ci a întregului popor român şi, în 
consecinŃă, a pus întrebări poporului: „De cîtva timp întreb colegi ai Academiei Române, oameni de cultură, 
lingvişti, muncitori care au vîrsta necesară sau cultura necesară pentru a aprecia diferenŃa dintre â şi î.”  
 Evident, Ńăranii lipseau de la acest sondaj, pentru că „nu au cultura necesară”(!), dar nu ştim de ce 
lipseau profesorii, învăŃătorii. Şi nu ştim de ce nu au fost întrebaŃi academicieni, lingvişti, scriitori etc. din 
Republica Moldova, din regiunea CernăuŃi, că doar şi românii de aici fac parte din poporul român, sau nu? Şi 
nu ştim de ce au mai fost întrebaŃi lingviştii dacă răspunsul lor trebuia oricum respins. Ceea ce s-a şi 
întîmplat, fără nici o ezitare.  

La Iaşi, propunerea de a se organiza dezbateri în această problemă a fost luată în serios şi Facultatea 
de Litere, Institutul de Filologie Română „A.Philippide”, Societatea de ŞtiinŃe Filologice, Inspectoratul 
Şcolar, profesorii, învăŃătorii s-au adunat, chiar în incinta filialei ieşene a Academiei Române şi în chiar 
după-amiaza zilei deschiderii „Zilelor Academice”, cu convingerea că iniŃiatorul propunerii va dori să fie 
prezent şi să intervină.   

 Convingerea s-a dovedit neîntemeiată; Preşedintele nu a participat, cu toate că se afla în incinta 
instituŃiei chiar în timp ce avea loc dezbaterea. Dezbaterile de la Iaşi s-au publicat apoi într-o carte, au urmat 
Apeluri şi MoŃiuni ale Congresului V al Filologilor Români, ale ConferinŃei NaŃionale de Filologie „Limba 
română - azi” (mai multe ediŃii anuale), avînd între semnatari savanŃi de renume: Eugen Coşeriu, Mioara 
Avram etc., Apelul oamenilor de ştiinŃă, academicieni, profesori universitari (între ei Silviu Berejan, Anatol 
Ciobanu etc.), scriitori, alte categorii de intelectuali din Republica Moldova, prin care se solicita un lucru 
simplu: constituirea unei comisii de specialişti care să elaboreze într-un timp raŃional un Proiect de reformă a 
ortografiei limbii române. Nici o consideraŃie, nici un răspuns. S-a cerut părerea unor lingvişti străini.  

Scrie lingvistul suedez Alf Lombard, foarte bun cunoscător al limbii române: „Academia română a 
dorit să cunoască şi părerea unui observator din străinătate. Mi-a făcut onoarea să mă roage să mă pronunŃ 
asupra chestiunii respective.[...] Pare că nu ne putem apropia de scop mult mai mult decît au putut 
reformatorii din 1953 şi 1965. Primii au generalizat folosirea literei î, cei din 1965 au introdus cu tact o 
rezervă de caracter tradiŃional. Eu personal votez, în concluzie, pentru statu-quo.” (Despre folosirea literelor 
â şi î, în „Limba română”, 1992, nr.10, p.531) Nu a avut ecou nici acest punct de vedere.  

 
Literele î şi â ( scurt istoric) 

 
Ideea de a utiliza o singură literă pentru sunetul î a apărut cu mult înainte de 1953. Necesitatea de a 

reduce deosebirile dintre ortografie şi pronunŃie a fost susŃinută încă din 1880 de Titu Maiorescu, care scria: 
„Nu poate exista o gramatică a scrierii în contra gramaticei vorbirii.” 

În 1904, Sextil Puşcariu scria în Convorbiri literare (nr. 11, articolul Ortografia revizuită a 
Academiei Române): „łelul ortografiei noastre e a avea pentru fiecare sunet simplu al graiului nostru un 
singur semn grafic şi fiecărei litere scrise să-i corespundă în grai un singur sunet.”  

În 1908, Titu Maiorescu insista în prefaŃa la „Despre scrierea limbei române” în privinŃa necesităŃii 
„de a scrie sonul î pretutindeni cu î”. 

 

http://www.observatorcultural.ro/Limba-romana-speculata-politic*articleID_1041-articles_details.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/1953
http://ro.wikipedia.org/wiki/1880
http://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1904
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sextil_Pu%C5%9Fcariu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Convorbiri_literare
http://ro.wikipedia.org/wiki/1908
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August Scriban scria în 1912 (în „Ortografia românească”) că este „inadmisibilă existenŃa literelor î 

şi â pentru un singur sunet”. 
În anii 1925, 1926 şi 1927 a avut loc o serie de congrese ale filologilor români, în urma cărora, în 

1927, Al. Procopovici publică „Ortografia românească”. Prima cerinŃă din această lucrare era „renunŃarea la 
folosirea lui â şi generalizarea folosirii lui î”. 

În 1932, Ovid Densuşianu cerea în articolul „Noua ortografie” publicat în „Grai şi suflet” (vol. V, nr. 
2) „să se renunŃe la orice concesiune pentru â [...] Nu cîştigăm nimic cu [această] literă.” 

La 31 mai 1929, filozoful Constantin Rădulescu-Motru afirma la şedinŃa Academiei: „PronunŃarea 
sunetului î e singură [...]; a-l scrie cînd î, cînd â e deci inutil.” 

În articolul „Proiect de reformă a ortografiei române” (1929), Sextil Puşcariu afirma: „Ortografia 
urmează ortoepia. Principiul este «scrie cum vorbeşti».” Tot Sextil Puşcariu îşi aminteşte că în 1932 s-a 
hotărît la Academie ca „la ortografia generală cu î să se admită o singură excepŃie cu â pentru român şi 
derivatele lui”. 
          În „Gramatica limbii române” (1937), Iorgu Iordan afirma: „DistincŃia dintre î şi â ar trebui să dispară, 
fiindcă nu se întemeiază pe fapte de limbă”. Şi filologul August Scriban (în „DicŃionarul limbii româneşti”, 
publicat la Iaşi în 1939) susŃinea că „litera î e totuna cu â şi încurcă învăŃarea limbii române. Principiul 
ştiinŃific e un sunet, o literă”. În acelaşi an, în revista „Tempo” , Alexandru Graur promova aceeaşi idee: „De 
ce să avem două semne pentru un singur sunet? Nu e nevoie...” 

 
 Deci: 

De la prima reglementare oficială a scrierii româneşti cu litere latine, reglementare stabilită în 1881, 
au urmat reformele ortografice din 1904 (după PuŃină gramatică, vol.II, Al.Graur, Editura Academia RSR, 
Bucureşti, 1988, pag.159 şi pag.190 reforma ortografică a urmat în 1903 nu în 1904), din 1932 şi din 1953 
(reformă incriminată în zilele noastre prin Hotărîrea Academiei, din martie 1993). Reforma din 1953 i s-a 
adus, în 1965, o modificare esenŃială şi semnificativă, şi anume: scrierea cuvintelor România, român şi a 
derivatelor cu â şi nu cu î (Romînia,romîn).    
   [vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.248]  
 
 Demn de subliniat este şi faptul că recunoaşterea latinităŃii noastre lingvistice a avut loc într-o 
perioadă cînd noi foloseam alfabetul chirilic, la care am renunŃat definitiv abia în anul 1860. 
   [vezi Hîncu ba!, vol.II, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.324]  
 
 Impunerea unui singur grafem, î, în anul 1953, a avut ca efect scrierea etonimului român şi a 
derivatelor sale cu î: romîn, Romînia, romînesc etc. 
 După 12 ani, în anul 1965, acestor norme li s-a adus un amendament care a constat în reintroducerea 
lui â pentru român şi derivatele sale. 
 Începînd cu anul 1983 s-a acceptat scrierea lui â în loc de î şi la numele proprii din familie, după 
dorinŃa purtătorilor lor. În fine în anul 1991, printr-o hotărîre a Academiei Române s-a revenit la scrierea cu 
â în interiorul cuvintelor. 

[vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.338] 
 

Despre sînt şi sunt sau despre â sau î   
 
 Atît persoana I singular, sum, cît şi a III-a plural, sint; din latineşte au devenit în faza primitivă a 
limbii române s(u) şi în unele grupuri ca nu-s, unde-s etc. se păstrează aşa pînă azi.  

După consoane, s-a pus înainte un î: chiar îs, tot îs, pronunŃare care mai apare şi azi regional. 
 Dar la persoana a III-a plural s-a păstrat şi forma sînt.  

Şi deoarece I-a şi a III-a plural se confundau în formele s(u) şi îs, s-a extins şi forma sînt  şi la 
persoana I singular.   
 De altfel, la prezentul multor verbe româneşti persoana I singular este la fel cu a III-a plural. 
 Deci forma tradiŃională, corectă, este sînt. 
 Aşa s-a spus, aşa s-a scris pînă în secolul trecut. 
 Cînd s-a introdus alfabetu latin, un curent, puternic pe atunci, a încercat să impună o scriere mult 
deosebită de pronunŃarea noastră, dar apropiată de scrierea latineasacă. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/August_Scriban
http://ro.wikipedia.org/wiki/August_Scriban
http://ro.wikipedia.org/wiki/August_Scriban
http://ro.wikipedia.org/wiki/1912
http://ro.wikipedia.org/wiki/1925
http://ro.wikipedia.org/wiki/1926
http://ro.wikipedia.org/wiki/1927
http://ro.wikipedia.org/wiki/1927
http://ro.wikipedia.org/wiki/1927
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Al._Procopovici&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1932
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ovid_Densusianu
http://ro.wikipedia.org/wiki/31_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/1929
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_R%C4%83dulescu-Motru
http://ro.wikipedia.org/wiki/1929
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sextil_Pu%C5%9Fcariu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1932
http://ro.wikipedia.org/wiki/1937
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iorgu_Iordan
http://ro.wikipedia.org/wiki/August_Scriban
http://ro.wikipedia.org/wiki/1939
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Graur
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 Astfel, pentru sunetul î s-au intodus cinci litere: â (ânger), mână,  

      ê (vênt),  
      î (rîu),  
      ô (fôntână),  
      û (adûnc), gût. 

 Neavînd suficiente cunoştinŃe de etimologie, s-au făcut şi greşeli. 
 

Copiii trebuiau deci să se informeze asupra etimologiei cuvintelor înainte de a şti cum să le scrie. 
 S-a crezut că persoana III-a plural sînt are la bază latinescul sunt, cînd de fapt punctul de plecare a 
fost forma latină sint (întregul plural românesc reprezintă nu indicativul, ci conjunctivul latinesc). 

Verbul auxiliar sum, fui, esse se conjugă la indicativ prezent şi conjunctiv prezent precum urmează: 
 

              Indicativ prezent                                                    Conjunctiv  prezent 
 

sing. I       Sum (eu sînt)                                                            Sim (eu să fiu) 
             sing. II      Es     (tu eşti)                                                            Sis (tu să fii) 
                        sing. III    Est    (el,ea este)                                                       Sit  (el, ea să fie) 
                        pl. I           Sumus (noi sîntem)                                                  Simus  (noi să fim) 
                        pl. II          Estis   (voi sînteŃi)                                                    Sitis    voi să fi Ńi) 
                        pl. III         Sunt    (ei, ele sînt)                                                   Sint    (ei, ele să fie)  
 
 Au scris deci sûnt, continuînd să pronunŃe, ca toată lumea sînt (la Eminescu, sînt rimează cu pămînt, 
nu cu mărunt). 
 Cu timpul, accentul circumflex a fost neglijat şi s-a ajuns să se scrie sunt. 

Cu ocazia reformei din 1903, s-a renunŃat la  ê, ô şi û, recomandînd să se scrie, independent de vocala 
din latineşte, înger, mână, vânt, râu, fântână, adânc gût, dar s-au păstrat două litere, â şi î, în loc de una, de 
altfel inconsecvent repartizate din punctul de vedere al etimologiei, de vreme ce latinescului angelus îi 
corespundea înger, iar latinescului rivus îi corespundea râu. 

Mai rămîneau destule complicaŃii, de exemplu: participiile verbelor de conjugarea a IV-a se scriau cu 
î (cînd preceda un r), deci amărît, coborît. Dar urît, care e participiul lui a urî, se foloseşte ca adjectiv, cu 
înŃeles destul de depărtat de al verbului: mai trebuie scris cu î ? Sau cu â ?  

Dar sunt n-a fost atins, deşi toată lumea pronunŃa sînt şi mulŃi cărturari de frunte continuau să scrie cu 
î.  
 Mai tîrziu, văzînd scris şi scriind cu u, unii au început să şi  pronunŃe aşa.  
 În 1953, comisia însărcinată cu elaborarea noii ortografii a restabilit scrierea –şi pronunŃarea –
tradiŃională şi corectă, sînt, care a devenit normă obligatorie pentru toată lumea. 

Reforma din 1953 a simplificat situaŃia, ca în multe alte amănunte, astfel că acum cine ştie să 
vorbească învaŃă uşor ce litere trebuie să se scrie: ele corespund sunetelor. Şi pentru că avem un singur sunet 
î, folosim şi o singură literă, î. 

 
Probleme referitoare la IniŃiativa Academiei, din 17 februarie 1993 

 
Pentru că î-ul provine dintr-un a în doar cca 31% din cuvinte; în marea majoritate a cazurilor (69%), 

î-ul provine din cuvinte (fie latineşti, fie de altă origine) care nu conŃineau sunetul / litera a în locul 
respectiv, ci unul/una din sunetele/literele e, i, o sau u, aşa că transcrierea sa azi prin â este absurdă. 

Dacă am fi paroxistic de pedanŃi, ar trebui să-l transcriem cu ê („e” cu accent circonflex), ô („o” cu 
accent circonflex) sau û („u” cu accent circonflex). Iată doar cîteva exemple:  

-î din e: monumentum>mormînt (=mormênt!),  
                          tenerus>tînăr (=tênăr!),  

 ventus>vînt (= vênt!),   
   freiner (fr.)> a frîna (=a frêna!),  
   netengu(sl.)>nătîng (=nătêng!),  
   frengi (tc.)>frînghie (=frênghie!);  
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  -î din i: luminaria>lumînare,  
  ridere>a rîde,  
  ripa>rîpă,  
  sinus>sîn,  
 stringere>a strînge,  
 rivus>rîu,  
 drîmbă (sl.),  
 geamlîc (tc.);  

  -î din o:  fontana>fîntînă (=fôntână!),  
    longum>lîngă (=lôngă!),  
    monastiri (sl.)>mînăstire (mônăstire!),  
    limoni (gr.)>lămîie (=lămôie!),  

                           gond (magh.)>gînd (=gônd!); 
-î din u: aduncum>adînc (=adûnc!),  

  perturnicula>potîrniche (=potûrniche!),  
   hirundinella>rîndunică (=rûndunică!),  

          gîndac (=gûndac!),  
    mîrşav (=mûrşav!),  
    zvîrli (zvûrli!),  
    smîrc (=smûrc!) (sl.),  
    tărîm (tc.) (=tărûm!). 
  

...Pentru că, în cazul cuvintelor în care sunetul î provine dintr-un a, numai aproximativ o jumătate 
(15% din total) sunt de origine latină, aşa încît â-ul din cca 85% dintre situaŃii nu are cum să constituie mult 
invocata „ probă de latinitate a limbii noastre”, de care, oricum, în anul 2002 nu cred că mai e nevoie decît 
pentru inamicii oligofreni. 

 
 ... Pentru că o altă dovadă strălucitoare a legăturii intrinsece, a „înrudirii” interne dintre i şi î  (şi 
nicicum între a şi î) o constituie alternanŃele fonetice :  
 
  - în pronunŃie dialectală (ardelenească, moldovenească), foarte adesea sunetul i se transformă 
în î, niciodată însă sunetul a: Ńigan>Ńîgan, sifon>sîfon, silă>sîlă, stingă>stîngă (la Eminescu rimează cu 
plîngă), stins>stîns, şi> şî, şină>şînă, Ńine>Ńîne, Ńiui> Ńîui, ziua>zîua etc.;  
 
  - multe substantive prezintă transformarea lui î în i prin trecerea de la singular la plural sau de 
la masculin la feminin: cuvînt-cuvinte, jurămînt-jurăminte, mormînt-morminte, sfînt-sfinte-sfinŃi; tînăr-tineri 
etc.;  
   - în cursul conjugării unor verbe, i devine î: a vinde-eu vînd-tu vinzi-ei vînd etc.  
 
   ... În acelaşi sens, o dovadă o constituie faptul că la mari maeştri ai limbii române, ca Eminescu, 
vocabule terminate în -înd, -îndă sau -întă rimează cu altele terminate în -ind, -indă sau -intă, întrucît î-ul e 
perceput ca o ipostază a lui i [e.g.: Călin (File din poveste) - grindă / tremurîndă; oglindă / surîzîndă sau în 
Întunericul şi poetul - Ńintă / frămîntă]. Aşa era şi la Alecsandri (Cu timpul tot ce-i putred se scutură pe rînd 
/ Şi fructele frumoase rămîn pe crengi lucind  - Ovidiu). Nu vom găsi nicăieri o rimă -and / ând.  
  
 Din aceste motive ştiinŃifice, mi se pare absurd să scriu cu î din a  
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MODIFICĂRI ÎN ORTOGRAFIA LIMBII ROMÂNE 

Dr. hab. Vasile BAHNARU 
 

0. La solicitarea Consiliului ŞtiinŃific al Institutului de Filologie al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei 
din 24 noiembrie 2009 şi în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Academiei Române din 17 
februarie 1993, privind revenirea la â şi sunt în grafia limbii române, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi 
Dezvoltare Tehnologică, întrunit în ziua de 25 decembrie 2009, a hotărât să se adreseze Parlamentului 
Republicii Moldova cu rugămintea de a lua o hotărâre în problema revenirii în grafia limbii române la 
utilizarea lui â în interiorul cuvintelor, a formei sunt (suntem, sunteŃi) şi la normele ortografice cuprinse în 
DicŃionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM, ediŃia a II-a, Bucureşti, 2005). 
Pornind de la ideea că literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, Consiliul Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare 
Tehnologică a propus să fie aprobate Regulile „Sextil Puşcariu” pentru scrierea acestor litere după 
următoarele reguli:  

a) î se scrie întotdeauna la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl, îmbărbătez, înger, îşi, 
îŃi, a amarî, a coborî, a hotărî, a târî, a urî etc.,  

b) tot î se va scrie şi în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la începutul cuvintelor ajunge 
medial: neîmpăcat, neîndurat, preaînălŃat, preîntâmpinat etc. Vom scrie într-însul, dar dânsul;  

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, făcând, gât, râu, român, sfânt, 
vânt etc.  

Totodată, a fost propus următorul mod de aplicare a hotărârii cu privire la revenirea la â şi sunt în 
grafia limbii române: 

a) Lucrările aflate în prezent la edituri în proces tehnico-industrial, cu apariŃie în anul 2010, precum 
şi cele în lucru redacŃional prevăzute la predare la sectoarele tehnice ale editurilor, în cursul acestui an, se 
vor tipări cu grafia folosită de autori. 

b) Manuscrisele aflate în portofoliile editurilor, inclusiv cele depuse cu 4-5 ani în urmă, precum şi 
cele ce se vor preda după data prezentei hotărâri vor fi revăzute de autori pentru a introduce peste tot grafia 
cu â şi sunt. 

c) PublicaŃiile periodice vor trece complet la grafia cu â şi sunt până la data de 1 ianuarie 2011. 
d) Ziarele vor trece complet la grafia cu â şi sunt până la data de 1 mai 2011. 
e) Pentru unele lucrări de mari dimensiuni şi complexitate, în general dicŃionare şi atlase lingvistice, 

cu manuscrise predate la edituri până la 1 ianuarie 2011, se va putea păstra ortografia de scriere cu î din i şi 
sînt, chiar dacă au fost predate cu mai mulŃi ani în urmă. 

f) Nu se va retipări nici o carte şi nici o lucrare din motive de schimbare de grafic, decât numai şi 
numai din raŃiuni editoriale, în care caz se va utiliza grafia cu â şi sunt. 

g) Pentru editări prin copiere fotografică, acestea vor fi publicate cu grafia în care au fost iniŃial 
tipărite. 

h) Toate documentele oficiale ale instituŃiilor din Republica Moldova vor fi scrise cu grafia â şi sunt, 
începând, cel mai târziu, de la data de 15 iulie 2011. 

i) În învăŃământul preuniversitar se va trece treptat la grafia cu â şi sunt, începând cu clasa I şi 
continuând cu celelalte clase şcolare, conform dispoziŃiilor ce vor fi date de Ministerul EducaŃiei care va 
încheia această trecere în decursul a 2 ani. 

j) În învăŃământul universitar se va trece la grafia cu â şi sunt începând cu anul universitar 
2010/2011, aplicându-se pentru cărŃi şi lucrări, prevederile de la pct. 1, 2 şi 3 de mai sus. 

l) Institutul de Filologie al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei se va îngriji de editarea unui nou 
dicŃionar ortografic, de volum redus, pentru a fi tipărit până la 1 septembrie 2010. 

 
0.1. Pentru a elabora proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la punerea în aplicare a 

modificărilor ortografiei limbii române, propuse de către Academia Română, a fost constituit, în baza 
DispoziŃiei nr. 09-271 din 31 decembrie a preşedintelui AŞM acad. Gheorghe Duca, un grup de lucru, pentru 
punerea în aplicare a modificărilor ortografiei limbii române, în următoarea componenŃă:  

1. Doctor habilitat Vasile BAHNARU, directorul Institutului de Filologie, conducătorul grupului; 
2. Doctor Galaction VEREBCEANU, secretar ştiinŃific al Institutului de Filologie, secretarul 

grupului; 
3. Academician Mihai CIMPOI; 
4. Academician Dumitru MATCOVSCHI; 
5. Membru corespondent Nicolae BILEłCHI; 
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6. Membru corespondent Anatol CIOBANU; 
7. Doctor habilitat Iraida CONDREA; 
8. Doctor Victor BALMUŞ; 
9. Doctor Aurelia HANGANU;  
10. Doctor Gheorghe PRINI; 
11. Doctor Constantin TĂNASE; 
12. Scriitorul Nicolae DABIJA; 
13. Scriitorul Vlad POHILĂ.  
Tot prin această Decizie, s-a propus grupului respectiv ca până la 30 ianuarie 2010: să analizeze 

hotărârea Academiei Române la acest subiect şi să redacteze o notă informativă; să elaboreze proiectul de 
hotărâre a Parlamentului cu privire la punerea în aplicare a modificărilor operate în ortografia limbii române; 
să facă propuneri concrete în anexă la hotărârea Parlamentului sub formă de plan de implementare a  
modificărilor din ortografia limbii române; să raporteze propunerile grupului de lucru la şedinŃa ordinară a 
Consiliului Suprem pentru ŞtiinŃă şi Dezvoltare Tehnologică; controlul asupra prezentei dispoziŃii se pune în 
seama doamnei Mariana ŞLAPAC, vicepreşedinte al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei.  

Întrucât problemele de ortografie vizează în mod special sistemul instructiv-educaŃional, în data de 
26 februarie a avut loc o întrunire de lucru a membrilor Comisiei cu reprezentanŃii Ministerului EducaŃiei, la 
care participanŃii au votat unanim pentru modificările propuse de Academie. 

 
1. Această iniŃiativă de modificare a ortografiei limbii române din Republica Moldova este dictată 

de mai mulŃi factori. În primul rând, este vorba de recunoaşterea identităŃii limbii de stat din Republica 
Moldova cu limba română, chiar dacă acest adevăr ştiinŃific nu este recunoscut oficial de Parlamentul 
Republicii Moldova, inclusiv de ConstituŃia Republicii Moldova. Astfel, la solicitarea Parlamentului 
Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limbă moldovenească”, specialiştii filologi ai 
Academiei şi-au expus opinia în problema respectivă, aceasta din urmă fiind acceptată la şedinŃa lărgită a 
Prezidiului Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei din 9 septembrie 1994: „Convingerea noastră este aceea că 
articolul 13 din ConstituŃie trebuie să fie revăzut în conformitate cu adevărul ştiinŃific, urmând a fi formulat 
în felul următor: LIMBA DE STAT (OFICIALĂ) A REPUBLICII MOLDOVA ESTE LIMBA ROMÂNĂ”. 

Mai mult, la 28 februarie 1996, Adunarea Generală Anuală a Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei a 
adoptat o declaraŃie prin care a fost confirmată opinia ştiinŃifică a specialiştilor filologi din republică şi de 
peste hotare, potrivit căreia limba de stat (oficială) a Republicii Moldova este LIMBA ROMÂNĂ. Din 1996 
şi până în prezent, opinia savanŃilor de la Academie în problema glotonimului limbă română a rămas aceeaşi, 
în pofida faptului că s-au făcut diferite presiuni din partea conducerii comuniste în scopul recunoaşterii 
glotonimului „limbă moldovenească”, iar unii politicieni au ajuns să declare că sintagma limbă română este 
un termen ştiinŃific, în timp ce sintagma limbă moldovenească ar fi un termen politic, recunoscându-se astfel 
că în joc sunt puse interese politice, străine, de altfel, adevăratelor aspiraŃii ale neamului nostru. 

1.0. Aşadar, unitatea, mai curând identitatea, glotică a limbii din Republica Moldova şi din România 
a determinat filologii de la Chişinău să adopte ortografia limbii române stipulată în Hotărârea Adunării 
Generale a Academiei Române din 17 februarie 1993, privind revenirea la â şi sunt în grafi a limbii române. 
Evident, această Hotărâre a Academiei Române a provocat apariŃia unor reacŃii dintre cele mai variate, 
începând cu cele de susŃinere entuziasmată cvasitotală şi terminând cu cele de condamnare acerbă a acestei 
iniŃiative. Dacă în România discuŃia în problema ortografi ei are un caracter preponderent ştiinŃific, în 
Republica Moldova problema ralierii la ortografia nouă are şi o conotaŃie de accentuată pondere ideologică 
şi politică, adepŃii moldovenismului promovând nu numai glotonimul antiştiinŃific „limb ă moldovenească”, 
ci şi o ortografie distinctă de cea a limbii române. În acest context, este cazul să amintim că în Austria nu se 
operează nici o modificare în ortografie a limbii germane, fără acordul instanŃelor de profil din Germania. O 
situaŃie similară atestăm şi în cazul Ńărilor hispanofone, care de asemenea nu admit modificări în ortografia 
limbii spaniole decât de comun acord cu instanŃa lingvistică din Madrid – Academia Regală.  

Revenind la moldovenismul primitiv de la noi, constatăm că adepŃii acestuia promovează o politică 
antiromânească de sorginte Ńaristă şi sovietică, urmărind să perpetueze în conştiinŃa moldovenilor dintre 
Nistru şi Prut ideea apartenenŃei la o naŃiune distinctă în raport cu cea română – naŃiunea „moldovenească”, 
care vorbeşte o limbă proprie – „limba moldovenească”. Nu vom insista în continuare asupra acestei 
elucubraŃii pseudoştiinŃifice, încât esenŃa şi falsele ei argumente sunt bine cunoscute de persoanele avizate. 

 Tocmai din acest motiv vom stărui în cele ce urmează asupra consideraŃiilor de natură lingvistică 
care stau la baza modificărilor ortografice operate de Adunarea Generală a Academiei Române din 17 
februarie 1993.  
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1.2. Adversarii reformei ortografice din 1993 îşi motivează atitudinea lor prin faptul că hotărârea 

respectivă ar fi fost adoptată fără participarea lingviştilor şi a filologilor. Întru combaterea acestei false 
afirmaŃii prezentăm în continuare lista celor care au luat cuvântul în cadrul Adunării generale a Academiei 
Române din 17 februarie 1993: acad. Eugen Simion, vicepreşedintele coordonator al SecŃiei de filologie 
şi literatură, acad. Minai Drăgănescu, preşedintele Academiei Române, acad. Ion Coteanu (lingvist),  
prozatorul Titus Popovici, membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. Dan Rădulescu 
(geolog, Univ. Bucureşti), membru correspondent al Academiei Române, acad. Marin Sorescu, acad. 
Petru Spacu, preşedintele SecŃiei de ştiinŃe chimice a Academici Române, acad. Liviu Constantinescu, 
preşedintele SecŃiei de ştiinŃe geonomice a Academiei Române, acad. Dan Berindei, preşedintele SecŃiei de 
ştiinŃe istorice şi arheologice a Academiei Române, acad. Emanuel Vasiliu (lingvist), prof. univ. dr. Radu 
Alexandru Dimitrescu (geolog, Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi), membru corespondent al Academiei Române, 
acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga, vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Ştefan Augustin Doinaş, 
preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din România. În urma votului nominal, cu 94 de voturi pentru, 1 
contra şi 2 abŃineri, Adunarea generală a Academiei Române a adoptat Hotărârea respectivă. În acest context 
urmează să reŃinem că limba română este opera întregului popor român şi a oamenilor săi de cultură, din 
biserică, din literatură şi din ştiinŃă, adică limba română a fost creată de toată cultura romană, din care 
considerente nimeni şi nici un grup de specialitate, fie el şi din domeniul lingvisticii sau al filologiei în 
general, nu poate s-o transforme de unul singur sau s-o menŃină în tipare care nu i se potrivesc. 
 

2.0. Primele preocupări de ortografie le atestăm la cărturarii ardeleni George Şincai, Samuil Micu, 
Petru Maior, importanŃa lor în cultura românească urmând a fi evaluată „nu prin ceea ce ei au făcut, ci prin 
ceea ce voiau să facă: a deştepta naŃionalitatea română, a o deştepta cu orice preŃ. SunteŃi fii ai Romei, au 
strigat ei; şi românul zguduit din somn, s-a pus pe gânduri”¹. 

Elaborarea ortografiei limbii române pe baze strict lingvistice Ńine de numele lui Bogdan Petriceicu 
Haşdeu şi cel al lui Titu Maiorescu.  

În problema transcrierii sunetului [î], Haşdeu, în primele două volume masive din Cuvente den 
bătrâni,  promovează cu consecvenŃă următoarea regulă: la începutul cuvintelor î este redat întotdeauna cu î 
şi i în transcripŃie latină, iar în interiorul cuvintelor pentru redarea grafică a sunetului [î], Haşdeu folosea în 
absoluta majoritate a cazurilor simbolul [â]: vândut, rând, când, sânt (sfânt), ajungându-l, neavând, câmp, 
până, plângă etc. Totodată, el foloseşte foarte rar pe [i] în interiorul cuvintelor: sintei pentru sfântei de la 
sfântă². De altfel, în problema transcrierii sunetului [î] în funcŃie de poziŃia lui în cuvânt, s-a pronunŃat şi 
cunoscutul lingvist german Hugo Schuchardt, într-o lucrare consacrată operei lui Haşdeu: „O întrebare apare 
la începutul oricărei cercetări care urmăreşte coloritul de limbă al unui text mai vechi: în ce măsură literele 
corespund sunetelor? Nu este niciodată uşor să răspunzi corect la o astfel de întrebare în toate punctele ei, iar 
la documentele româneşti din secolul al XVI-ea este chiar destul de dificil”, constatând în cele din urmă că 
litera „â şi î exprimă doar aproape acelaşi sunet”³. Prin urmare, Haşdeu a preferat să transcrie sunetul [î] cu â 
în interiorul cuvintelor, iar la începutul cuvintelor cu î. 
 

2.1. Un continuator fidel al ideilor promovate de Bogdan P. Haşdeu a fost Titu Maiorescu, care, de 
asemenea, s-a preocupat de ortografia limbii române. Titu Maiorescu a elaborat el însuşi un studiu Despre 
scrierea limbii române4 şi a contribuit în mod esenŃial la elaborarea regulilor ortografice aprobate de către 
Academia Româna în anul 1904. Chiar în prima pagină a studiului din 1866, el afirmă că „fiecare Român 
scrie că e Român, şi în orice va face de acum înainte, va căuta cu necesitate a se pune în legătură de cât va 
putea mai nemijlocit cu tradiŃia latină de la care însuşi a primit viaŃa sa intelectuală”5. Să reŃinem că 
Maiorescu demonstrează necesitatea firească de introducere a caracterelor latine în scrierea limbii române, 
constatând şi anumite dificultăŃi pentru simbolurile unor sunete româneşti care nu au corespondent în limba 
latină.   

În acest context, Maiorescu analizează principiul etimologic şi cel fonetic în scrierea limbii române şi 
lansează ideea că pentru limba română se impune un principiu fonetico-etimologic, în care accentul să fie pe 
aspectul fonetic, pronunŃându-se pentru un fonetism atenuat de situaŃia obiectivă a limbii române. Totodată, 
Titu Maiorescu nu susŃine sistemul pur etimologic6 care a influenŃat la un moment dat şi Academia Română. 
El se pronunŃă pentru adoptarea în esenŃă a principiului fonetic care prevede ca fiecărui sunet să-i 
corespundă o singură literă şi, în general, fiecare cuvânt să se scrie astfel cum se pronunŃă. Pornind de la 
natura specifică a limbii române, Maiorescu susŃine că principiul fonetic „nu este un principiu general şi 
absolut al scrierii române, ci trebuie restrâns în mod esenŃial”7. În continuare, Titu Maiorescu susŃine: „Prin 
urmare rămâne constatat că fonetismul nu este un normativ absolut al scrierii şi cu atât mai puŃin principiul  
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cel mai simplu, natural şi uşor şi dacă ne încredinŃăm lui exclusiv în speranŃa unei direcŃii sigure pe calea 
noastră ortografică, la prima îndoială busola se dovedeşte a fi un fier brut fără spirit magnetic, şi cu toŃii 
suntem siliŃi a căuta acum ideea superioară, care, determinând marginile fonetismului, să ne arate, câte litere 
trebuie să aibă un alfabet, fiindcă nu le poate avea toate, şi ce formă exterioară trebuie ele să aibă, ca să se 
primească de inteligenŃă cu promptitudinea corespunzătoare scopului” …, „fiindcă scrierea din contra are 
între altele şi scopul intelectual de a fixa şi de a susŃine unitatea naŃională sau etnografică a unui popor, de nu 
a o frânge şi a o nimici”8.  

În privinŃa scrierii sunetului [î] cu litera a, Maiorescu pentru sunetul [î] prefera scrierea numai prin â. 
În volumul său atestăm astfel: âncă pentru înca, ânse pentru însă, eliminând etc. Pentru sunetul [î] la început 
de cuvinte prefera scrierea cu litera i, dar uneori scrie cu â: ângeru pentru înger.  

În cele din urmă Titu Maiorescu ajunge la concluzia că „fonetismul nu este un principiu fundamental 
al scrierii, ci este o regulă secundară... Este dar falsă orice formulare a regulii fonetice exprimată în mod 
absolut”9. De altfel, Titu Maiorescu a avut o influenŃă determinantă asupra ortografiei şi culturii române în 
genere, adepŃii şi elevii lui, direcŃi şi indirecŃi, au fost filosofii Petre P. Negulescu, Constantin Rădulescu- 
Motru şi Ion Petrovici, criticii literari Mihai Dragomirescu, Eugen Lovinescu, Paul Zarifopol, Dumitru 
Caracostea, Pompiliu Constantinescu, Tudor Vianu, George Călinescu şi lingviştii Sextil Puşcariu, 
Alexandru Rosetti.  
  

2.2. DiscuŃia în problema scrierii sunetului [î] din a din perioada anilor 1926 şi 1932, iniŃiată de mari 
lingvişti şi scriitori în frunte cu Sextil Puşcariu, s-a încheiat, din dorinŃa de unitate a forului academic, cu 
acceptarea Regulilor „Sextil Puşcariu” care prevedeau scrierea acestor litere după următoarele reguli:  

a) î se scrie întotdeauna la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl, îmbărbătez, înger, îşi, 
îŃi, a amarî, a coborî, a hotărî, a târî, a urî etc.,  

b) tot î se va scrie şi în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la începutul cuvintelor ajunge 
medial: neîmpăcat, neîndurat, preaînălŃat, preîntâmpinat etc. Vom scrie într-însul, dar dânsul;  

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, făcând, gât, râu, român, sfânt, 
vânt etc.  

Să reŃinem că regulile „Sextil Puşcariu” constituie un compromis rezonabil. În această ordine de idei, 
lingvistul Gh.Constantinescu-Dobridor lansează următorul raŃionament: „Şi noi considerăm că principiul 
fonetic în ortografia limbii române trebuie să prevaleze, aceasta însemnând în primul rând, simplificare şi 
accesibilitate, uşurare în scrierea cuvintelor, mai ales când este vorba de literele î şi â. Totuşi, suntem de 
părere că nu trebuie să ajungem la o absolutizare a acestui principiu, dacă practica, uzul, realităŃile 
lingvistice şi culturale actuale, nevoile de perspectivă ale vorbitorilor impun unele mici concesii în favoarea 
principiului etimologic”10. 

 
2.3. Reforma ortografiei limbii române din 1953 a fost mai curând o iniŃiativă proletcultistă, având 

drept principali inspiratori unele persoane străine de limba, cultura şi tradiŃia neamului românesc (Leonte 
Răutu, Mihail Roller, Iosif Chişinevschi). Obiectivul principal al reformei ortografice din 1953 consta în 
deformarea graficii limbii romane pentru a o îndepărta de celelalte limbi romanice. În acest scop a fost  
falsificată istoria noastră naŃională, iar limba română urma să fie apropiată de limba rusă, fiind elocventă în 
această ordine de idei constatarea lui Silviu Brucan care în cartea sa de memorii menŃionează: 
„Academicianul Roller… iniŃiase o adevărată campanie de rusificare a limbii române…”11.  

Mai mult, această iniŃiativă, reducânduse în principiu la excluderea literelor „burgheze” k, q, y, w din 
alfabetul limbii române, nu era decât un ecou al „nemuritorului” studiu „Materialismul şi problemele 
lingvisticii”, elaborat de „ilustrul lingvist” sovietic I.V. Stalin.  

În acest context prezentăm în continuare un fragment din comunicarea lui Leonte Răutu la o sesiune 
lărgită a Academici R.P.R. din 21-25 martie 1951, dedicată lingvisticii, care a impulsionat modificarea 
ortografiei: „Lucrările tovarăşului Stalin au determinat o schimbare binefăcătoare în domeniul ştiinŃei 
lingvistice din Ńara noastră. Au fost aruncate deoparte tezele marxiste perimate care constituiau o piedică în 
calea dezvoltării ştiinŃei lingvistice. Lingviştii noştri, aşa cum a arătat-o în comunicarea sa acad. Petrovici, 
pregătesc o serie de lucrări de mare însemnătate pentru dezvoltarea limbii române. Dar, fără îndoială, 
rezultatele studierii lucrărilor geniale ale tovarăşului Stalin ar fi fost mai mari, dacă lingviştii noştri – din 
nefericire nu prea numeroşi – ar fi primit un ajutor mai eficient din partea filosofi lor”. În continuare, făcând 
trimitere la afirmaŃiile lui Gh.Gheorghiu-Dej, acelaşi Leonte Răutu susŃine: „Studierea influenŃei slave 
asupra formării şi dezvoltării limbii române este una din cele mai actuale şi însemnate sarcini ale lingvisticii 
noastre. În acest domeniu au existat falsurile cele mai grosolane ticluite de salahorii ideologici ai claselor 
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 dominante în scopul de a ne izola de poporul rus, de Uniunea Sovietică. ... Studiul influenŃei slave este mai 
ales un factor de strângere a legăturilor de prietenie şi frăŃie cu marele popor rus, cu poporul ucrainean şi cu 
alte popoare ale eliberatoarei şi prietenei noastre, citadela socialismului şi a lumii – Uniunea Sovietică”12. 

În fine, la 8 mai 1951, Academia Română înaintează lui Iosif Chişinevschi, vicepreşedinte al 
Consiliului  de Miniştri în acel moment, un raport asupra desfăşurării sesiunii Academiei din 21-25 martie 
1951 în care se arată: c) Sesiunea SecŃiei a Vl-a (ŞtiinŃa Limbii, Literaturii şi Artei), lărgită, cu participarea 
reprezentanŃilor Ministerului ÎnvăŃământului Public, ai Institutelor Pedagogice şi ai Catedrelor Universitare 
de specialitate.  

Sesiunea va avea ca obiect discutarea problemelor în vederea aplicării complete a învăŃăturii lui 
I.V.Stalin la studiul şi predarea limbii române, a limbii ruse şi a limbilor popoarelor conlocuitoare în şcoli, 
institute şi universităŃi, la întocmirea gramaticii, a ortografiei, a manualelor şcolare, precum şi a 
DicŃionarului limbii române, editat de Academia R.P.R.”13.  

 
2.4. În 1964, Prezidiul Academiei a luat Hotărârea privind reintroducerea în alfabetul limbii române a 

literei â, însă numai pentru cuvinte ca România, român şi derivatele lor, această Hotărâre fiind binevenită, 
dar insuficientă. Propunerea a venit din partea Biroului SecŃiei de Limbă, Literatură şi Artă, fără a fi 
discutată în secŃie. IniŃierea propunerii s-a făcut de Institutul de lingvistică, unde A.Rosetti a cerut, în zadar, 
revenirea completă la scrierea cu â în interiorul cuvintelor. Partea bună a hotărârii a fost reintroducerea, 
alături de î, a literei â în alfabetul limbii române, alfabet care îşi mărea numărul literelor de la 27 la 28. 
 

3. Revenirea la scrierea sunetului [î] cu litera a în conformitate cu Legile „Sextil Puşcariu” şi la 
forma sunt nu este un tribut plătit principiului etimologic sau un simplu blazon al latinităŃii. Şi nici o 
renunŃare la principiul fonetismului ortografic, întrucât etimologismul a fost eliminat încă de Titu Maiorescu, 
iar ceea ce a rămas din el nu este etimologism propriu-zis, ci tradiŃie, o parte a spiritualităŃii româneşti. Mai 
mult, această revenire parŃială la ortografia de până la 1953 este un deziderat promovat cu cea mai mare 
insistenŃă de toŃi marii înaintaşi ai spiritului românesc. 
De altfel, toŃi corifeii lingvistici români şi-au spus suficient de categoric opinia în problemele ortografiei. 
Amintim în această ordine de idei pe Bogdan P. Haşdeu, Titu Maiorescu, Sextil Puşcariu, Alexandru 
Rosetti, la care se adaugă Ioan Bogdan (slavist). Dumitru Macrea, care şi-a revăzut poziŃia sa din 1953, 
Gheorghe Mihăilă (slavist) si mulŃi alŃi lingvişti14, dar şi un număr de scriitori, ca Victor Eflimiti, Marin 
Sorescu, Fănuş Neagu, Ioan Alexandru, Gheorghe Tomozei, Horia Zilieru, Valeriu Anania etc. Să nu 
uităm că ortografia cu privire la scrierea sunetului [î] cu â şi la forma sunt, votată de Academia Română în 
1932, a fost susŃinută de oameni de cultură, de savanŃi şi de politicieni de talia lui Nicolae Iorga, Ion InculeŃ, 
Ion Nistor, Simion MehedinŃi, George Murnu etc.  
  

4. În fine, urmează să conchidem că o scriere fonologică sau fonetică, de fapt, nu prea este posibilă, 
întrucât „Cea mai uzuală modalitate de a reprezenta în scris sunete şi/sau fonemele unei limbi este aceea 
constituită de diversele sisteme de scriere.  
În scrierile alfabetice, literele sau unele secvenŃe de litere reprezintă semnele grafice ale sunetelor şi/sau 
fonemelor. Sistemele de scriere uzuale nu reprezintă însă sunetele concrete (cele care se pronunŃă efectiv), 
chiar atunci când avem a face cu scrieri considerate „fonetice”. Aşa cum s-a observat, prin scrierile fonetice 
se reprezintă nu sunete efectiv pronunŃate, ci tipuri sonore, adică sunete cu proprietăŃi fonetice asemănătoare 
(de ex., în scrierea românească, acelaşi semn grafic, litera i, notează atât vocala [i], ca în vin, cât şi 
semivocala [i] în dai, sau o semivocală asurzită, în lupi; se poate observa că toate aceste sunete se 
„aseamănă” prin localizarea palatală a articulaŃiei”15. Prin urmare, un sistem de scriere ca cel al limbii 
române nu poate fi considerat a fi fonologic pentru exact aceleaşi motive pentru care nu poale fi considerat a 
fi fonetic, întrucât nu toate distincŃiile fonologice sunt înregistrate de scriere, tot aşa cum nici toate 
distincŃiile fonetice nu sunt înregistrate. 
Tocmai din aceste considerente foneticienii recurg la sisteme artificiale de simbolizare a sunetelor, ca 
în cazul scrierii lui [î] din a şi a formei sunt. 
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P.S. 
Cam dezinformează domnul Dr. hab. Vasile BAHNARU adică, de exemplu printre multe altele: 

  Citatul de la11– Citat după: Silviu Brucan, GeneraŃia irosită, Editurile Universul şi Calistrat Hogaş, 
Bucureşti, p. 77 este incomplet, astfel: 
 „Academicianul Roller, care iniŃiase o adevărată campanie de rusificare a limbii române şi istoriei 
românilor, este trecut pe linie moartă. Academia Română restabileşte latinitatea limbii române; în locul 
literelor cu sunet slav se reintroduc cele cu sunet latin.   

... Această cotitură în politica României era reflexul pe plan interior (şi devenea posibil) în 
contextul marii cotituri care avea loc în politică mondială, la încrucişarea dintre anii ’50 şi anii ’60”  
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Limba român ă speculat ă politic 

Autor: Ion Bogdan LEFTER  
  

Mult e dulce…  
  Limba este o dimensiune importantă a identităŃii unui popor. Alături de simbolurile trecutului istoric 
şi cultural, ea poate fi – deci – utilizată cu succes de către ideologiile naŃionaliste. PatrioŃii de ieri şi de azi, 
de la noi şi de pretutindeni, au preamărit minunăŃia, valorile stilistice, „muzica” idiomului local. „Mult e 
dulce şi frumoasă/ Limba ce-o vorbim/ Altă limbă-armonioasă/ Ca ea nu găsim”, a spus cîndva poetul pe 
meleagurile noastre. Fireşte, francezii, germanii, bulgarii sau mongolii vor fi crezînd acelaşi lucru despre 
vorbele cu care se înŃeleg cu concetăŃenii lor.  
  Mai apoi, toposul romantic a devenit tema pentru jocurile de interese şi pentru discursurile 
demagogice. Au apărut marii „apărători“ ai limbii. Sau marii ei manipulatori. Sărind cîteva etape istorice, să 
ne reamintim doar stratagemele sovietice aplicate peste tot în fostul imperiu roşu, inclusiv la noi: pentru a se 
estompa pe cît posibil descendenŃa romana – recte neslavă – a românei, a fost impusa în anii ’50 scrierea cu î 
din i in locul lui â din a în cuvintele cu etimoane latineşti, iar în Moldova de Est, decupată din Ńara noastră şi 
inclusă în măreaŃa Uniune de la Răsărit ca „republica sovietică socialistă”, limba noastră a fost proclamată 
„moldovenească” pentru a se crea un argument de legitimare a desprinderii de restul Ńării. Urmîndu-l pe 
„primul lingvist” al URSS, I.V. Stalin, serii întregi de profesionişti ai domeniului au scris sîrguincioşi studii 
care sa justifice atari măsuri. Să ne mai reamintim şi disputele pe care le-a stîrnit după căderea regimului 
decizia Academiei Romane de revenire la dubletul î din i – â din a. La mijloc a fost iarăşi un joc politic. 
Înalta instituŃie ştiinŃifică se compromisese grav de-a lungul deceniilor de comunism. Înainte de 1989, în 
fruntea ei ajunsese… Elena Ceauşescu, soŃia dictatorului-cizmar. Burduşită cu pseudo-savanŃi deveniŃi 
membri doar datorită obedienŃei ideologice, Academia s-a văzut în 1990 supusă unor critici vehemente din 
partea noii societăŃi civile. Un memoriu semnat de sute de intelectuali a acoperit întreaga prima pagina a 
unei ediŃii din România liberă, singurul ziar independent al momentului. În atari condiŃii, cuiva i-a venit o 
idee „salvatoare“: ce-ar fi dacă ar face Academia o demonstraŃie de „anticomunism”?! Cum?: „demascîndu-
l“ pe î din i ca fiind „de inspiraŃie sovietica” şi impunînd atari întoarcerea la â din a. Singurii membri 
lingvişti au boicotat – de altfel – iniŃiativa (Emanuel Vasiliu a votat împotriva, iar Ion Coteanu s-a abŃinut, 
deşi era un susŃinător al puterii „neocomuniste“ de atunci). Degeaba. Şi tot degeaba au pledat colegii lor de 
meserie şi mare parte a elitei noastre intelectuale cum că simplificarea scrierii e utilă, că alternarea celor 
două simboluri grafice pentru acelaşi sunet induce confuzie sau că doar unele cuvinte care conŃin sunetul vin 
din latină. Degeaba numeroasele articole şi studii raŃionale care s-au publicat pe această temă. Aşa se face că 
şi astăzi, după peste un deceniu, în ciuda normativului Academiei, principalele reviste culturale româneşti 
(între care Observatorul cultural) şi o serie de edituri importante continuă să folosească scrierea doar cu î din 
i… 
 
  Zgomot „patriotic” 
  Iată acum o altă intervenŃie „luminoasă” în materie: Legea privind protecŃia limbii române. 
Promotor: senatorul George Pruteanu, eseistul migrator de la PNTCD la PDSR, militant şi împotriva 
învăŃămîntului superior în limbile minorităŃilor etnice. Lipsit de competenŃe economice şi juridice, el se 
concentrează – aşadar – asupra temelor naŃionale, conform strategiilor cunoscute: mult zgomot în 
„apărarea”sfintelor drepturi locale, periclitate de către emanciparea multiculturală şi de către globalizare. În 
vecinătatea unor figuri gen Adrian Păunescu sau Corneliu Vadim Tudor, Pruteanu e vehement, ridică tonul, 
gesticulează amplu, retoric. Dacă n-are cum să fie un legislator priceput, măcar să fie mare „patriot”. Chiar şi 
cu preŃul ridicolului, precum în cazul acestei legi aberante şi – în fond – inaplicabile. Limba e asemeni unui 
organism viu, ea evoluează, inclusiv prin asimilarea unor cuvinte şi expresii din alte limbi. Nu le poŃi 
„interzice”, nici măcar stabilind amenzile de 10 pînă la 50 de milioane de lei prevăzute în proiect. 
  Principalele Ńinte vizate sînt emblemele produselor de larg consum, firmele magazinelor şi reclamele 
radio şi TV. Într-un număr recent al unei publicaŃii de profil, AdMaker, profesioniştii din industria de 
publicitate l-au întrebat pe Pruteanu, fără intenŃii polemice, interesaŃi strict tehnic, cum se poate ca un 
producător internaŃional să-şi schimbe marca sau sloganul caracteristic doar în România. Personajul a 
adoptat o poză relativistă, susŃinînd că legea va trebui aplicată cu măsură etc. etc. Răspunsul corect este că 
nu se poate. Ridicolul iniŃiativei se vede şi în textul propus spre adoptare: de pildă, se indică obligativitatea 
ca în versiunile traduse ale reclamelor „ritmul, volumul şi intonaŃia rostirii textelor în limba româna s…t să  

http://www.observatorcultural.ro/Ion-Bogdan-LEFTER*authorID_27-authors_details.html
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corespundă cu ritmul, volumul şi intonaŃia rostirii din varianta străină”! Însă cum să preiei „ritmul, volumul 
şi intonaŃia” din japoneză, bunăoară!?! 
  Nici justificările mai „filozofice” nu Ńin. Invocarea modelului francez al legii nu e tocmai fericită, 
ştiute fiind notele exagerate de mîndrie naŃională din Hexagon. În Uniunea Europeană, Parisul este – de 
altfel – singurul care nu recunoaşte – încă! – minorităŃile etnice. Celălalt precedent e de-a dreptul neonorabil: 
în Slovacia naŃionalistului Vladimir Meciar a fost votata în 1995 o lege similară, abrogată acum doi ani ca 
efect al Cartei minorităŃilor adoptate de către un guvern de astă-dată democratic… 
 
  Vom avea o „poliŃie a limbii”! 
  Dezbătut în Senat în urma cu cîteva săptămîni, proiectul Legii privind protecŃia limbii române a fost 
retrimis la Comisia pentru cultură, artă şi mass-media pentru reformularea unui articol. A revenit în plenul 
Camerei superioare joia trecută şi a fost adoptat cu 63 de voturi pentru, 35 contra şi 7 abŃineri. Spre ruşinea 
parlamentarilor de etnie româna, cea mai fermă atitudine împotriva acestei legi aberante a fost aceea a 
colegilor lor maghiari din UDMR. Urmează votul în Cameră, promulgarea şi… monitorizarea firmelor, a 
reclamelor, a emisiunilor de televiziune – şi aşa mai departe. Vom avea în România un soi de „poliŃie a 
limbii“! „Iubitorii de Ńară” se pot umfla – fuduli – în pene: şi-au dovedit încă o dată vigilenŃa în lupta cu 
bunul-simŃ. 
  Încă un detaliu. La sfîrşitul dezbaterilor din Camera superioară, la fel de furtunos-„patriotice” ca şi 
cele din legislatura precedentă, cînd cu modificarea Legii învăŃămîntului, Pruteanu le-a mulŃumit de la 
microfon susŃinătorilor săi. Lista – vai! – mai mult decît elocventă: Adrian Păunescu, Grigore Zanc şi Sergiu 
Nicolaescu din partea Partidului Social Democrat, Mihai Ungheanu din partea Partidului România Mare şi 
scriitorii neangajaŃi politic Nicolae Breban, Octavian Paler, Augustin Buzura, Alex. Stefănescu (primul şi 
ultimul – de fapt – creştin-democraŃi)… 

 
 
P.S. 
Se observă o răutate şi reaua-credinŃă, dar şi o ideologizare  a articolului, dar e dreptul oricărui 

opozant să-şi spună punctul de vedere, dar să fie corect nu ... . 
   

Despre Emanuel Kant Vasiliu şi Ion Coteanu,  singuri lingvişti din Academia Română la 
momentul votului acceptării scrieri lui â din a şi a lui sunt în loc de sînt. 

 
                                                           Emanuel Kant Vasiliu 
 
  Emanuel Kant Vasiliu (n. 7 septembrie 1929, Chișinău, d. 19 august 2001) a fost un lingvist român, 
membru titular din 1992 al Academiei Române. Între 1990 și 2001 a fost directorul Institutului de Fonetică 
și Dialectologie „Al. Rosetti” al Academiei Române. 

  S-a preocupat de teoria limbii și filozofia limbajului și a făcut cercetări asupra mai multor aspecte ale 
limbii române: stabilirea inventarului de foneme ale limbii române, fonologia istorică a dialectelor 
dacoromâne, aplicarea regulilor de transformare la sintaxa limbii române, fixarea etapelor din istoria limbii 
române etc. A promovat în România orientările moderne ale științei limbii: structuralismul (incluzînd 
fonologia Școlii lingvistice pragheze, glosematica hjelmsleviană, descriptivismul american), tehnicile 
generativ-transformaționale, semantica, lingvistica textului etc. 

  Ca membru al Academiei Române, Emanuel Vasiliu s-a opus revenirii la grafia cu â și sunt, votînd 
împotriva deciziei din 1993. Celălalt lingvist din acea vreme al Academiei, Ion Coteanu, s-a abținut. 

  
  În memoriam Emanuel Vasiliu  
  S-a stins din viaŃă după o îndelungată suferinŃă, Emanuel Vasiliu, profesor universitar doctor docent, 
membru titular al Academiei Române, una dintre cele mai reputate şi mai respectate personalităŃi din 
domeniul lingvisticii româneşti. O buna parte a activităŃii sale s-a desfăşurat dincolo de frontierele 
tradiŃionale ale disciplinei, concretizîndu-se în lucrări aflate la interferenŃa cu matematica, logica, filozofia 
limbajului sau teoria textului. Demn de menŃionat este şi faptul că, la începutul anului 1990, a fost singurul 
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membru al Academiei Romane care s-a opus scrierii cu „â” şi cu „sunt”. Celalalt lingvist din Academie, 
profesorul Ion Coteanu, s-a abŃinut... Într-un mesaj îndoliat, fostul preşedinte al României, profesorul Emil  
Constantinescu, îşi exprima mîhnirea faŃă de această tragică dispariŃie: „Cercetător inspirat şi tenace, fin 
observator al fenomenelor limbii cu implicaŃiile lor filozofice şi logice, Emanuel Kant Vasiliu a fost una 
dintre acele minŃi luminate care împletesc în chip fericit erudiŃia şi rigoarea cu viziunea novatoare şi 
universalismul. Profesor eminent, impunător prin inteligenŃă, gîndire liberă şi modernă, calm şi optimism 
didactic, a fost cu mult mai mult decît dascăl, a fost un formator de personalităŃi. A lăsat în urmă o operă, rod 
al unei cercetări şi meditaŃii de o viaŃă, al contactului permanent cu tinerii şi cu colegii de breaslă”. 
 
                                                                       Ion Coteanu 
 
  Ion Coteanu (n. 6 octombrie 1920, București - d. 11 decembrie 1997, București) a fost un lingvist și 
academician român.  

Urmează cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din București (1931-1939). Licențiat, în 1943, al 
Facultății de Litere și Filozofie a Universității  din București. În 1946 devine asistent la Facultatea de Litere, 
în 1949, șef de lucrări, iar în 1951 conferențiar universitar. În 1952 este exclus din învățămîntul superior, 
fiind reîncadrat în 1955. Este ales prodecan al Facultății de Filologie. În 1962 devine profesor universitar, iar 
în 1966 șef al Catedrei de limba română de la Facultatea de Limba și Literatura Română din București. 
Împreună ci Iorgu Iordan și Alexandru Graur, va fi redactor responsabil al noii seriii a Dicționarului limbii 
române (DLR). În același timp ajunge director adjunct al Institutului de Lingvistică din București (1958-
1970), iar apoi director (1970-1994). Sub conducerea sa, ia ființă în 1980 Colectivul de poetică de la 
Institutul de Lingvistică. În 1992 este ales prorector al Universității „Spiru Haret” din București, iar apoi 
rector. 
  A fost senator român în legislatura 1990-1992 ales în municipiul București pe listele partidului FSN 
și președinte al Comisiei de învățămînt a Senatului.  
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