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REZUMAT 

 

 ApariŃia în 2005 a Gramaticii limbii române, urmată în 

2008 de ediŃia revăzută şi în 2010 de Morfosintaxa limbii 

române, volum ce actualizează informaŃiile potrivit celor mai 

noi teorii lingvistice, a făcut ca abordarea diverselor fapte 

de limbă să cunoască nu doar o lărgire a orizontului de 

cercetare necesar oricărui specialist, ci şi o reinterpretare a 

acestora din perspectiva gramaticii moderne. 

 Verbul, capitol important al morfosintaxei, impune 

mereu completări de ordin semantic, sintactic şi stilistico-

pragmatic, fiind o clasă lexico-gramaticală în perpetuă 

devenire. În mod firesc, tratatul academic îi dedică acestuia 

partea cea mai amplă. Se observă atât tendinŃa de aliniere la 

realizările din spaŃiul anglo-saxon şi american, cât şi cea de 

valorificare a lor, cu intenŃia de a descoperi, dincolo de 

particularităŃile fiecărei limbi, nişte universalii lingvistice. 

Un exemplu ni-l oferă formele verbale nepersonale/ nonfinite, 

denumire existentă şi în celelalte limbi romanice (fr. les 

formes non finies du verbe, it. le forme non finite del verbo, sp. las 

formas nonfinitas del verbo, port. formas verbais nonfinitas) sau în 

engleză (nonfinite verbal forms/ verbals), cu sublinierea că 
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acestea nu au supin. Situate în afara categoriei modului, 

asemenea forme au câştigat faŃă de ediŃiile anterioare nu 

atât cantitativ, cât calitativ. 

 Interesante prin ocurenŃele inedite din stilul beletristic 

şi publicistic şi de multe ori dificile ca interpretare 

gramaticală, formele verbale nepersonale ne-au atras 

îndeosebi atenŃia, fiind preocupaŃi de a le aprofunda şi de a 

găsi răspunsuri la propriile nelămuriri (legate, de exemplu, 

de comportamentul lor semantic şi sintactic – ambiguitatea 

unor structuri, interferenŃa valorilor circumstanŃiale, 

viabilitatea unor poziŃii sintactice, raportul cu alte clase de 

cuvinte, procesul locuŃional). Considerate de Constantin 

Noica mijloace de redare a modulaŃiilor fiinŃei, modurile verbale 

reprezintă o sursă nebănuită de expresivitate, în jurul lor se 

concentrează însăşi dezbaterea cugetului cu el însuşi. Zonele mai largi 

de viaŃă umană se petrec la alte moduri decât indicativul.1 

 Intitulată Modurile nepersonale ale verbului în limba română 

contemporană, denumire tributară gramaticii tradiŃionale, 

lucrarea noastră se doreşte a fi o sinteză a infinitivului, a 

gerunziului, a participiului şi a supinului, având ca 

fundament contribuŃiile Gabrielei Pană Dindelegan şi ale 

                                                           

1 Vezi Cuvânt împreună despre rostirea românească, p. 247. 
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Rodicăi Zafiu (urmărind astfel linia Gramaticii limbii române – 

2005, 2008), dar şi ale unor lingvişti precum Matilda 

Caragiu-MarioŃeanu, Frieda Edelstein, Valeria GuŃu 

Romalo, Mioara Avram, Elena NegoiŃă-Soare, Iorgu 

Iordan, Dumitru Irimia, C. Dimitriu, Ion Diaconescu, D. 

D. Draşoveanu, G. G. NeamŃu, IonuŃ Pomian ş.a. 

 Din raŃiuni didactice, ne-am propus utilizarea unor 

concepte actuale, existente în DicŃionarul de ştiinŃe ale limbii 

(2005). Printre cuvintele-cheie ale tezei apar următoarele: 

(pseudo)adjunct, anaforă, amalgamare, ambiguitate, argument, 

autonomie enunŃiativă, avansare, cauzativ, circumstanŃial, clitic, 

complement, complementizator, condensare, control, (co)referenŃialitate, 

deplasare, forme nepersonale, grup sintactic, lexicalizare, marcă 

flexionară, mod, modalitate, modalizare, modalizator, negaŃie, 

omonimie, operator, pasivizare, poziŃie sintactică, predicat complex, 

predicat (semantico)-sintactic, propoziŃie contrasă/ redusă/ nonfinită, 

PRO, reflexivizare, rol, valenŃă, tematizare, tranzitivitate, verb 

ergativ/ inergativ, verb prototipic, variaŃie liberă. 

 Situându-ne între tradiŃie şi inovaŃie, am preferat 

sintagma moduri nepersonale, ocurentă în variaŃie liberă cu cea 

de forme nepersonale, deoarece considerăm că nu li se poate 

nega acestora conŃinutul modal, dependent contextual ori 
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mediat de elemente exterioare lor. Înscriindu-se în sfera 

modalizatorilor, modurile nepersonale dezvoltă semnificaŃii 

dintre cele mai diverse, vorbitorul putând reda acŃiunea ca 

reală, posibilă sau obligatorie. Demersul pe care îl avem în 

vedere continuă descrierea teoretică a celor patru forme 

verbale aşa cum este aceasta realizată în Gramatica limbii 

române (GALR), propunând o modestă contribuŃie prin care 

să reunim vechiul şi noul în abordarea modurilor nepersonale. 

 Pornind de la exemplificări diversificate ce acoperă un 

spaŃiu literar generos (includem aici scriitori premoderni, 

clasici, interbelici şi contemporani, mulŃi dintre ei 

nemaicitaŃi: Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Nicolae 

Iorga, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, Emil Cioran, A. E. 

Baconsky, Ion Barbu, Tudor Arghezi, George Bacovia, 

Vasile Voiculescu, Marin Preda, Ana Blandiana, Ileana 

Mălăncioiu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea 

Cărtărescu, Mircea Nedelciu, Mircea Ivănescu, Răzvan 

Petrescu, Radu Cosaşu, Petru Popescu ş.a.), lucrarea 

noastră oferă unele explicaŃii, comentarii personale, 

nuanŃări, abordări comparative ori soluŃii legate de tiparele 

structurale acolo unde ele lipsesc ori nu apar suficient 

ilustrate. Mai mult, comentând poziŃiile lingviştilor faŃă de 
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anumite funcŃii sintactice, unii negându-le, alŃii tratându-le 

sumar ori (aproape) deloc, încercăm să demonstrăm 

existenŃa lor prin contextele selectate. 

 Având în atenŃie cele mai recente opinii din literatura 

de specialitate (şi totodată referinŃe în limba engleză şi în 

limba franceză), dar fără a contesta meritul gramaticii de tip 

clasic, şi utilizând drept sursă literatura, pledăm pentru 

tratarea solidară limbă–literatură, cea din urmă furnizând 

informaŃii esenŃiale despre evoluŃia fenomenelor lingvistice, 

i.e. despre modurile nepersonale, şi productivitatea lor. În 

acest sens, intenŃionăm să desprindem anumite valenŃe 

expresive, aşa cum ni se evidenŃiază ele mai ales în poezia şi 

proză modernă şi postmodernă (la Nichita Stănescu, Mircea 

Ivănescu, Mircea Cărtărescu, Mircea Nedelciu, Răzvan 

Petrescu, Petru Popescu etc.). 

 Bazându-ne pe un material bibliografic foarte bogat 

(nenumărate articole din periodice, lucrări de referinŃă), dar 

fără a avea pretenŃia exhaustivităŃii, teza noastră urmăreşte 

o abordare cuprinzătoare şi integratoare a celor patru 

moduri nepersonale cu tot ceea ce Ńine de comportamentul 

lor semantic, morfologic, sintactic şi, pe alocuri, stilistico-

pragmatic. Organizată în cinci capitole, lucrarea noastră 
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orientează demersul analitic dinspre general înspre 

particular şi propune o sinteză a celor patru moduri/ forme 

nepersonale atât din perspectivă generală, cât şi la nivelul 

tiparelor structurale (poziŃii sintactice ocupate, construcŃii 

specifice şi nespecifice, structuri clişeizate şi incidente etc.). 

 Primul capitol, Verbul în limba română contemporană. 

Precizări necesare, este unul preponderent teoretic şi are rolul 

de a defini această parte de vorbire, de a-i prezenta 

principalele clase flexionare cu elementele lor caracteristice, de 

a circumscrie categoriile gramaticale verbale: modul, timpul, 

aspectul, numărul, persoana şi diateza şi de a exemplifica 

relaŃia cu alte clase lexico-gramaticale a formelor verbale 

nepersonale. O atenŃie deosebită am acordat categoriei 

modului şi relaŃiei dintre mod, modalitate şi modalizatori, dat 

fiind că viziunea gramaticii academice faŃă de acesta a 

cunoscut o schimbare de abordare de la o ediŃie la alta, 

aducând numeroase nuanŃări. Am încercat să facem, în 

acest sens, un inventar al poziŃiilor adoptate de lingvişti 

de�a lungul timpului. 

 Următoarele patru capitole alcătuiesc un studiu 

monografic, intenŃia noastră fiind aceea de a oferi, pe de o 

parte, informaŃii cât mai precise şi contexte adecvate pentru 
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manifestarea celor patru moduri/ forme nepersonale, iar pe 

de altă parte, de a propune interpretări, comentarii ori chiar 

soluŃii în rezolvarea unor ambiguităŃi. Toate capitolele 

urmăresc linia GALR, cu modificări mai mici sau mai mari 

de structură, având ca elemente comune următoarele 

aspecte: expresia formei verbale, discutarea naturii sale morfologice 

(dualitatea verb ~ nume pentru infinitiv, gerunziu şi supin; 

dualitatea verb ~ adjectiv pentru participiu; dualitatea verb ~ 

adverb pentru gerunziu), relaŃia cu alte clase lexico-gramaticale, 

grupul sintactic cu centru formă verbală nepersonală, tipare structurale 

(în context verbal, adjectival, adverbial şi nominal, diferenŃiate de 

la o formă la alta), valenŃe expresive. 

 Al doilea capitol, Infinitivul în limba română contemporană, 

aduce, pe lângă teoretizările necesare organizate în jurul 

punctelor menŃionate anterior (discutând opiniile avizate ale 

unor lingvişti faŃă de statutul „conjuncŃional” al prepoziŃiilor/ 

locuŃiunilor prepoziŃionale construite cu infinitivul), şi actualizările 

unor informaŃii (am făcut o trecere în revistă a celor douăzeci 

de termeni pentru a denumi morfemul a , cu multiple referinŃe şi 

comentarii). Am exemplificat unele situaŃii pe care nu le 

găsim în tratatul academic: controlul exercitat de un complement 
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posesiv, de un atribut genitival sau de un clitic posesiv asupra 

subiectului infinitivului. 

 Ilustrarea infinitivului ca guvernor al unui grup sintactic (i.e. 

termen regent pentru diverse tipuri de complemente şi 

circumstanŃiale) se bazează pe contextele identificate de noi în 

sursele literare, multe dintre ele nemaicitate până acum. În 

sesizarea valorii de viitor a grupării a avea + infinitiv, am 

propus o posibilitate de dezambiguizare faŃă de aceeaşi grupare, 

dar cu sens modal, prin apariŃia unui adverb de timp exprimând 

posteritatea sau durata ori prin corelarea cu a avea + conjunctiv. 

 ApariŃia infinitivului în grupul verbal este ilustrată cu 

nouăsprezece funcŃii sintactice (subiect, nume predicativ, predicativ 

suplimentar, complement direct, secundar, prepoziŃional şi comparativ, 

circumstanŃial de timp, de mod, de cauză, final, concesiv, condiŃional, 

consecutiv, instrumental, de excepŃie, de relaŃie, cumulativ şi 

opoziŃional). În descrierea lor am evidenŃiat următoarele: 

folosirea infinitivului subiect şi complement direct ca fenomenalizări 

ale unor anafore cumulative/ rezumative; ambiguitatea unor infinitive 

după verbe aspectuale (a prinde); includerea unora în construcŃii 

cauzative (a da a înŃel ege); existenŃa şi a altor regenŃi decât cei 

deja cunoscuŃi pentru o construcŃie infinitivală relativă (a găs i); 

propunerea de a trata infinitivul după a f i  cu sensul „a-i arde, a 
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fi interesat/ preocupat de” drept complement prepoziŃional şi 

nu subiect. 

 Am comentat, folosind scheme grafice, anumite 

expresii verbale problematice (a f i  aproape de a , a f i  la un 

pas de a , a f i  pe punctul de  a , a f i  pe cale  de  a , a f i  

depart e de a) în comparaŃie cu alte structuri infinitivale 

creatoare de confuzii. Descrierea complementului comparativ, a 

circumstanŃialului exceptiv şi a infinitivului apozitiv se sprijină pe 

mai multe exemple decât cele identificate de noi în 

majoritatea lucrărilor de referinŃă. Am sesizat apropierea 

dintre infinitivul cauzal şi cel agentiv. Am ilustrat infinitivul final 

incident, circumstanŃialul consecutiv cu de , până , până la  şi 

pentru  (necitat de Ion Diaconescu sau alŃii), instrumentalul 

negativ (lipsa instrumentului marcată de fără), conversiunea 

prin autonimie, bine reprezentată cu exemple din lirica lui 

Nichita Stănescu şi din aforismele lui Emil Cioran. Am 

insistat asupra statutului unor locuŃiuni prepoziŃionale finale, 

concesive şi condiŃionale şi am subliniat anumite valenŃe expresive. 

 Printre acestea am exemplificat câteva fenomenalizări ale 

repetiŃiei (laitmotivul, poliptotonul, anafora, anadiploza, 

epifora, chiasmul). Bazându-se pe enumeraŃie, coordonarea prin 

infinitiv poate apărea la nivelul oricărei funcŃii sintactice 
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(subiect, nume predicativ, atribut, construcŃie infinitivală 

relativă, complement şi circumstanŃial). Efecte stilistice 

deosebite capătă infinitivul şi în enunŃuri predicative, mai ales 

prin acumularea unor verbe din sfere semantice diferite. 

Sugestive sunt şi imprecaŃiile constituite din forme verbale 

inversate ori situaŃiile de tematizare a infinitivului. 

 Capitolul trei, Gerunziul în limba română contemporană, 

detaliază, în aceeaşi manieră, expresia şi natura morfologică 

a formei verbale ca la infinitiv, aducând foarte multe 

exemple din stilul beletristic. Am abordat gerunziul potrivit 

caracterului său nepropoziŃional (fără echivalent frastic) şi 

propoziŃional (corespunzător unui raport de coordonare ori de 

subordonare, cel din urmă dezvoltând şaisprezece funcŃii 

sintactice: subiect, atribut, predicativ suplimentar, complement direct şi 

prepoziŃional, circumstanŃial de timp, de mod, de cauză, final, 

condiŃional, concesiv, consecutiv, de excepŃie, de relaŃie, cumulativ şi 

opoziŃional).  

 Dintre contribuŃii amintim: ilustrarea fenomenului de 

control exercitat asupra subiectului gerunziului de către un 

complement posesiv sau un atribut genitival; precizarea conversiunii 

accidentale a gerunziului (substantivizarea prin autonimie a 
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verbului a f i); identificarea şi exemplificarea unui mare 

număr de compliniri. 

 Primele tipare structurale analizate includ gerunziul 

circumstanŃial de mod şi cel instrumental. Am propus recunoaşterea 

modalului prin asocierea cu grupuri adverbiale sau nominale ori 

după prezenŃa interogativului/ relativului cum  sau a unui 

modalizator epistemic. În cadrul funcŃiilor amintite, am discutat 

construcŃiile exceptive şi interferenŃa valorilor circumstanŃiale: 

condiŃională, cauzală, temporală; am citat deopotrivă apariŃia 

instrumentalului în construcŃii antitetice (chiasm) sau tautologice. În 

tratarea gerunziilor asociative am luat în considerare lectura 

circumstanŃial-asociativă, comentarea opiniilor unor lingvişti, 

negarea unui raport de coordonare concluziv subiacent acestui tip 

de gerunziu. 

 Alte aspecte legate de comportamentul sintactic al 

gerunziului vizează: ambiguitatea subiect–atribut, tematizarea 

gerunziului subiect; ilustrarea diversificată a atributului verbal 

cu scheme ale grupurilor nominale complexe; predicativul suplimentar 

după diverşi regenŃi (forme verbale personale/ nepersonale) 

şi apariŃia într-o structură exceptivă; explicarea gerunziului 

„ipostazei” prin elipsă şi glisarea pe poziŃia „complementului 

calităŃii”; comentarea existenŃei complementului prepoziŃional. 
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 Cât priveşte funcŃiile circumstanŃiale, am discutat statutul 

formei gerunziale începând  şi al grupării începând cu  şi am 

ilustrat interferenŃa valorilor (temporal-concesivă, temporal-cauzală, 

temporal-condiŃională). Am comentat unele locuŃiuni verbale 

cauzale, sesizând lectura cauzal-temporală, cauzal-instrumentală, 

cauzal-temporal-condiŃională a gerunziului. Am susŃinut cu 

argumente existenŃa circumstanŃialului final, dar şi a celui 

opoziŃional. Mai multe exemple au fost aduse pentru 

circumstanŃialul comparativ-condiŃional, pentru lectura mixtă 

condiŃional-modală, condiŃional-temporală, condiŃional-temporal-

cauzală, condiŃional-concesivă, dar şi pentru gerunziul consecutiv. 

Am discutat circumstanŃialul de excepŃie şi unele contexte 

actualizând sensul restrictiv/ limitativ. ApariŃia gerunziului în 

construcŃii incidente şi structuri clişeizate a fost, de asemenea, 

generos exemplificată. 

 Am relevat şi câteva dintre valenŃele expresive ale 

gerunziului: folosirea adjectivelor gerunziale şi a gerunziilor verbale 

ca epitete în poezia romantică şi modernă, ambiguitatea 

sintactică, fragmentarea discursivă (coordonare întreruptă) prin 

utilizarea gerunziilor asociative, crearea unor licenŃe poetice. 

 În capitolul patru, Participiul în limba română 

contemporană, în afara consideraŃiilor generale, am detaliat 
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natura sa morfologică: comportamentul adjectival (insistarea 

asupra negaŃiei focalizante, a semnificaŃiei superlative din afixele 

derivative, a ocurenŃei în sintagme superlative, a relaŃiei cu procedeul 

derivării şi al compunerii; exemplificarea generoasă a 

substantivizării şi a adverbializării). La comportamentul verbal, 

trăsăturile participiului se sprijină pe contexte foarte diversificate, 

la fel şi în cazul grupului sintactic cu centru participial. 

 Analizând structurile participiale, am făcut o sinteză a 

opiniilor legate de tiparul pasiv şi de cel impersonal; am procedat 

similar şi la atribut, aducând exemple pentru ilustrarea 

nuanŃei circumstanŃiale temporale, cauzale, cauzal-temporale şi 

cauzal-condiŃionale; la numele predicativ, am dat câteva modificări 

semantice, comentând statutul grupării a f i  + participiu; 

predicativul suplimentar poate fi generat şi dintr-o circumstanŃială 

temporală sau concesivă (neilustrate de Gramatică); am subliniat 

posibilitatea apariŃiei participiului în poziŃie de complement 

(prepoziŃional şi comparativ-condiŃional), dar şi de circumstanŃial 

(de cauză şi de relaŃie); am adus şi alte exemple decât cele 

existente (mai ales din literatura contemporană) pentru 

construcŃiile participiale temporale, cauzale, condiŃionale, concesive, 

evidenŃiind interferenŃa valorilor; am identificat şi un participiu 

în structură exceptivă.  
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 Prin valenŃele expresive, am demonstrat apariŃiile mai 

puŃin obişnuite ale participiului: încălcări ale tranzitivităŃii – 

folosirea unor participii neadjectivizabile provenind de la 

verbe intranzitive (licenŃe poetice), diverse ipostaze ale repetiŃiei 

(chiasmul, antanaclaza, poliptotonul). 

 În ultimul capitol, Supinul în limba română contemporană, 

am detaliat consideraŃiile Gabrielei Pană Dindelegan din 

studiile dedicate supinului şi participiului, dar nu numai 

(incluzând contribuŃiile din GALR), aducând, pe lângă 

exemplele citate mai frecvent din Ion Creangă, multe altele 

– literare (George Coşbuc, Calistrat Hogaş, Marin Preda, 

Ştefan Agopian, Mircea Cărtărescu, Petru Popescu etc.) ori 

din publicaŃii, supinul fiind mai „deficitar” în acest sens, 

după cum reiese din tratarea expeditivă existentă în marea 

parte a gramaticilor. Am ilustrat douăsprezece funcŃii ale 

supinului-verb (subiect, nume predicativ, atribut, complement direct şi 

prepoziŃional, circumstanŃial de loc, de mod, de timp, final, de cauză, 

de relaŃie şi instrumental) şi câteva din cele ale supinului 

substantivizat, punctând contextele diagnostice ale fiecăruia, dar 

şi situaŃiile de ambiguitate. 

 Am urmărit trăsăturile comune supinului şi participiului sub 

aspect formal, semantic, morfosintactic, distribuŃional, al 
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relaŃiei cu alte clase de cuvinte, dar şi pe cele diferenŃiatoare, 

comentând unele poziŃii legate de categoriile gramaticale ale 

supinului. Am realizat o sinteză a viziunilor tradiŃionale şi 

moderne (în afara lingvistei citate, apar nume ca Maria 

Manoliu-Manea, Elena NegoiŃă-Soare, Al. Niculescu, D. D. 

Draşoveanu, G. G. NeamŃu etc.). 

 Un punct de originalitate în acest capitol îl constituie 

partea care se ocupă de prepoziŃiile/ locuŃiunile prepoziŃionale ale 

supinului (de , cât despre , din , după , în , la , pe , pentru , prin , 

de la , pe la , până la , pe lângă , înainte de , în a fară de , în 

loc de). Pornind de la câteva seturi de exemple, am făcut un 

inventar al acestora şi al valorilor semantice (prepoziŃie regim ori 

prepoziŃie cu valoare circumstanŃială – locală, temporală, modală, 

cauzală, finală, limitativă, consecutivă, cantitativă), luând fiecare 

prepoziŃie/ locuŃiune prepoziŃională separat şi urmărindu-le 

distribuŃia în diverse poziŃii sintactice. 

 Am luat în discuŃie, înainte de toate, statutul lui de , 

evidenŃiindu-se patru ipostaze: de1 morfem (pentru funcŃiile de 

subiect, nume predicativ şi complement direct); de2 prepoziŃie 

(la rândul ei subclasificată în: conector în grupul nominal, 

prepoziŃie-regim al unor verbe/ locuŃiuni verbale intranzitive 

şi al unor adjective şi prepoziŃie cu sens circumstanŃial final, 
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cauzal, consecutiv şi de relaŃie); de3 postpoziŃie (ne raliem teoriei 

lui D. D. Draşoveanu), ocurentă în sintagme cu supin 

adverbial dezvoltând o semnificaŃie superlativă, şi de4 

tematizator (în tipare de tematizare forte). Analizându-le, am 

relevat apariŃia supinului în diverse construcŃii cauzative (cu 

verbe precum a da  sau a lăsa) şi formaŃii cvasilocuŃionale 

(având în componenŃă un verb aspectual incoativ: a bufni , a 

lua , a pufni , a izbucni  sau altele: a leşina , a se prăpădi , a 

ropot i , a se tăvăl i), dar şi frecvenŃa structurii verb aspectual 

incoativ/ terminativ + supin. 

 Cât priveşte tiparele structurale cu supinul verbal, am 

propus soluŃia de complement prepoziŃional după verbul a f i  cu 

sensul „a-i arde, a fi interesat de” şi nu de subiect; am optat 

pentru funcŃia de complement prepoziŃional în cazul supinelor 

dependente de verbe aspectuale intranzitive (nu de componente ale 

unui predicat complex) şi de complement direct după cele 

aspectuale tranzitive, agreând soluŃia de predicat complex pentru 

gruparea a avea + supin. Am prezentat situaŃiile de ambiguitate 

a supinului după modalul a avea , dar şi structurile în care 

acelaşi verb are o „citire” posesivă.  

 În tiparul Subiect + copulativ + Supin, am adus în 

discuŃie fenomenul numit construcŃie Tough din gramatica 
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generativă, ilustrând tratarea sa pe baza studiilor Gabrielei 

Pană Dindelegan, dar şi ale Elenei NegoiŃă-Soare, Carmen 

Dobrovie-Sorin, Eugeen Roegiest, Ion Giurgea etc. 

 Dintre circumstanŃiale, ne-am oprit asupra celui de timp, 

adăugând alte exemple; a celui de relaŃie (după adjective ca 

bun , comod , imposibi l , nef i resc , priceput  sau după un 

participiu pasiv); a celui cantitativ (îl considerăm astfel, nu 

consecutiv, aducând nenumărate exemple). NuanŃări apar şi 

la supinul atributiv şi la cel din construcŃiile tematizate (am 

adăugat o a patra structură la cele deja citate). 

 Elaborată ca urmare a studierii unui mare număr de 

titluri (peste 200 de studii şi articole de specialitate, aproape 

140 de lucrări de referinŃă), teza noastră de doctorat 

realizează o sinteză a modurilor nepersonale, vehiculând 

termenii noi din GALR şi Morfosintaxa limbii române, dar 

Ńinând cont de abordarea tradiŃională anterioară acestor 

apariŃii şi încercând o corelare a celor două tipuri de viziuni. 

Raportând ceea ce este vechi la ceea ce este nou, am 

încercat să formulăm câteva observaŃii legate de ocurenŃa 

infinitivului, a gerunziului, a participiului şi a supinului în 

limba română contemporană şi să propunem unele modele 

de analiză. Bazându-ne pe un mare număr de exemple, am 
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urmărit totodată identificarea unor structuri mai puŃin 

discutate ori ilustrate, susŃinând existenŃa şi viabilitatea unei 

poziŃii sintactice ori a alteia. 

 Precum orice demers ştiinŃific, lucrarea noastră nu este 

scutită de unele imperfecŃiuni, idei contestabile sau erori şi 

nici nu epuizează tema aleasă, informaŃiile despre formele 

verbale nepersonale putând fi oricând îmbunătăŃite. Este, 

desigur, un punct de pornire pentru viitoare cercetări. 

Interesantă ar fi alcătuirea unui corpus de texte care să aibă 

în vedere şi limba română vorbită în diverse medii, cele mai 

recente apariŃii beletristice, dar şi publicistice. 
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