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În alegerea temei de cercetare şi în alcătuirea 

lucrării am pornit de la constatarea utilităţii studiilor 

contrastive într-o perioadă a globalizării informaţiilor, a 

vitezei de elaborare şi transmitere a fluxului 

informaţional, a interferenţei tot mai complexe a 

diferitelor domenii ale activităţii umane, ceea ce a şi dus 

la instituţionalizarea, în diferite organisme internaţionale, 

a multilingvismului. 

Într-adevăr, după o perioadă de eclipsă a 

lingvisticii contrastive, constatăm în ultima vreme o 

revigorare a acestei direcţii de cercetare, atât de necesară 

învăţării limbilor străine, cât şi diverselor activităţi de 

traducere. 

Am alcătuit aşadar teza noastră, ţinând seama de 

constatările de mai sus. Am considerat util a redacta o 

secţiune în care să fie redate problemele principale ale 

analizei contrastive şi ale aplicării principiului funcţional 



în studierea gramaticii, şi în special a gramaticii limbii 

române. 

Analizând realizările şi perspectivele lingvisticii 

contrastive (v. Cap. 1. Analiza contrastivă. Realizări şi 

perspective), am constatat că în momentul de faţă 

investigaţiile de acest tip se desfăşoară în două mari 

direcţii: una teoretică, mai puţin evidentă, şi alta 

aplicativă, cu rezultate mult mai vizibile. În acest sens, 

am sesizat că cercetările se desfăşoară, de fapt, pe două 

paliere: unul descriptiv sau paradigmatic, altul analitic 

ori sintagmatic. 

Scopul urmărit la acest nivel este acela de a 

alcătui un repertoriu de probleme care, ulterior, să fie 

detaliate prin cercetări analitice. Practic, palierul al doilea 

nu poate funcţiona eficient şi corect fără repertoriul de 

similitudini şi diferenţe stabilit prin cercetările de tip 

paradigmatic. Lucrarea noastră se plasează la nivelul 

descriptiv sau paradigmatic şi urmează unor studii 

orientate în special spre grupul verbal. Am considerat în 

acest context, că, alături de verb, celălalt pilon important 

al comunicării este substantivul, motiv pentru care ne-am 

orientat cercetarea în această direcţie. 



În abordarea acestei părţi de vorbire am avut în 

vedere noua perspectivă ce domină, aşa cum am amintit, 

actualmente teoria lingvistică, anume aceea funcţională, 

aceasta cu atât mai mult cu cât ea apare şi în configuraţia 

actualei Gramatici a limbii române. Vol. I: Cuvântul; 

Vol. II: Enunţul (GALR), editată la Institutul de 

lingvistică „Iorgu Iordan — Al. Rosetti“, sub auspiciile 

Academiei Române (2005). După ce am realizat un scurt 

excurs în istoria funcţionalismului, am expus, ca bază 

teoretică a viitoarei noastre analize, principiile şi noile 

organizări morfosintactice din această lucrare (v. Cap. 2. 

Principiul funcţional în Gramatica limbii române). 

Am considerat apoi că o analiză contrastivă de 

tip paradigmatic nu se poate efectua în condiţii optime 

fără o trecere în revistă a fazelor de dezvoltare a limbii 

ţintă, care, în cazul nostru, este engleza. Am redactat deci 

un capitol special dedicat istoriei limbii engleze (v. Cap. 

3. Elemente de istorie a limbii engleze), în care am 

urmărit, între altele, modificările de structură 

morfologică ce au determinat evoluţia englezei de la o 

limbă de tip sintetic la una de tip analitic, aşa cum este 

astăzi. Faptul prezintă importanţă pentru analiza 



contrastivă pentru a înţelege mai exact anumite diferenţe 

structurale între română şi engleză. Ne-am oprit cu 

preponderenţă, cum era şi firesc, asupra substantivului în 

engleză atât din punct de vedere sincronic, cât şi 

diacronic.  

Abordând problematica aceleaşi părţi de vorbire 

din limba română, am fost puşi în situaţia de a expune 

modificările apărute în GALR în raport cu vechea 

gramatică. Este, ca atare, un capitol liminar în raport cu 

analiza contrastivă din partea a doua a lucrării (v. Cap. 2. 

Substantivul în limba română. Privire generală). 

Partea a doua este consacrată analizei 

contrastive aplicative a substantivului în limbile română 

şi engleză. 

În Cap. 1. Clasificarea substantivelor, sunt 

prezentate diversele clase de substantive, caracteristicile 

lor semantice şi morfosintactice, precum şi tipurile de 

noţiuni care sunt incluse în fiecare dintre următoarele 

clase de substantive: comune/proprii, abstracte/concrete, 

individuale/colective, discrete/masive, „adjectivale“ şi 

„verbale“. Aşa după cum am arătat, gramatica 

tradiţională are în vedere şi alte criterii: forma, înţelesul 



(conţinutul) şi regimul gramatical. Astfel, după formă, 

substantivele mai pot fi: simple şi compuse. 

Clasificarea substantivului nu diferă în cele două 

limbi. Există o singură opoziţie comun/propriu, din care 

decurg reguli morfosintactice în general convergente şi 

câteva divergente.  

Cap. 2. se referă la flexiunea nominală. În cazul 

substantivelor, flexiunea nominală se realizează cu 

ajutorul articolelor definite, nedefinite sau prin 

nedeterminare, adică prin articolul zero. 

Datorită faptului că limba engleză este o limbă 

analitică, nici flexiunea nominală, nici flexiunea verbală 

nu cunoaşte o varietate de forme. În cazul substantivelor, 

există doar o formă pe care o ia orice substantiv la 

cazurile nominativ, dativ, acuzativ şi vocativ singular. 

Datorită acestui aspect, topica propoziţiei şi contextul în 

care apar substantivele sunt definitorii pentru 

determinarea funcţiei sintactice şi a cazului 

substantivului. Aşa cum am menţionat anterior, flexiunea 

substantivului poate fi făcută cu sau fără articol. Dar nici 

articolele nu sunt părţi de vorbire flexionare: ele îşi 

păstrează o singură formă atât la feminin, cât şi la 



masculin sau neutru şi la oricare dintre cazuri. În acest 

capitol am insistat cu precădere pe funcţiile şi situaţiile în 

care se folosesc cele trei articole: definit, nedefinit şi 

zero. 

Nu există nicio apropiere între determinarea 

definită în cele două limbi, datorită structurilor complet 

diferite, datorită caracterului analitic al flexiunii în 

engleză faţă de cel sintetic în română. În schimb, se pot 

face apropieri în ce priveşte articularea nedefinită, 

deoarece ambele limbi recurg la acelaşi tip de morfem: 

un, o/a, an. Pot fi identificate similitudini şi în ce priveşte 

funcţiile acestui tip de articol.  

Conceptul de „determinare zero“ sau 

„determinant zero“ este destul de ambiguu. În general se 

admite că articolul zero marchează opoziţia 

nonindividualizare/individualizare prin raportare la 

articolul definit. 

Cu Cap. 3. Categoria genului începem 

descrierea şi analiza categoriilor gramaticale ale 

substantivului. În acest capitol prezentăm aspectele 

definitorii ale acestei categorii gramaticale, aspecte 

surprinse însă în subcapitole separate, datorită 



diferenţelor majore dintre modalităţile de marcare a 

genului în limba română în comparaţie cu cele din limba 

engleză.  

Se impune deci de la început o precizare 

importantă: categoria genului este fundamentală în 

gramatica limbii române, pe când în limba engleză genul 

este o categorie mai puţin importantă, distincţia făcându-

se în cazul animatelor doar prin opoziţia de sex, în cazul 

inanimatelor neputându-se vorbi de nicio opoziţie 

deoarece toate sunt considerate substantive de gen 

neutru. Sub raport strict gramatical, în engleză nu există 

desinenţe specifice spre a putea grupa substantivele în 

clase după gen, aşa cum se întâmplă în limba română. 

Gramaticile actuale ale limbii engleze disting 

genurile analitic, prin determinanţi ori lexical (prin 

compunere sau derivare) şi prin opoziţia semantică 

[+Animat]/[-Animat], din care perspectivă se conturează 

patru „genuri“: masculin (pentru fiinţe de sex masculin), 

feminin (pentru fiinţe de sex feminin), neutru (pentru tot 

ce nu implică ideea de sex natural) şi comun (pentru 

ambele sexe, dar în situaţia în care sunt privite în general, 

fără intenţia de precizare a sexului).  



Fiind vorba de diferenţe structurale, am 

considerat că soluţia optimă este prezentarea detaliată a 

redării genului în cele două limbi, pentru traducere sau 

învăţare rolul cel mai important avându-l contextul 

situaţional. 

În Cap. 4. Categoria numărului, am avut în 

vedere numărul gramatical al substantivului, singular sau 

plural. În acest sens am luat în considerare că, în 

abordarea contrastivă a categoriei numărului, atât în 

limba română, cât şi în limba engleză majoritatea 

substantivelor urmează anumite reguli precise când 

vorbitorul se referă la unul sau la mai multe obiecte dintr-

o categorie. 

Această opoziţie de număr nu se realizează însă 

în flexiunea tuturor substantivelor. Din acest punct de 

vedere, substantivele se împart în substantive numărabile 

sau discrete (countable), care participă la opoziţia de 

număr singular/plural, şi substantive nonnumărabile sau 

nondiscrete (uncountable), care nu participă la opoziţia 

de număr, flexiunea lor reducându-se la unul dintre 

termenii opoziţiei: singular, vorbindu-se în acest caz de 

substantive singularia tantum sau plural, pluralia tantum, 



realizările lor morfosintactice în română şi engleză 

prezentând atât asemănări, cât şi deosebiri, cum sunt cele 

privitoare la acord. 

De asemenea, ne-am referit amănunţit la 

pluralul împrumuturilor, mai ales al celor din latină şi 

greacă, din motivul foarte important că unele şi-au păstrat 

forma de plural din limba de origine, ceea ce le apropie 

de ceea ce există în română.  

În cazul substantivelor nonnumărabile, de care 

ne-am ocupat şi în capitolul consacrat clasificării 

substantivelor, am expus situaţiile în care unele 

substantive sunt în engleză singularia tantum, pe când în 

română ele pot indica şi pluralul. Clasa substantivelor 

pluralia tantum conţine, pentru comparaţia noastră, două 

componente: un grup de substantive care sunt pluralia 

tantum în ambele limbi şi un altul în care nu se mai 

regăseşte această corespondenţă. O problemă asupra 

căreia ne-am oprit în mod deosebit este aceea a 

posibilităţii ca aceste substantive pluralia tantum să fie 

confundate cu forma de plural a unor substantive 

numărabile 



Unele substantive sunt pluralia tantum fără a fi 

însă marcate desinenţial, dar impun acordul cu verbul la 

plural. Acelaşi comportament sintactic îl au şi 

substantivele pluralia tantum provenite din adjective sau 

participii. 

Cap. 5. este consacrat Categoriei cazului, pe 

care lingviştii îl consideră cea mai gramaticală dintre 

categoriile substantivului. De fapt, sistemul categorical al 

cazului se plasează la granite morfologicului cu 

sintacticul, la el fiind esenţial modul de relaţionare cu 

elementele constitutive ale enunţului. De aceea, cazurile 

sunt definite prin funcţiile pe care le realizează în 

propoziţie. Este capitolul în care analiza trebuie să 

coboare de la nivelul paradigmatismului la cel al 

sintagmatismului, implicând, în mod necesar, compararea 

unui număr destul de mare de segmente morfosintactice 

şi chiar semantice. Această situaţie a impus o analiză 

centrată pe fiecare caz în parte. 

Prin Cap. 6. Funcţiile sintactice ale 

substantivelor, cercetarea contrastivă se transferă în 

domeniul sintaxei şi în cel mai larg, al enunţului. Am 

avut în vedere părţile de propoziţie, urmărind modul în 



care ele se regăsesc în special în grupurile nominal şi 

verbal, fără a neglija, acolo unde a fost cazul, grupul 

prepoziţional.   

Există însă câteva părţi de propoziţie în 

gramatica limbii române pe care nu le regăsim conturate 

ca în gramatica limbii engleze. Este vorba de 

complementul predicativ al obiectului, complementul 

secundar, complementul comparativ, circumstanţialul 

sociativ, circumstanţialul cantitativ, circumstanţialul de 

relaţie şi circumstanţialul cumulativ. Fără îndoială că 

acestea, ca entităţi relaţionale, se regăsesc şi în gramatica 

limbii engleze, dar identificarea lor se presupune o 

cercetare a cărei amplitudine s-ar abate foarte mult de la 

premisele stabilite pentru teza noastră. 

Nutrim speranţa că cercetarea noastră, realizată 

în funcţie de parametrii pe care i-am indicat în capitolele 

introductive, dar mai ales în cele consacrate analizei 

contrastive şi funcţionalismului să prezinte o bază 

temeinică pentru principalele domenii care beneficiază de 

aceste studii: didactică învăţării limbilor străine, în cazul 

nostru engleza, şi traductologia. 
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