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INTRODUCERE 

Actualitatea temei investigate. O realitate cunoscută şi recunoscută de specialişti și uşor 

observabilă şi de unii dintre vorbitori este că limbile evoluează din cauza că lumea evoluează. 

Limbile vii trebuie permanent să se pună de accord cu dezvoltarea vieţii de toate zilele, cu ultimele 

inovaţii ale tehnicii şi ştiinţei. Acest acord se realizează în primul rând prin intermediul 

vocabularului, sector unde raportul limbă/societate se manifestă cel mai direct şi mai evident prin 

2 modalităţi principale: pe de o parte, prin împrumutarea sau crearea în interiorul şi cu mijloacele 

limbii respective de termini noi şi, pe de altă parte, prin îmbogăţirea cuvintelor existente cu noi 

semnificaţii. Dinamica şi vitalitatea vocabularului nu reies deci numai din marea cantitate a 

unităţilor lexical recente, foarte uşor sesizabile de întreaga lume, ci şi din adăugările semantice la 

cuvinte prezente în limbă mai de mult. 

Este cunoscut faptul că limba, ca mijloc de comunicare între oameni, este permanent 

legată de societate şi, de aceea, evoluează şi se dezvoltă odată cu progresul societăţii. Relaţia 

strânsă care există între evoluţia limbii şi evoluţia societăţii este oglindită, în primul rând, în lexic, 

care devine, pe zi ce trece, mai productiv, mai variat, mai subtil. Ca „barometru” al acestei 

puternice legături, vocabularul actual îşi înnoieşte şi îşi măreşte inventarul, recurgând la toate 

domeniile vieţii sociale, politice, economice, culturale etc. 

Dinamica limbii, concretizată prin vitalitate şi creativitate, este demonstrată de avalanşa 

de cuvinte noi şi foarte noi care au pătruns în vocabularul românesc, într-o perioadă scurtă de timp, 

iar diversitatea termenilor recenţi este rezultatul conlucrării mai multor factori care şi-au pus 

amprenta în lexicul actual: „ospitalitatea” limbii române, deschiderea graniţelor ţării, schimburi 

între specialiştii din diverse domenii, reacţia ostilă faţă de limbajul monocolor numit „limbă de 

lemn”, al perioadei anterioare etc. 

Specificul limbii actuale îl constituie, pe de o parte, abundenţa termenilor neologici, care 

denumesc conceptele noi, iar, pe de altă parte, marca varietate de derivate. De cele mai multe ori, 

împrumutul şi creaţia internă ca surse principale ale vocabularului românei actuale - evidenţiază 

tendinţele şi inovaţiile lexico-semantice caracteristice pentru dinamica limbii de după 1990. Fie 

prin împrumuturi, fie prin mijloace proprii de formare a cuvintelor, lexicul românesc s-a îmbogăţit 

considerabil, s-a nuanţat, oferind posibilitatea de a reda, în scris ori prin viu grai, cele mai profunde 

judecăţi şi cele mai alese sentimente. 

Îmbogăţirea vocabularului unei limbi se poate realiza prin mijloace interne — derivarea 

progresivă cu sufixe, cu prefixe şi parasintetică, derivarea regresivă, derivarea cu substituţie de 

afixe, compunerea şi conversiunea — şi prin mijloace externe - împrumuturile lexicale şi calcul 

lingvistic, acesta din urmă fiind amplasat la frontiera dintre împrumuturile lexicale şi creaţiile 
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lexicale interne. împrumutul lexical reprezintă un proces de încorporare a unui element verbal 

dintr-o limbă în alta şi afectează toate subsistemele limbii, fiind identificate împrumuturi de sunete 

, dar se manifestă în modul cel mai pregnant la nivel lexical. 

Obiectul cercetării îl constituie mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului. 

Scopul cercetării constă în abordarea delimitărilor conceptuale ale dinamicii 

vocabularului actual prin intermediul mijloacelor interne și cercetarea experimentală a cultivării 

vocabularului la elevi. 

Pentru a realiza acest scop au fost stabilite câteva obiective: 

1. Analiza literaturii de specialitate privind vocabular al limbii române  ; 

2. Determinarea mijloacelor de îmbogățire a vocabularului; 

3. Determinarea tendințelor actuale ale dinamicii vocabularului românesc 

4. Descrierea particularităților mijloacelor interne de îmbogățire a vocabularului; 

5. Determinarea strategiilor utilizate în predarea-învăţarea mijloacelor interne de îmbogăţire 

a vocabularului; 

6. Verificarea experimentală a cultivării vocabularului la elevii clasei a VII-a; 

7. Formularea concluziilor generale. 

Metodologia cercetării. Pentru realizarea cercetării au fost aplicate următoarele metode: 

 teoretice – analiza fenomenelor pedagogice şi documentelor normativ-reglatorii, sinteza, 

deducerea, corelarea, generalizarea, sistematizarea, compararea; 

 empirice – experimentul pedagogic, colectarea de date; 

 interpretative – metoda observaţiei sistematice, analiza cantitativă şi calitativă a datelor, 

interpretarea datelor cantitative prin realizarea diagramelor şi tabelelor.   

Suportul teoretico-ştiinţific al lucrării. În domeniul dinamicii vocabularului limbii 

române au fost realizate cercetări de către: Avram M., Sala M., Bahnaru V., Bidu-Vrănceanu A., 

Forăscu N., Constantinovici E.,  Bărbuţă I., Corlateanu N., Melniciuc I., Dimitrescu Fl., Gherghina 

D., Gherghina M., Necomireanu D., Chlom E., Melniciuc I., Mititelu O., Stoichiţoiu-Iachim A., 

Vârlan M., Vasiliu L., Graur Al., Zugun P. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: 

 fundamentarea unei concepţii a dinamicii vocabularului actual prin intermediul mijloacelor 

interne; 

 elaborarea strategiilor de îmbogățire a vocabularului la elevi.  TE
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Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de identificarea şi fundamentarea 

condiţiilor de îmbogățire a vocabularului la elevi. Rezultatele cercetării pot fi de un real folos 

filologilor și cadrelor didactice, dar şi cercetătorilor ştiinţifici din domeniu. 

Structura lucrării: lucrarea cuprinde introducerea, trei capitole, concluziile, bibliografia 

din 43 surse și 4 anexe. 

Capitolul 1. „Abordări teoretice privind dinamica vocabularului și mijloacele de 

îmbogățire a vocabularului”, reprezintă o abordare toeretică generală a vocabularului limbii 

române, detrminarea mijloacelor de îmbogățire a vocabularului și detrminarea tendințelor actuale 

ale vocabularului românesc.  

Capitolul 2. „Particularități ale mijloacelor interne de îmbogățire a vocabularului” 

cuprinde o analiza mai detaliată a principalelor mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: 

derivarea, compunerea, conversiunea și familia lexicală. 

Capitolul 3. „Studiu experimental de îmbogățire  vocabularului la elevi” conține 

strategiile utilizate în predarea-învăţarea mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului și  

verificarea experimentală a cultivării vocabularului la elevii clasei a VII-a. 
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I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND DINAMICA VOCABULARULUI ȘI 

MIJLOACELE DE ÎMBOGĂȚIRE A VOCABULARULUI 

 

1.1. Conceptul de vocabular al limbii române 

Criteriul etimologic-formativ are în vedere, geneza şi evoluţia istorică — formală şi 

semantică — a cuvintelor în sistemul lexical. Sunt mijloacele interne de îmbogăţire a 

vocabularului: derivarea, compunerea, conversiunea, onomatopeele. Mijloacele externe de 

îmbogăţire a vocabularului: cuvintele formate prin calc lingvistic, împrumuturile [5, p.68]. 

Termenul de vocabular provine din lat. vocabula „cuvânt”, iar cel de lexic din gr. lexis 

„cuvânt” (ambii pătrunzând în limba română prin intermediul limbii franceze). 

Potrivit lui Groza L., lexicul poate fi definit ca „totalitatea cuvintelor unei limbi” [20, 

p.47]. La prima vedere, această definiţie pune în faţa lexicologiei o sarcină imposibil de realizat: 

cercetarea şi clasificarea tuturor cuvinteor dintr-o limbă din momentul constituirii acesteia ca 

idiom de sine stătător şi până în momentul în care se face demersul ştiinţific respectiv. Lexicul 

limbii române este alcătuit din toate cuvintele care s-au folosit şi se folosesc în această limbă din 

momentul desprinderii ei din latină până astăzi. Din punct de vedere teoretic această definiţie poate 

fi acceptată, dar din punct de vedere practic ea se referă la un domeniu al limbii care nu poate fi 

prea exact delimitat, deoarece nu există mărturii despre absolut „toate cuvintele limbii române”. 

Acest aspect se referă nu numai la perioada veche, când limba română nu a cunoscut decât relativ 

târziu o manifestare scrisă, ci şi la cea actuală. În afara cuvintelor care au o frecvenţă mare în 

limbă, în orice perioadă, există numeroase creaţii lexicale de moment, unice chiar, a căror existenţă 

în limbă este efemeră, dar care potrivit definiţiei date fac parte din lexicul limbii române, înţeles 

ca totalitatea cuvintelor unei limbi, lexicul are deci unele zone clar delimitate, a căror investigare 

este sigură, dar şi zone obscure pentru care se pot face numai evaluări aproximative. 

De regulă, lexicologia nu îşi propune să studieze lexicul în totalitatea sa, ci numai părţi 

sau componente ale acestuia. Din această cauză unii cercetători fac o distincţie între lexic şi 

vocabular. Lexicul se referă la aspectul general, iar vocabularul se referă la aspectul particular. 

Distincţia terminologică se face însă de la sine. Atunci când vorbim despre lexicul sau despre 

vocabularul limbii române ne referim în mod evident la aşa-zisa totalitate a cuvintelor din această 

limbă. Când vorbim însă despre lexicul sau despre vocabularul politic al limbii române 

contemporane ne referim la o anumită componentă a lexicului sau a vocabularului general, 

delimitat în funcţie de criterii socio-profesionale şi cronologice. Tot aşa se poate vorbi de lexicul 

sau de vocabularul unei persoane, de lexicul sau de vocabularul unui text etc., în sensul de 
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totalitatea cuvintelor utilizate de o persoană sau într-un text anume. Deci specializarea semantică 

a celor doi termeni, lexic şi vocabular, nu este atât de necesară pe cât pare la prima vedere, deoarece 

utilizarea lor nu dă naştere la confuzii terminologice [19, p.42]. 

Dintre toate domeniile limbii, vocabularul este partea cea mai dinamică, mai supusă 

influenţelor externe şi, în consecinţă, cea mai mobilă şi mai eterogenă în privinţa conţinutului şi a 

structurii organizatorice. Pe de altă parte, elementele constitutive sunt şi foarte numeroase. în 

principiu, dicţionarele-tezaur ale limbii române înregistrează între 140.000 de cuvinte şi 175.000 

de cuvinte (cu tot cu variantele cuvintelor-titlu), dar un număr exact este imposibil de stabilit [29, 

p.14]. 

În comparaţie cu vocabularul, celelalte domenii ale limbii — fonetica, morfologia, 

sintaxa, au un număr redus şi relativ finit de unităţi, organizate după nişte criterii destul de 

riguroase. Ştim exact câte vocale, semivocale, consoane, diftongi, triftongi etc. există în limba 

română şi cum se grupează acestea (după locul şi modul de articulare etc.) în sistemul fonologie 

al limbii. Ştim bine câte părţi de vorbire există în sistemul morfologic al limbii române şi care sunt 

clasele gramaticale definitorii. 

Chiar dacă este mai puţin stabil, şi vocabularul reprezintă o mulţime de elemente, care se 

pot organiza în criterii (fig.1.1.). 

 

Figura 1.1. Criterii de organizare a vocabularului [29, p.15] 

Criteriul funcțional-ierarhic acţionează pe baza unor factori psihologici, socio-

culturali, teritoriali etc., ordonând cuvintele în submulţimi organizate după frecvenţa cuvintelor în 

vorbirea întregii comunităţi a vorbitorilor de limba română, a unor categorii de vorbitori etc. 

Rezultă de aici următoarele subdiviziuni: 

Criteriul funcțional-ierarhic:

-Vocabular fundamental şi 
masa vocabularului;

-Vocabular activ şi 
vocabular pasiv;

-Vocabular literar şi 
vocabular popular.

Criteriul semantic:

-sinonimele;

-antonimele;

-omonimele;

-paronimele;

-cuvintele polisemantice.

Criteriul etimologic-
formativ:

-Mijloacele interne de 
îmbogăţire a vocabularului: 
derivarea, compunerea, 
conversiunea, onomatopeele. 

-Mijloacele externe de 
îmbogăţire a vocabularului:
cuvintele formate prin calc 
lingvistic, împrumuturile.TE
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 Vocabular fundamental şi masa vocabularului; 

 Vocabular activ şi vocabular pasiv; 

 Vocabular literar şi vocabular popular [20, p.74]. 

Criteriul semantic se întemeiază pe analiza conţinutului cuvintelor, mai precis, pe sensul 

cuvintelor, dar ordonează cuvintele în submulţimi prin raportarea acestora la trăsăturile formale 

ale unităţilor lexicale. Subdiviziunile rezultate sunt, aşadar: 

 sinonimele; 

 antonimele; 

 omonimele; 

 paronimele; 

 cuvintele polisemantice. 

Vocabularul sau lexicul unei limbi este constituit din totalitatea cuvintelor care există 

(sau care au existat) în acea limbă. Disciplina care se ocupă cu studierea vocabularului se numeşte 

lexicologie. Vocabularul limbii române conţine în structura lui o parte stabilă, un nucleu numit 

fond principal lexical şi o parte mai puţin stabilă, mai expusă schimbărilor, numită masa 

vocabularului [15, p.66]. 

Sistemul lexical al limbii române este constituit dintr-un centru care include toate 

cuvintele absolut necesare funcţionării normale şi o periferie care înglobează subsistemele lexicale 

secundare, suplimentare, între centru şi periferie existând, în mod firesc, zone de tranziţie. în 

centrul sistemului lexical al limbii române literare este situat lexicul de bază sau esenţial, iar la 

periferia acestuia - lexicul auxiliar sau masa vocabularului, care include toate celelalte straturi ale 

vocabularului (arhaisme, neologisme, regionalisme, cuvinte argotice, de jargon, termeni populari 

şi ştiinţifici etc.), cu excepţia vocabularului de bază. Fondul lexical de bază este cunoscut şi 

folosit de toţi vorbitorii limbii române literare, cunoscând două forme de diferenţiere stilistică: 

neutră sau nemarcată stilistic şi marcată stilistic, şi, ca urmare, lexicul respectiv este folosit fie în 

stilul familial, fie în cel popular, noţiunea de stil fiind utilizată în acest context fie în sensul de mod 

particular de folosire a resurselor limbii în diverse domenii de activitate (accepţia lingvistică), fie 

în sensul de ansamblul de mijloace lexicale folosite pentru a obţine anumite efecte artistice 

(accepţia literară) [3, p.164]. 

De altfel, vocabularul de bază merită să atragă o atenţie sporită atât din partea 

lexicografilor, cât şi a lexicologilor. Mai mult, aşa cum confirmă cei mai mulţi specialişti în 

materie, procedeele de care dispunem actualmente pentru identificarea vocabularului curent sau 
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de bază al unei limbi sunt empirice, unicul criteriu fiind furnizat de conştiinţa lingvistică şi de 

cunoştinţele lingvistice pe care le manifestă publicul vorbitor al limbii respective. 

Vocabularul de bază (esenţial) cuprinde cuvintele cele mai uzuale, cunoscute şi folosite 

de toţi vorbitorii limbii române. Aceste cuvinte denumesc noţiunile fundamentale ale vieţii şi 

activităţii omeneşti. 

 părţi ale corpului omenesc: cap, frunte, păr, braţ, picior, piept, mână, ureche, ochi, umăr; 

 grade de rudenie:  tată, mamă, bunică, soră, frate, cumnat, socru, cuscru, văr, unchi; 

 animale: lup, urs, găină, gâscă, elefant, cal, berbec, bou, vultur, maimuţă, leu, tigru, capră; 

 plante şi arbori: copac, iarbă, floare, stejar, măr, brad, cireş, viţă-de-vie, cais, gorun, grâu, 

porumb; 

 termeni legaţi de natură: vreme, timp, zi, noapte, seară, an, anotimp, lună, iarnă, toamnă, 

primăvară; 

 termeni religioşi: biserică, Crăciun, cruce, înger, Dumnezeu, utrenie, lumânare, preot, 

botez, sfânt, slujbă, Bobotează; 

 zilele săptămânii şi lunile anului: luni, marţi, joi, duminică, ianuarie, mai, septembrie, 

noiembrie, decembrie; 

 cuvinte despre locuinţă şi alimente: casă, fereastră, poartă, pâine, uşă, horn, sobă, mîncare, 

vatră, vin, brânză, făină; 

 cuvinte care exprimă însuşiri: roşu, iute, înalt, deştept, inteligent, omenos, zgârcit, bun, 

evlavios, darnic; 

 cuvinte care arată numărul: doi, patru, cinci sute treizeci şi şase, nouă mii, două milioane;  

 nume de acţiuni: a scrie (scriere), a merge (mergere), a pleca (plecare), a vedea (vedere), a 

aştepta (aşteptare), a înălţa (înălţare); 

 cuvinte care se referă la stări sufleteşti: vesel, veselie, trist, tristeţe, melancolie, 

melancolic, bucuros, bucurie, mânhnit, mâhnire, mânios; 

 cuvinte de legătură: cu, de, pe, sub, în, spre, şi, dar, însă, ci, sau, ori, deşi; 

 nume de persoane: Vasile, Gheorghe, Maria, Dimitrie, Constantin, Ioana, Ştefan, 

Alexandra [4, p.85]. 

Ele se caracterizează prin frecvenţa mare cu care apar în procesul comunicării, prin 

bogăţia de sensuri şi prin capacitatea de a forma derivate şi cuvinte compuse sau de a intra în 

locuţiuni şi expresii. Cercetările făcute de lingvişti au arătat că fondul principal lexical al limbii 

române actuale conţine aproximativ 1500 de cuvinte, dintre acestea 60% sunt de origine latină, iar 

40% de diverse alte origini. Fondul principal împreună cu structura gramaticală reprezintă esenţa, 
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specificul unei limbi; întrucât limba română a păstrat de obicei se spune „a moştenit” majoritatea 

fondului principal şi structura morfologică, sintactică din latină, ea este o limbă romanică, de 

origine latină. Iată câţiva termeni de origine latină: aqua/apă, aurum/aur, caelum/cer, 

campus/câmp, caput/cap, cena/cină, decem/zece, ferrum/fier, fumus/fum, cognatus/cumnat, 

gelu/ger, herba/iarbă, frater/frate, homo/om, lupus/lup, manus/mână, mater/mamă, novus/nou, 

laudare/lăudare, oculus/ochi, octo/opt, ovum/ou, pater/tată, pilus/păr, populus/popor, prmus/prun 

[29, p.17]. 

Cuvintele din fondul principal de cuvinte au şi cele mai multe derivate sau compuse şi 

intră în numeroase locuţiuni şi expresii. De exemplu, substantivul cap: a-l bate la cap, a-şi pierde 

capul, a da peste cap, din cap până în picioare, cu noaptea în cap, nici în ruptul capului, a avea 

scaun la cap, a sta pe capul cuiva, a i se urca la cap, a-şi lua lumea în cap, a-i deschide cuiva 

capul, a-şi face de cap etc. 

Din circa 120.000 de cuvinte câte are limba română în total, aproape 1500 fac parte din 

vocabularul fundamental. Peste 60% din aceste cuvinte sunt de origine latină, iar restul au diverse 

origini [4, p.165]. 

Vocabularul uzual este inclus în întregime în dicţionare, fără a se manifesta reticenţe 

deosebite faţă de un cuvânt sau altul şi ca urmare vocabularul curent este tratat în modul cel mai 

detaliat în operele lexicografice. Acesta include unităţile lexicale ce intră în uzul scris sau vorbit 

al unui cititor cu nivel mediu de cultură, definiţia acestora fiind ilustrată din abundenţă prin 

exemple ce prezintă funcţionarea lor în discursul scris sau vorbit. In plus, vocabularul din fondul 

comun sau curent este întrebuinţat, practic, în toate stilurile limbii literare şi populare: beletristic, 

publicistic, familiar, colocvial, religios, administrativ etc. Mai mult, el include şi un număr 

considerabil de cuvinte numite tradiţional neologice. Lexicul comun asigură continuitatea limbii 

în timp şi spaţiu, adică în evoluţie istorică şi pe axa teritorială de răspândire a limbii române. 

Vocabularul comun sau curent se opune tuturor celorlalte straturi lexicale ale 

vocabularului, diferenţiate fie din punct de vedere temporal, fie din punct de vedere spaţial, fie, în 

fine, din punct de vedere social sau profesional. 

În acelaşi timp, vocabularul de bază, împreună cu sistemul gramatical şi cel fonetic, 

constituie, aşa cum afirmă Iorgu Iordan, nucleul limbii, factorul ei de stabilitate şi de dezvoltare 

[10, p.52]. 

Vocabularul fundamental este identificat în raport cu masa vocabularului, numit şi 

vocabular schimbător sau vocabular secundar. Această parte a vocabularului cuprinde cuvinte care 

nu sunt cunoscute şi întrebuinţate de toţi vorbitorii şi care nu formează baza de creare de cuvinte 

noi. Masa vocabularului cuprinde aproximativ 90% din totalul cuvintelor şi are în alcătuire, pe axa 
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temporală - arhaisme şi neologisme, pe axa spaţială, elemente literare şi elemente regionale sau 

regionalisme şi, pe axa socială - cuvinte de argou, de jargon, profesionalisme, termeni tehnico-

ştiinţifici etc [4, p.168]. 

Masa vocabularului reprezintă restul cuvintelor din vocabular, în cazul limbii române, 

diferenţa de la cele circa 1.500 de unităţi ale vocabularului fundamental până la totalul de 

aproximativ 175.000 de cuvinte (cu tot cu variante). Această parte se şi numeşte, în diverse lucrări 

de specialitate, restul vocabularului sau vocabular secundar, vocabular disponibil. Termenul de 

„rest” nu trebuie înţeles în sens peiorativ, ci în cel strict matematic, statistic. Căci, dacă la o 

asemenea imensitate de material se poate presupune şi o mare diversitate, în clasele care, totuşi, 

pot fi delimitate, intră şi cuvinte cu frecvenţă mare [3, p.54]. 

Problema este însă că acestea, spre deosebire de cele din vocabularul fundamental, sunt 

utilizate de grupuri mai reduse de vorbitori. În principiu, intră aici: 

 arhaismele 

 regionalismele; 

 termeni literari şi neliterari  

 termeni de argou şi jargon; 

 termenii tehnici şi ştiinţifici [29, p.17]. 

25% cuvinte din masa vocabularului sunt de origine latină (veche şi literară), mulţi 

termeni sunt de alte origini, în diverse proporţii, de exemplu: 

 cuvinte de origine slavă = 8% bici, bârlog, castravete, cofa, dragoste, glas, horn, iubire, 

pustiu, ţintă; 

 cuvinte de origine greacă = 2% cais, cărămidă, condei, dascăl, folos, hârtie, ieftin;  

 cuvinte de origine germană = 2% blat, haltă, lagăr, şlep, şopron, şurub, wolfram;  

 cuvinte de origine maghiară — 2% a alcătui, a bănui, a bântui, bir, meşteşug, rămăşag, 

vamă; 

 cuvinte de origine turcă - 4% bacşiş, bucluc, cafea, calabalâc, chibrit, cioban, duşman, 

geam, halva, tutun; 

 cuvinte de origine franceză =38% a epuiza, afiş, antreu, apartament, bază, birou, boxer, 

 cartuş, cercetător, chiuvetă, costum, capricios, decodificare, fiabilitate, frecvenţă, gentil, 

 misiune, monstrous, pardesiu, picher, remorcher, sufleur, şofer, uzină; 

 cuvinte de origine engleză = 3% blugi, container, computer, fotbal, lider, miting, week- 

 end; 
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 cuvinte de origine daco-getică — circa 100 cuvinte, baci, boltă, brad, brânză, fluier, gorun, 

grumaz, măgură, murg, scapăr, scrum, strugure, urdă, vatră, viezure [22, p.59]. 

În afară acestora, limba română are unele cuvinte cu origini comune: rusă, bulgară, sârbă, 

albaneză etc. 

Studiul vocabularului unei limbi prezintă temelia cunoaşterii şi înţelegerii limbii ca atare. 

După cum consemnează mai mulţi specialişti în materie, studierea acestui element fundamental al 

funcţionării limbii naţionale, în parte a limbii române, mai întâmpină unele obstacole. În această 

ordine de idei, cunoscutul lingvist Theodor Hristea consemnează următoarele: „În învăţământul, 

studiul lexicului merită o atenţie mult mai mare decât i se acordă în momentul de faţă din câteva 

motive pe care le considerăm fundamentale. Cel dintâi se referă la faptul că bogăţia unei limbi 

este dată, în primul rând, de bogăţia şi de varietatea vocabularului ei, teză unanim acceptată atât 

în lingvistica generală, cât şi în cea românească. în al doilea rând, se admite (iarăşi îndeobşte) 

că schimbările care au loc în societate, precum şi spectaculoasele progrese ale ştiinţei şi tehnicii 

contemporane se reflectă în primul rând şi nemijlocit în vocabular, considerat, pe bună dreptate, 

ca fiind compartimentul limbii cel mai labil şi mai deschis influenţelor din afară” [22, p.45]. De 

aici rezultă necesitatea de a-1 studia cât mai temeinic şi, ori de câte ori este posibil, în indisolubilă 

legătură cu prefacerile de diverse naturi care au loc în viaţa materială şi spirituală a unei anumite 

colectivităţi lingvistice. 

În funcţie de frecvenţa sa, vocabularul se împarte în: 

a) vocabularul activ care cuprinde cuvinte pe care le folosim foarte frecvent, în tot 

momentul (o mânca, a bea, a dormi, subiect, predicat, declinare etc.); 

b) vocabularul pasiv care cuprinde cuvinte pe care le cunoaştem, dar nu ne folosim de 

ele în mod obişnuit (dorobanţ, opincă, bostan, lubenifă, truism etc.). Limita dintre  vocabularul 

activ şi cel pasiv diferă de la un vorbitor la altul, în funcţie de gradul de instruire, de profesie, de 

vârstă etc [25, p.38]. 

Totodată, în funcţie de criteriul cultural putem deosebi vocabularul literar de 

vocabularul neliterar (popular, familiar). Vocabularul literar are o mare pondere în limba română 

actuală şi are un caracter normat şi îngrijit, iar vocabularul neliterar îl întâlnim la vorbitorii cu un 

grad de cultură mai redus sau la vorbitorii culţi care se află în situaţii în care nu e necesară 

exprimarea literară. 

Din punctul de vedere al diferenţierii temporale, lexicul se divide în lexic arhaic şi lexic 

neologic. Această modalitate de diferenţiere a lexicului este una din cele mai importante şi mai 

frecvente în literatura de specialitate şi se reduce la opoziţia dintre varianta literară a limbii şi 

varianta limbii care se individualizează prin întrebuinţarea unor forme lexicale fie învechite, fie 
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neologice. De altfel, registrele stilistice nu sunt nişte varietăţi marginale sau speciale ale limbii, ci 

acoperă întregul spectru de comunicare verbală, căci în registrele stilistice se reflectă aspectele 

teritoriale (graiuri, dialecte), temporale (arhaice, moderne), sociale (argou, jargon etc.) şi 

situaţionale ale limbajelor, inclusiv ale lexicului [26, p.45]. 

 

1.2. Mijloace de îmbogățire a vocabularului 

Vocabularul limbii române se află În continuă modificare, adică evoluează şi se 

îmbogăţeşte în permanenţă. Procesul de schimbare a lexicului cunoaşte o accelerare deosebită în 

perioada de la 1990 încoace, aşa cum se reflectă în presa scrisă şi audiovizuală. De regulă, 

conceptul de dinamică şi îmbogăţire a limbii este asociat cu reprezentarea unor intervale relativ 

mari, în decursul cărora se produc modificări semnificative în sistemul mijloacelor verbale de 

comunicare. Studiind situaţia din lexicul actual al limbii române, ne putem convinge cu lejeritate 

că schimbările au loc chiar sub ochii noştri, devenind astfel conştienţi de faptul că limba română 

cunoaşte modificări semnificative, în ultimele două decenii, în direcţia modernizării şi 

internaţionalizării vocabularului său. Preferinţa pentru anumiţi formanţi (sufixe, prefixe, sufixoide, 

prefixoide), extinderea anumitor procedee de îmbogăţire a lexicului (compunere, abrevieri), 

numărul mare de împrumuturi şi de calcuri după engleză, mutaţiile semantice de ultimă oră, toate 

acestea sunt tendinţe active în limba română actuală. 

Potrivit lui Bahnaru V., formarea cuvintelor încă nu deţine un loc distinct în cadrul 

disciplinelor lingvistice [4, p.205]. Astfel, mai mulţi lingvişti români şi străini consideră formarea 

cuvintelor ca fiind un compartiment al morfologiei, motivul principal al acestei modalităţi de 

interpretare constând în faptul că atât formarea cuvintelor, cât şi morfologia se singularizează prin 

caracterul lor sistematic, adică şi în cazul morfologiei şi în cel al formării cuvintelor atestăm 

prezenţa unui număr relativ mic de reguli după care se creează atât noile cuvinte, cât şi formele 

gramaticale ale unui cuvânt, inclusiv cele din paradigma lui flexionară, în baza acestui fapt, unii 

lingvişti, atât români, cât şi străini, includ formarea cuvintelor în morfologie şi această situaţie 

descinde nu numai din comunitatea de procedee pe care le foloseşte atât morfologia, cât şi 

formarea cuvintelor, ci şi din caracterul sistematic al acestora, în special în cazul derivării. 

Bahnaru V. urmează concepţia deja impusă în literatura românească de specialitate, 

potrivit căreia studiul mecanismelor de formare a cuvintelor necesită a fi înglobat în studiul 

vocabularului, respectiv în lexicologie, ca o secţiune a acesteia [3, p.102]. 

Formarea cuvintelor este un domeniu care interesează cultivarea limbii din diverse puncte 

de vedere şi în diferite accepţii ale acestei noţiuni. Cultivarea limbii înţeleasă ca acţiune de 
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îndrumare a direcţiei de dezvoltare a limbii este interesată de formarea cuvintelor ca mijloc de 

îmbogăţire a ei. 

Cunoaşterea sensurilor unor prefixe şi sufixe neologice şi, mai ales, a unor elemente de 

compunere savantă ar ajuta enorm procesul de asimilare a unui număr cât mai mare posibil de 

termeni ştiinţifici care se învaţă la diferite discipline şi ar permite oricând decodarea corectă măcar 

în esenţă a unui termen nou în care s-ar întâlni aceleaşi componente. 

Vocabularul înregistrează toate prefacerile sociale, dezvoltarea culturii şi tehnicii, şi de 

aceea el se înnoieşte permanent. Ca urmare a aceloraşi prefaceri, omul are nevoie, în procesul 

comunicării, de un vocabular diversificat, care să corespundă necesităţilor unei exprimări variate. 

Aşa se explică faptul că limba, abandonând unele cuvinte care nu mai corespund stadiului de 

evoluţie a societăţii, se îmbogăţeşte prin împrumutarea unor noi termeni sau prin crearea lor. 

Îmbogăţirea vocabularului se face pe două căi principale: internă și externă. 

 

Figura 2.2. Mijloace de îmbogățire a vocabularului [29, p.46] 

I. Pe cale internă vocabularul se îmbogăţeşte prin crearea de cuvinte noi, pornind de la 

cuvintele existente în limbă. Căile interne de îmbogăţire a vocabularului sunt: 

a) derivarea; 

b) compunerea; 

c) schimbarea valorii morfologice (gramaticale) numită şi conversiune; 

d) onomatopeele [29]. 

Derivarea este procedeul intern de îmbogăţire a vocabularului cu ajutorul prefixelor 

sau/şi al sufixelor. Ea poate fi progresivă, realizându-se prin: 

Mijloace interne :

derivarea: progresivă (prefixare, 
sufixare, prefixare și sufixare), 

regresivă și parasintetică.

compunerea prin: contopire, 
alăturare, elemente de 
compunere, abreviere.

schimbarea valorii morfologice 
(gramaticale) numită şi 

conversiune: substantivizare, 
adjectivizare, adverbializare.

onomatopeele prin imitarea, 
sunetelor, zgomotelor din natură.

Mijloace externe :

împrumuturi: 
împrumuturi vechi și 

neologisme.

calc lingvistic: calc 
lexical, calc gramatical şi 

calc frazeologic, calc 
lexico-gramatical, calc 

lexico- frazeologic şi calc 
frazeologico-gramatical.
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1) prefixare (cu ajutorul prefixelor); 

2) sufixare (cu ajutorul sufixelor); 

3) prefixare şi sufixare (derivare parasintetică). 

Derivarea poate fi şi regresivă, când se înlătură un sunet sau un grup de sunete asimilate 

de vorbitori afixelor, pentru a forma cuvinte noi (anexa 1.). 

Compunerea este un procedeu intern de îmbogăţire a vocabularului şi constă în unirea 

ori alăturarea a două sau mai multe cuvinte, pentru a forma o unitate lexicală nouă. Cuvintele care 

intră în alcătuirea compuselor sunt, din punct de vedere morfologic, părţi de vorbire de acelaşi fel 

sau diferite [29, p.46]. 

Compunerea se poate realiza prin [17, p.34]: 

a) contopire (unire, sudură); 

b) alăturare; 

c) elemente de compunere; 

d) abreviere. 

În alcătuirea compuselor prin contopire intră cuvinte întregi, existente şi independent în 

vorbire, care se scriu împreună şi se comportă formal ca o singură unitate lexicală: bunăvoinţă, 

fărădelege, untdelemn etc. 

Compusele prin alăturare au în structură tot cuvinte întregi, existente şi independent în 

vorbire, dar acestea se scriu cu cratimă sau separat, nefiind încă sudate din punct de vedere formal: 

câine-lup, Delta Dunării, Marea Neagră, rea-credinţă etc [17, p.40]. 

Cuvintele compuse cu ajutorul elementelor de compunere (cu prefixoide şi cu sufixoide) 

sunt alcătuite din cuvinte inexistente independent în vorbire şi din cuvinte cu o existenţă 

independentă în limbă: autobiografie, electromotor, microproducţie etc. Aceste cuvinte se scriu 

împreună. 

Compunerea cuvintelor prin abreviere sau prescurtare se realizează prin reunirea unor 

fragmente de cuvânt: Agrosem, Centrofarm etc. Alteori compunerea de acest tip se face prin 

alăturarea literelor iniţiale: CFR, ONU etc. În această situaţie se poate folosi punctul, dar utilizarea 

lui nu este obligatorie. 

Conversiunea este un procedeu prin excelenţă gramatical şi constă în formarea unui 

cuvânt nou prin trecerea de la o parte de vorbire la alta. 

Există câteva tipuri de conversiune în dependenţă de partea nouă de vorbire formată. 
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Tabelul 1.1. Tipuri de conversiune [29, p.55] 

Substantivizare 

Articolul. 

Numeralul. 

Adiectivul. 

Adverbul. 

Verbul la gerunziu. 

Interjecția. 

El e un copil bun. 

Am primit un doi. 

Fata frumoasă a venit în ospeţie. 

El lucrează bine. 

El gemea suferind. 

Ah! mă doare piciorul. 

„Un” este un articol substantival. 

Doiul m-a deranjat. 

Frumosul va salva lumea. 

Binele să nu se uite. 

Suferindul gemea în continuu. 

Pu-pu-pu se auzea la marginea 

satului. 

Adjectivizarea 

Substantivul 

 

Pronumele 

Pronumele nehotărât 

 

Verbul la gerunziu 

 

Adverbul 

 

El este un bărbat, interesant. 

 

Acesta este harnic. 

Fiecare trebuie să-şi păstreze 

verticalitatea. 

Căzând într-un moment ar trebui 

să te ridici. 

Azi plec pentru a vizita cele trei 

muzee din centrul Londrei. 

Vitoria Lipan era o femeie 

bărbată. 

Băiatul acesta este harnic. 

Fiecare om întâlneşte greutăţi. 

 

Frunza căzândă. 

 

Ziua de azi este frumoasă. 

Adverbializarea 

Substantivul 

Verbul la participiu  

Toamna este bogată. 

Castelul este deschis. 

Toamna se numără bobocii. 

Vorbeşte deschis. 

 

Unul din izvoarele de îmbogăţire lexicală este formarea de cuvinte pe calea 

onomatopeelor, prin imitarea, sunetelor, zgomotelor din natură (plante, animale, obiecte, om etc.). 

Se pot distinge mai multe categorii de formaţii onomatopeice: 

A. După specificul sunetelor imitate: zgomote repetate: ha-ha-ha! (imită râsul în hohote); 

sunete prelungite: uraaa! (aprobare); tii! (exprimă diverse stări sufleteşti: admiraţie, mirare, 

necaz). 

B. După modul de imitare: 

a) al zgomotului unui obiect: bang-bang sau dang-dang (sunetul clopotului sau alt sunet 

metalic), huştiuliuc (căderea unui obiect în apă) etc. 

b) al instrumentelor muzicale: tam-tam (muzică executată cu o tobă africană); 

c) al ţipetelor insectelor, păsărilor, animalelor: bâz-bâz (musca), ţiu-ţiu (puii de găină); 

d) strigătele oamenilor: aoleu, văleu, oleoleu (durere, spaimă, dor, mirare); 

e) după modul de sugerare: al oboselii, necazului, regretului: uf! [10, p.67]. 

Onomatopeele servesc la formarea derivatelor verbale: a hohoti, a bâzâi, a mieuna, a 

cotcodăci, a şuşoti, a plescăi, a bocăni, a ciocni, a pocni, a pufiii, a croncăni, a trăcăni etc. 
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Pe cale externă vocabularul se îmbogăţeşte prin: 

1) împrumuturi; 

2) calc lingvistic. 

1. Împrumuturile lexicale constituie un mijloc lexical extern important de îmbogăţire a 

vocabularului, ca urmare a vecinităţii geografice a diferitelor popoare, a amestecului de populaţii 

şi a relaţiilor politice, economice, culturale care se pot stabili între divese popoare. Aceşti factori 

extralingvistici au drept consecinţă de ordin lingvistic tocmai împrumuturile. Acestea pot fi 

realizate pe cale directă, prin contactul nemijlocit dintre populaţii şi pe cale indirectă, prin 

intermediul scrisului, al cărţilor şi al culturii [11, p.65]. 

Împrumuturile lexicale constituie un aspect fundamental al contactului dintre diferite 

limbi şi ele se realizează de-a lungul timpului, având caracter permanent. De aceea, în limba 

română actuală, există: a) împrumuturi mai vechi, b) împrumuturi neologice. 

Împrumuturile mai vechi sunt, în primul rând, de origine slavă şi s-au realizat atât pe 

cale populară, cât şi pe cale cultă (biserica şi literatura religioasă): apostol, brazdă, buche, coajă, 

cneaz, drag, plug, strană, vesel etc. Multe dintre împrumuturile slave, cu timpul, au devenit 

arhaisme, iar unele au intrat în vocabularul fundamental. 

Conveţuirea românilor cu maghiarii in Transilvania, au avut ca urmare o influenţă 

lingvistică reciprocă, mai ales în domeniul vocabularului, de aceea, se găsesc cuvinte de origine 

maghiară, cum sunt: belşug, beteag, chin, chip, gingaş, hotar, lacăt, meşteşug, oraş, pildă, răvaş, 

viclean etc. 

În secolul al XVI-lea m lexicul limbii romane au pătruns cuvinte de origine turcească, 

fiindcă Ţara Românească şi Moldova au devenit vasele ale Imperiului Otoman. Exemple: balama, 

basma, cafea, chiftea, dulap, duşumea, halva, iaurt, pătlăgea, pilaf, şandrama etc. 

Asupra limbii române, înainte de influenţa turcă s-a exercitat influenţa grecească: agonisi, 

arvună, cort, folos, mătase, omidă, prisos, traistă, aerisi, epitrop, lefter, molipsi, politicos, taifas, 

tipografie etc. 

Neologismele sunt cuvinte împrumutate din alte limbi. Ele au pătruns în limba română 

cu mai mare frecvenţă după secolul al XVII-lea, cele mai multe împrumuturi neologice au fost din 

latina savantă (aproba, biblie, colocviu, fabulă, literă, dormita, insulă, literă, pictor, rege, tezaur 

etc.) şi din limbile romanice: franceză (arivist, monument, poezie, sergent, atent, bacalaureat, 

certificat, coşmar, fular, pension etc.) italiană (capodoperă, operă, spaghete, stabiliment, 

campion, basorelief, febră, reumatism, teracotă etc.). s-au împrumutat cuvinte şi din alte limbi, 

cum sunt: rusa (activist, steag, sputnic, agrotehnică, combinat, exponat, instructaj, mecanizator, 

procuratură etc.), germana (sortiment, ştachetă, tact, cocs, glaspapi, glasvand, rucsac, tişlaifer 
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etc.) sau engleza (penalty, sprinter, star, start, aut, handicap, marcheting, show, smog, stres, week-

end etc.). Împrumuturile neologice au dus la modernizarea şi îmbogăţirea vocabularului [16, p.74]. 

Calcul lingvistic este situat la graniţa dintre împrumut şi creaţie internă, calcul lingvistic 

este un fenomen pe cât de complex pe atât de interesant, la care limba (prin vorbitorii săi) recurge 

nu de puţine ori pentru a crea noi termeni sau pentru a îmbogăţi semantic cuvintele deja existente. 

La baza oricărui tip de calc (termen care provine din sfera artelor plastice, unde denumeşte operaţia 

de copiere a unei schiţe sau desen cu ajutorul unei hârtii speciale, numite de altfel şi hârtie de calc) 

se află un model străin (cuvânt, îmbinare de cuvinte etc.), a cărui structură (formală sau semantică), 

respectiv mod de organizare, este reprodusă cu ajutorul materialului lingvistic autohton. 

Deosebirea fundamentală între calc şi împrumut, fie şi numai dacă ne gândim că un cuvânt 

împrumutat este preluat ca atare (eventual adaptat fonetic şi morfologic) din limba sursă, în vreme 

ce calcul reprezintă, într-un fel, un tip de traducere a structurii termenului străin, care, ca orice 

traducere, înseamnă redarea, transpunerea unui cuvânt străin dintr-o limbă într-alta. 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească calcul lingvistic sunt următoarele: 

 cuvintele care intră în raza de acţiune a calcului sunt derivate sau compuse, uşor analizabile 

de către vorbitorul bilingv; 

 vorbitorul traduce integral sau parţial cuvântul/construcţia; 

 cuvântul nou este format din material indigen (total sau parţial) şi structură străină 

împrumutată; 

 sensul cuvântului nou este totdeauna identic cu al modelului imitat [21, p.112]. 

Aşadar, spre deosebire de împrumutul direct (sens + formă), calcul reprezintă un 

împrumut indirect, „mai mult sau mai puţin mascat”, căci vizează numai structura (forma internă, 

modul de organizare). 

În literatura de specialitate se operează cu mai multe criterii de clasificare a calcurilor, 

dintre care cel mai des invocate sunt: 

 nivelul lingvistic la care se produce calchierea; în acest caz, se vorbeşte de următoarele 

tipuri: calc lexical și  calc gramatical. 

 fidelitatea faţă de model; după acest criteriu, putem vorbi de: calc total (sau integral) și 

calc parţial (sau semicalc). 

 complexitatea unităţilor calchiate, situaţie în care se disting două tipuri: calc lexical și calc 

frazeologic [4, p.142]. 

Mai mult decât atât, în lucrările de specialitate se preferă de cele mai multe ori combinarea 

acestor criterii, ceea ce permite o mai bună circumscriere a tipurilor şi subtipurilor de calc. 
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Considerăm că putem vorbi de trei tipuri fundamentale de calc lingvistic: calc lexical, calc 

gramatical şi calc frazeologic, şi de trei tipuri combinate: calc lexico-gramatical, calc lexico- 

frazeologic şi calc frazeologico-gramatical. 

Prin ambele mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului s-au exercitat influenţe 

variate, dar acestea nu au diminuat latinitatea limbii române, ci i-au dat anumite trăsături proprii 

prin care se deosebeşte de celelalte limbi romanice. Mai mult decât atât, majoritatea 

împrumuturilor s-au făcut din latina savantă sau din limbile neolatine, ceea ce a dus la 

reromanizarea limbii. 

 

1.3. Tendințe actuale ale dinamicii vocabularului românesc 

În evoluţia limbii române, Guţu-Romalo V. susține că, limba actuală reprezintă etapa cea 

mai recentă a limbii române. Conceptul limbă actuală are în vedere acea ipostază a limbii 

contemporane, care se caracterizează cronologic prin faptul că punctul ferm de referinţă îl 

reprezintă, ca limită finală, „azi” [21, p. 12]. 

Ţinând seama de evoluţia limbii române, conceptul de limbă română contemporană are 

în vedere o etapă din istoria limbii române, caracterizată ca cea mai recentă fază a acestei evoluţii, 

iar, în timp, se aproximează o perioadă de circa o sută, o sută şi ceva de ani. în consecinţă, termenul 

de contemporan nu acoperă o perioadă marcată strict, fapt explicabil, deoarece este ştiut că limba, 

ca principal mijloc de comunicare, nu este un fenomen static, ci dimpotrivă, dinamic. Aşadar, 

abordarea sincronică a unor fapte de limbă se realizază din necesitatea de cercetare sau în scop 

didactic. Chiar şi în scop didactic nu se poate vorbi despre o limbă identică în situaţii de 

comunicare diferite (domeniul ştiinţei, administraţiei, sportului). Indiferent de variantele teritoriale 

(graiuri) şi de alte varietăţi stilistico-funcţionale, în spaţiul românesc se vorbeşte o limbă care 

permite comunicarea fără dificultăţi între toţi membrii societăţii. Această variantă care presupune 

caracteristicile generale întîlnite în toate actele de vorbire şi aceleaşi referinţe de normă (de ordin 

fonetic, gramatical, lexical) reprezintă o variantă standard (literară) [38, p.10]. 

Supusă normei („convenţie prin care se instituie reguli de exprimare cultivată”) în toate 

compartimentele, româna contemporană, ca variantă standard literară, este limba folosită curent în 

scris sau verbal de un vorbitor instruit, ca o variantă nespecializată. Descrierea acestei variante ca 

sistem lingvistic propriu-zis presupune aspectul sincronic, dar din perspectivă diacronică, varianta 

de azi fiind un produs istoric, cu acumulări şi modificări intervenite în timp. Studiul sistematic al 

acestei variante datează din 1950, iniţiativa aparţinând academicianului I. Iordan. 

În lingvistica românească, studiul limbii române ca aspect sincronic, a intrat în atenţia 

cercetătorilor în secolul XX. Aşadar, studiul limbii române contemporane are în vedere descrierea 
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sistemului funcţional al variantei literare standard sistem unitar, cu o structură specific, şi, totodată, 

cunoaşterea, interpretarea principiilor lui funcţionale (a normelor cu cele mai frecvente abateri), 

precum şi evidenţierea principalelor tendinţe manifestate la fiecare nivel în parte (fonetic, 

fonologie, lexico-semantic etc.). 

Dinamica se realizează în ritmuri diferite la diverse nuvele ale limbii. Cel mai mobil este 

vocabularul datorită multiplelor sale determinări extra-lingvistice (de natură politică, socială, 

culturală, tehnico-ştiinţifică), morfologia şi sintaxa sunt mai puţin dinamice deoarece, privind 

morfologia, se recunoaşte stabilirea sistemului flexionar moştenit din latină şi capacitatea lui de 

asimilare a împrumuturilor de diverse origini; sintaxa evoluează sub influenţa unor construcţii sau 

tipare sintactice din limbi modeme (mai ales engleza, franceza). 

Cel mai stabil nivel al limbii este cel fonetic, deoarece sistemul fonetic al românei (7 

vocale, 22 de consoane) odată constituit în jurul sec. IX-V d. Hr. nu s-a mai modificat, chiar dacă  

româna a asimilat cuvintele străine conţinând sunete inexistente în sistemul ei fonetic (acestea au 

fost substituite prin sunete romane apropiate în cazul cuvintelor pe deplin asimilate sau sunt în 

curs de asimilare la împrumuturile recente) [38, p.11]. 

Avem a face cu o perioadă marcată de dinamică - aşa cum au fost şi alte perioade în istoria 

limbii române moderne, iar dinamica înseamnă viaţă intensă şi creativitate. 

Formarea cuvintelor este un mijloc important de îmbogăţire a vocabularului, proces care 

ţine atât de morfologie, prin procedeele pe care le foloseşte, cât şi de vocabular, prin rezultatele 

care se obţin cu ajutorul ei. Prin acest procedeu se creează noi unităţi lexicale „care sunt destinate 

să îmbrace conceptele noi, pe care viaţa unui popor, în multiplele ei forme, le creează şi le impune 

comunicării” [41, p.239]. 

Creaţia lexicală internă este stimulată de tendinţa de lărgire şi înnoire a lexicului. Această 

tendinţă se observă cu precădere în procesul derivării cu afixe, care se caracterizează prin 

menţinerea pe primul loc a sufixării şi printr-o sporire marcată a derivatelor cu prefixe. În ambele 

situaţii, afixele  neologice, cu etimologie multiplă, înregistrează o creştere semnificativă a 

productivităţii, dând naştere la derivate cu caracter denotativ şi/sau conotativ. 

A studia tendinţele unei limbi într-un domeniu oarecare presupune a avea un material 

bogat, aparţinând unei perioade de timp relativ întinse. De aceea, în prezenta lucrare, am 

consemnat materialul adunat din mass-media perioadei postdecembriste până în prezent, 

exemplele înregistrate aparţinând şi limbajului oral, familiar şi argotic.  

Creaţiile lexicale realizate cu ajutorul derivării demonstrează dinamismul şi forţa 

creatoare a limbii noastre, infirmând totodată opinia conform căreia derivarea ar pierde teren în 

limbajul actual în favoarea compunerii. 
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Pentru a înţelege vitalitatea procedeului derivării cu sufixe, precum şi tendinţele actuale 

ale formării cuvintelor, considerăm că sunt interesante nu numai formaţiile care şi-au găsit un loc 

în limba noastră, ci şi cele de moment, trecătoare (aşa-numitele „efemeride lexicale”), căci nu se 

poate şti dinainte câte dintre formaţiile pe care astăzi le considerăm efemere vor putea să câştige 

teren în dezvoltarea viitoare a românei. 

Ca o constantă a limbii actuale se impune atenţiei productivitatea derivării în domeniul 

substantivelor abstracte. Unul dintre sufixele productive este -itate, care formează în limbajul 

literar actual substantive (abstracte ale calităţii) de la baze adjectivale, de preferinţă neologice: 

alternativitate, angelicitate, argumentabilitate, vectorialitate etc. O tendinţă specifică limbajului 

publicistic actual poate fi considerată apariţia (la substantivele în -itate) unor forme analogice de 

plural cu sens concret: lichiditate - lichidităţi, obligativitate - obligativităţi, precaritate - 

precarităţi, vulnerabilitate - vulnerabilităţi, după modelul facilitate - facilităţi etc [41, p.244]. 

Alături de -itate, o pondere destul de ridicată au şi sufixele -iadă, - ism, -ită şi -re, care 

formează tot nume abstracte. 

Deşi întâlnit foarte rar în trecut, sufixul neologic -iadă se dovedeşte foarte productiv în 

mass-media actuală. Productivitatea sa reiese din posibilitatea sufixului de a se ataşa la multe baze 

substantivale (nume comune şi proprii româneşti sau străine), dar şi adjectivale: băsesciadâ, 

bolnaviadă, buticariadă, dosariadă, jilaviade, cu/inoriadă, maneliadă, miner iadă, vadimiadă etc. 

De cele mai multe ori, derivatele recente sunt formate cu sufixe neologice. Din categoria 

acestora face parte şi -ism. Ceea ce aduce nou perioada actuală în caziil acestui sufix este ataşarea 

sa la baze variate (teme populare, nume proprii, adjective, numerale, interjecţii, compuse 

abreviate) şi formarea de derivate conotate depreciativ şi ironic: bodyguardism, bombasticism, 

cioranism, crizism, diasporism, hackerism, hailasism, heirupism, iliescianism, nouăzecism, 

parşivism, talibanism, traseism, vadimtudorism etc [15, p.54]. 

La fel se remarcă o tendinţă (în plan morfologic şi semantic) a formaţiilor derivate 

abstracte în -ism de a-şi forma plurale în -e, având sensuri concrete şi conotaţii peiorative datorate, 

în principal, cuvântului- bază: cioranisme, eticisme, găinărisme, huliganisme, mane/isme, sexisme, 

ţigănisme, vadimisme etc. 

Un alt sufix deosebit de productiv este şi -(iza)re, care derivă substantive (ce aparţin unor 

domenii onomasiologice foarte variate) de la teme verbale şi nu numai: afganizare, africanizare, 

barbarizare, bardotizare, butonare, cosmetizare, cosmicizare, euroizare, ficţionalizare, 

gubernizare, mansardare, marmeladizare, nirvanizare, secretizare, ţigănizare, zoolehnîzare etc. 

În cazul derivatelor ocazionale se remarcă tendinţa de creare a unui antonim: 

dedughenizare, defesenizare, desţănţărizare, dezmătuşire, dezunchire etc. Se remarcă, de 
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asemenea, revigorarea sufixelor vechi slave -eală, - enie şi ataşarea acestora la teme neologice, 

pentru a spori contrastul şi expresivitatea [15, p.59]. 

Productivitatea sufixelor pentru nume abstracte se datorează, în  primul rând, tendinţei de 

abstractizare a limbajului cult actual, dublată de o altă tendinţă lexicală a românei contemporane, 

şi anume de evoluţia ei în direcţia unei exprimări cât mai sintetice. 

Asistăm în limba actuală la revenirea sufixelor vechi, a căror productivitate se credea că 

încetase. în inventarul sufixal actual şi-au dovedit productivitatea sufixele slave -ac (bursac, 

grevac, listac, răspândac, zvonac), -eală (cârcoteală, chioşcăreală, cronicăreală, gugăleală, 

miştocârealâ), -enie (cotcodăşenie, descurcăroşenie, dubioşenie, secretoşenie, premieroşenie, 

scorţoşenie, snobenie, temperamentoşenie, vipoşenie), -nic (culturnic, gazetarnic, ideinic, jalbnic) 

şi cele turceşti: -giu (drogangiu, parcagiu, persiflangiu, ratangiu, profitangiu, sponsoragiu). 

Remarcăm în toate aceste derivate cu caracter expresiv conotaţia peiorativă pe care o produce, de 

regulă, sufixul vechi, popular. 

Limba română actuală îşi manifestă preferinţa şi pentru anumite sufixe care derivă 

adjective. Putem considera productive pentru perioada actuală a limbii următoarele sufixe 

adjectivale, pe care le vom prezenta în ordine alfabetică [41, p.245]: 

 al : acupunctural, asistenţial, chintesenţial, gubernial, naratorial. 

 ant:  handicapant, infantilizant, paranoizant, tabuizant, victimizant. 

 ian: bivolarian, cioranian, ciorbian, geobogzian, geonian, noician, ştefanian; 

 ist: acasist, brandist, postdecembrist; 

 stic: blogistic, cameleonistic, muguristic, poloistic, scenetistic, şopărlistic, telenovelistic, 

violoncelistic; 

 os: bengos, sidos, sexos, sneguros, şpăgos; 

Deşi româna este o limbă derivativă de tip sufixal (numărul sufixelor depăşeşte 600), 

lingviştii au semnalat, în ultimele decenii, creşterea ponderii prefixării în stilul tehnico-ştiinţific şi 

în cel publicistic. 

Pe primul loc se află prefixul ne-, împrumutat din slava veche, care dă naştere la adjective 

şi substantive, selectând chiar şi teme neologice şi intrând astfel în concurenţă cu sinonimele sale 

de circulaţie internaţională in- şi non-: neformal — informai; neanimat - inanimat - nonanimat; 

neconformist - nonconformist.  

La  aceste exemple mai putem adăuga şi derivatele adjectivale următoare: necompetitiv, 

nepoluant, neparlamentar, neprivatizat, nedemocratic, nerentabil. 

Alături de prefixul ne, cele mai numeroase derivate substantivale şi adjectivale cu sens 
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negativ, formate pe teren românesc, conţin prefixele: anti: antidans, antidescentralizare, 

antidescentralizare, antidiscurs, antieuropean, antiglobalizare,  antimaghiarism: contra: 

contrasabotaj, contrapropagandă, contramanifest; in: inasortabil, inclasabil,  informal; non-: 

nonbiotehnologie. 

Un alt prefix negativ, deosebit de productiv în româna actuală, este des-/dez-, moştenit 

din latină şi consolidat prin împrumuturi de origine franceză, din care s-a detaşat prefixul neologic 

de-. Derivatele negative (verbale, substantivale, adjectivale) exprimă contrariul cuvântului-bază 

sau anulează acţiunea verbului : decontextualizare, deruralizare, dezermetizare, dezetatizare, 

dezinflaţie, dezumidificare.  

Prefixul ultra-, împrumutat din franceză, este întâlnit frecvent în limbajul reclamelor 

(ultra-aglomerate, ultracentral, ultracompetent, ultraelegant, ul/rageneros, ultrafin, 

ultraînzestrat, ultraperformant, ultrasensibil, ultra-sofislicat, ultra-strălucitoare, ultra-tupeu), 

câştigând teren şi în terminologia politică: ultracentralizat, ultracomunist, ultraconservator, 

ultrademocraţie, ultraextremist, ultranaţionalist, ultrareformism, ultraromânism [virlan, p.250]. 

Compunerea, ca mijloc dc îmbogăţire a vocabularului, este foarte bine ilustrată în 

dicţionarele recente, confirmând observaţiile Floricăi Dimitrescu privind creşterea considerabilă a 

ponderii acestui procedeu în româna actuală. Sporirea numărului compuselor s-a realizat după 

modele străine (din franceză şi engleză), prin procedee culte, specifice limbajului literar mai mult 

sau mai puţin specializat: parataxa, abrevierea, compunerea cu sufixoide şi prefixoide. 

Compunerea din cuvinte întregi este reprezentată de un număr foarte mare de creaţii 

substantivale şi adjectivale. Iată câteva exemple: bârfă-beton, emisiune-pilot, generice-şoc, 

femeie-comisar, femeie-macara,  femeie-politician,  fişă-chestionar, funcţie-cheie, informaţie-

bombă, lot-martor, public-ţintă. 

Compunerea tematică cu sufixoide şi prefixoide a înregistrat o creştere constantă în 

ultimele decenii, sub aspectul atât al productivităţii şi al inventarului de formanți, cât şi al 

circulaţiei compuselor în diverse stiluri ale limbii. 

Sufixoidele cele mai productive  formează compuse, aparţinând, în special, domeniului 

politic şi având sensuri peiorative: cleptocrafie, comisionocrafie, dinamomania, vizitomania, 

bârfologie, câmpologie, mixologie „amestec de cocktail-uri”, moderatorologie, victimologie, 

cleptozaur, funarofil [41, p.252]. 

Compunerea prin abreviere şi-a dovedit din plin productiviţatea în româna actuală, având 

drept suport principiul economiei în limbă, care devine factor de echilibru necesar în comunicare, 

adaptat capacităţilor psihoumane. Momentul 1990 aduce cu sine schimbări de ordin politic, 

economic şi social reflectate şi la nivelul abrevierilor prin diversitatea structurilor şi, mai mult, 
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prin numărul considerabil de sigle  (în comparaţie cu perioadele precedente) corespunzătoare 

noilor realităţi româneşti. Prin sigle, limba română îşi consolidează sistemul de abrevieri, care nu 

diferă de cele din limbile de circulaţie internaţională. 

În urma abrevierii rezultă abrevieri tip sigle, acronime, trunchieri, segmente de cuvinte 

cu deosebiri de structură şi de flexiune faţă de bazele întregi, însă cele mai mobile şi mai numeroase 

dintre acestea sunt siglele. Sub raport cantitativ, limba română menţine un anumit echilibru la 

nivelul abrevierilor, atât prin creaţiile proprii, cât şi prin împrumuturi sau calcuri. 

În categoria abrevierilor proprii includem: LPF (Liga Profesionistă de Fotbal), FSD 

(Partidul Social Democrat) etc. Ca împrumuturi: PC, engl. personal computer „calculator 

personal”; CD, engl. compact disc „compact disc”; IBM,  engl. International Business Machines 

Corporation „Compania Internaţională de Calculatoare”. Dintre siglele calchiate care s-au impus 

menţionăm: TVA (după fr. taxe à la valeur ajoutée „taxa pe valoare adăugată”), HIV (după engl. 

human immunodeficiency virus „virus al sindromului imunodeficienţei umane”) [33, p.76]. 

Compunerea parasintetică de tip sufixal ar putea fi considerată specifică pentru perioada 

actuală a limbii, având în vedere productivitatea procedeului: irinadrăgoşesc, marinsorescian, 

nichitastănescian, ştefan(o)gheorghist, madambovarysm, alianţo-civist, vadimtudorism, 

caprovarzism, caprovarzist, caşicumist, doinacorniza, habarnist/habarnamist, liber-schimbiza, 

maşscriist, noitoţism, pafarist, curluntrist, petrodavic, pupincurism, pupincuriza. 

Procedeul conversiunii apare marcat şi demonstrat prin câteva formaţii caracteristice 

perioadei actuale a limbii. 

 adjective substantivizate: absorbante, promoţionale pentru „produse promoţionale”, rurali 

pentru „cei din mediul rural”: „nu putem să-i supărăm pe ruralii noştri”. 

 substantive adjectivizate: „vremuri arăpaşe”, băsesoaica, Stones-ii (membrii formaţiei 

Rolling Stones, subl. n.) păuneştii, vadimii, marţienii, măgurenii, văcarii [1, p.112].  

În ceea ce priveşte derivarea sufixală (care se menţine pe primul loc, rămânând cel mai 

productiv procedeu intern de îmbogăţire lexicală), observăm următoarele tendinţe: productivitatea 

sufixelor neologice cu caracter cult şi sens abstract; majoritatea sufixelor productive au etimologie 

multiplă şi circulaţie internaţională; preponderenţa sufixelor substantivale faţă de cele verbale sau 

adjectivale; preferinţa pentru sufixele lungi (compuse sau dezvoltate); existenţa unor afixe 

concurente care dau naştere la sinonime: tarabist — tarabagiu, funarist — funariot, dughenar - 

dughenist, zvonist — zvoner — zvonac, viluţe — vilişoare, a bipui — a bipa, a mitinga — a miUngi, 

a clicăi — a clicka etc. 
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II. PARTICULARITĂȚI ALE MIJLOACELOR INTERNE DE 

ÎMBOGĂȚIRE A VOCABULARULUI 

 

2.1. Derivarea – consideraţii generale 

Derivarea reprezintă principalul procedeu de formare a cuvintelor în limba română. 

Constă în adăugarea la rădăcină sau radical (partea fixă, stabilă, autonomă din cuvintele unei 

familii) a unor particule neautonome, numite afixe, care, schimbând sensul cuvântului-bază, 

determină constituirea unor unităţi lexicale diferite de bază. De exemplu, din cuvântul lucru se 

extrage rădăcina lucr-, de la care pot fi derivate alte cuvinte prin adăugarea afixelor pre-, ne-, -a, 

-(a)re (prelucra, nelucrat, lucrare, lucrare) [5, p.126]. 

Particulele puse înaintea rădăcinii se numesc prefixe, iar cele puse după rădăcină se 

numesc sufixe. Există o categorie, pe care nu toţi lexicologii o recunosc pentru limba română, 

interfixele (considerând-o o varietate a sufixelor sau o dezvoltare a temelor), de exemplu, geruleţ 

(-ul-). 

În legătură cu conceptele de bază de derivare şi (cuvânt) derivativ putem remarca 

următoarele: baza de derivare reprezintă acea parte din derivat care se încadrează, împreună cu 

derivativul (afixul sau afixele) într-un model derivativ pentru a da naştere la un cuvânt nou. 

Identificarea bazei de derivare este o etapă foarte importantă în procesul creaţiilor de tip derivativ. 

Baza de derivare poate fi şi ea simplă, neanalizabilă, şi atunci mai poartă numele de rădăcină (de 

exemplu, căs- din căsuţă), şi complexă sau analizabilă (când reprezintă ea însăşi un derivat, adică 

e formată din rădăcină şi cel puţin un afix), caz în care mai este numită şi temă lexicală (de 

exemplu, lăptăreasă < lăptar- + suf. -easă, însă şi în cazul lui lăptar- putem identifica rădăcina 

lăpt- (de la substantivul lapte) şi suf. -ar. Segmentul lăpt-, care poate fi identificat atât în structura 

lui lăptăreasă, cât şi în aceea a lui lăptar, reprezintă, aşadar, în calitate de element neanalizabil 

mai departe, rădăcina, în vreme ce lăptăr-, element analizabil şi identificabil numai în structura lui 

lăptăreasă, reprezintă tema lexicală a acestui cuvânt) [4, p.210].  

În unele lucrări de specialitate, sinonim cu termenul de rădăcină mai este folosit acela de 

radical. Sunt însă lingvişti care preferă să facă distincţie între rădăcină şi radical. Astfel, rădăcina 

este elementul neanalizabil din punct de vedere morfologic, comun tuturor cuvintelor din aceeaşi 

familie. Ea este elementul stabil al cuvântului, chiar dacă, uneori, în cursul flexiunii (declinare, 

conjugare) poate fi uşor modificat fonetic. Astfel, alături de băiat- (prezent la forma de singular I 

cuvântului de bază), apare mult mai frecvent băief-, care poate fi considerată variantă 

fundamentală (ex. băieţ-el, băieţ-aş, băieţ-andru, băieţ-eşte, băieţ-ol, băieţ-ică etc). Spre 
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deosebire de rădăcină, radicalul poate să conţină în plus anumite afixe derivative (în vreme ce 

rădăcina e întotdeauna o unitate minimală indivizibilă). Dacă rădăcina este elementul comun 

tuturor cuvintelor unei familii lexicale, radicalul apare ca element constant doar în paradigma 

flexionară a unui cuvânt, fie el derivat sau nederivat. După alţi autori, rădăcina poate să coincidă 

cu radicalul, ori să fie inclusă în acesta când e vorba de cuvinte derivate, şi atunci se obţine ceea 

ce se cheamă temă lexicală. Aşadar, rădăcina + afixe = radical sau temă. De exemplu, într-un 

cuvânt cum ar fi căruţ (< car + suf. dim. -uf) segmentul căr- este rădăcina, care în această situaţie 

coincide cu radicalul. în căruţaş sau cărucior avem aceeaşi rădăcină, căr-, dar radicalul (tema) 

este căruţ- (respectiv, varianta căruc-). Tot astfel, în verbul a încununa, rădăcina este cunun- 

(reperabilă şi în alte formaţii, cum ar fi: cununiţă, cununie), iar radicalul încunun- (comun doar 

paradigmei flexionare a verbului amintit) [37, p.45]. 

În sens larg, prin derivare se înţelege asocierea de formative lexicale (afixe) cu un cuvânt-

bază. În sens restrâns, derivarea poate avea în vedere următoarele: 

a) formarea de cuvinte noi prin ataşarea unuia sau mai multor afixe la o bază de derivare;  

b) eliminarea unor afixe reale sau aparente de la cuvinte ori forme flexionare deja existente 

în limbă;  

c) substituirea, în bază de derivare, a unui aflx prin alt afix [4, p.218].  

Aceste trei aspecte pe care le implică mecanismul derivării reprezintă tot atâtea tipuri 

structurale (derivaţionale): derivarea progresivă sau propriu-zisă, derivarea regresivă sau inversă 

şi derivarea prin substituţie de afixe.  

Prin urmare, derivarea este formarea cuvintelor noi cu ajutorul: a) sufixelor, ceea ce se 

numeşte sufixare; b) prefixelor, ceea ce se numeşte prefixare. Derivarea se poate realiza şi prin 

două procedee simultane: sufixare şi prefixare, ca în cuvântul revărsare. Aşadar, derivarea este 

procedeul de formare de cuvinte pornind de la un cuvânt de bază, cu ajutorul sufixelor şi al 

prefixelor. Cuvântul rezultat prin derivare se numeşte cuvânt derivat. 

Este cunoscut faptul că lexicul românesc evoluează în direcţia modernizării, atât sub 

aspectul procedeelor, cât şi al împrumutului de afixe. Afixele lexicale sunt prefixele (afixele care 

se adaugă în faţa bazei) şi sufixele (afixe care se adaugă după bază). Derivarea cu afixe se 

caracterizează prin menţinerea pe primul loc — ca importanţă cantitativă şi calitativă- a sufixării 

şi printr-o sporire marcată a derivatelor cu prefixe. În ambele situaţii, cele mai productive afixe 

sunt cele neologice, cu etimologie multiplă [37]. 

De-a lungul timpului, derivarea a fost tratată şi explicată îndeosebi prin rolul ei primordial 

ca mijloc principal de formare a noi cuvinte. Definiţiile curente date derivării nu acoperă toate 

aspectele pe care acest procedeu le prezintă, insuficienţa definirii privind formele şi 
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particularităţile bazelor de derivare. În primul volum al tratatului despre Formarea cuvintelor în 

limba română, Mioara Avram  nu prezintă definiţia procedeului derivării, ci doar constată 

existenţa a două tipuri principale, şi anume; propriu-zisă sau progresivă, prin adăugarea de afixe 

lexicale şi lexico-gramaticale, şi regresivă, prin suprimarea afixelor sau a unor segmente 

interpretate ca afixe. Astfel, derivarea cu sufixe (care constă în postpunerea unor afixe la un 

cuvânt-bază) este numită sufixare, iar derivarea cu prefixe (care constă în antepunerea unor afixe 

la un cuvânt- bază) este cunoscută sub numele de prefixare. Pe lângă cele două tipuri amintite, 

autoarea citată aduce în discuţie şi formaţiile parasintetice reprezentate de derivate parasintetice 

(rezultate prin asocierea simultană a celor două feluri de derivare progresivă — cu prefixe şi sufixe; 

antidughenizare, defesenizare, nekaghebist etc., respectiv de compuse parasintetice (rezultate prin 

folosirea simultană a derivării şi a compunerii: madambovarysm, ştefan(o)gheorghist, 

vadimtudorism ). 

 

Figura 2.1. Tipuri de derivare [1, p.62] 

La acestea se adaugă derivatele rezultate prin substituire de afixe (sufixe sau prefixe), 

procedeu care nu este prezentat în niciunul dintre cele trei volume ale tratatului de formare a 

cuvintelor, însă el este discutat în alte lucrări recente, dedicate vocabularului şi mijloacelor lui de 

îmbogăţire. Motivul pentru care derivarea prin substituţie nu este evidenţiată în studiile de 

specialitate este reprezentat, probabil, de slaba productivitate a acestui procedeu comparativ cu 

celelalte două, foarte vii, atât în trecut, cât şi astăzi.  

Asemenea cuvintelor, afixele derivative suportă clasificări după mai multe criterii: 

etimologic, funcţional, temporal, productiv, semantic etc. 

1. În funcţie de criteriul etimologic, avem afixe moştenite şi afixe împrumutate. Din 

categoria afixelor moştenite fac parte [1, p.63]: 

1. Derivarea cu sufixe

• Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate  după rădăcină pentru a forma un 
cuvânt nou: bunic (bun+ic); frunziş (frunz+iş)

2. Derivarea cu prefixe

• Prefixele sunt  sunetele sau grupul de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma 
un  cuvânt nou: străbun, necinstite, incapabil, împăduri, înnoda, dezaproba,  reaşeza

3. Derivarea parasintetică 

• Derivatele parasintetice sunt cuvintele formate în acelaşi timp cu  sufix şi cu prefix: 
împădurit = îm + pădur + it
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a) cele atribuite substratului traco-dac: sufixul adjectival -esc (românesc, frăţesc) şi varianta 

sa adverbială, -eşte (româneşte, hoţeşte), lista fiind continuată de sufixele -ac (baltac, 

bârâiac „miel”, ciutac, mârzac, ursac, apaludac, răspândac, zvonac), -an (şobolan, motan, 

mârlan, mârtan, iepuran, juncan, băietan, lungan), -andru (copilandru, băieţandru), -ăni 

{a bălăngăni, a trăncăni, a se dondăni, a croncăni), -uş(ă) (mătuşă, mânuşă, păpuşă, 

cărăbuş, jucăuş, urechiuşă, căluş, pănuşă), -ârlă (şopârlă, codârlă), -el- ea (băieţel, 

porumbel, frumuşel, frumuşea), -ior-ioară (bătrâior, frăţior, lăcrămioară, soţioară, 

surioară, căscioară, mesei oară) etc.; 

b) cele moştenite din latină: -ătate (singurătate, străinătate, greutate), -ciune (amărăciune, 

furăciune, spurcăciune, urâciune, mortăciune, goliciune), -et (bănet, brădet, făget, nucet, 

păsăret), -os (bănos, căpos, dinţos, fălos, păcătos), in- (a înnegri, a învenina), des- (a 

descotorosi, a despăgubi, a desprinde, a desvinovăţi) etc. 

Afixele împrumutate vin din diferite straturi etimologice [4, p.221]: 

a) de origine slavă -ie (boierie, prostie), -ui (biciui, silui), -enie (sluţenie, vedenie), -aci 

(fugaci, gonaci), -alnic (zburdalnic, şăgalnic), - an ie (petrecanie), -eală (împărţeală), - 

ice (pădurice), -iţă (cheiță), -iş (pietriş), -işte (porumbişte), -nic (datornic), pre- (preface), 

răs- (a răsturna) etc.; 

b) de origine maghiară - -aş (cosaş), -eş (trupeş), -ăuş (jucăuş), -ău (mâncău), -şug 

(prieteşug), -şag (furtişag), -ălui (a trebălui, apreţălui) etc.; 

c) de origine turcă - -giu (macaragiu, barcagiu, reclamagiu), -iu (ruginiu, tuciuriu), -ic 

(şiretlic), -lâc (savantlâc, crailâc) etc.; 

d) de origine neogreacă - -isi (a aerisi, a silabisi); 

e) de origine română, fiind vorba de unele segmente (interfixe) din afix care  provin din 

unităţi ale limbii române, precum segmentul -ul (vocală + art. hot.) din sufixul -uleţ 

(coşuleţ, ursuleţ) sau segmentul -ur (desinenţă de plural) din sufixul [ -uros (deluros, 

cioturos). 

2. Criteriul funcţional sau al productivităţii permite ca afixele să fie calificate ca fiind 

productive, puţin productive şi neproductive. Pentru a fi considerat ca fiind  productiv, un afix 

urmează să fie capabil de a putea exprima un număr mare de valori semantice, adică să fie 

polisemantic; să poată crea derivate de la teme aparţinând mai multor clase morfologice; iar ca 

afix neologic, este necesar să intre în combinaţie cu teme lexicale vechi, în timp ce ca afix vechi, 

se cere să se poată ataşa la teme neologice; în fine, cuvintele nou create urmează să aibă o structură 

transparentă, analizabilă, să dea impresia unor formaţii fireşti, fără să pună probleme în procesul 

decodificării semanticii lor. 

TE
ZA

.M
D



29 
 
 

Cele mai productive afixe sunt, în prezent, cele neologice, cu etimologie multiplă: -ist/ -

ism (bombasticism, evazionism, mafotism, caloriferist, gurist, ştirist, intemetist), -bil (antologabil, 

circulabiljucabil, schiabil), -iza (a căminiza, a secretiza, a esenfializa, a maneliza), -re 

(contorizare, dolarizare, cartelizare, manelizare) sau prefixele des- (de-) (a desfia, a dedugheniza, 

a destabiliza, a detensiona), anti- (antiacademic, anticoncepţional, anticarie), non- (noncarte, 

nonautor, nonom), super- (superautomobil, supertren, supercalculator), post- (postcomunism, 

postpaşoptism, postdecembrist, postelectoral) etc. Dintre afixele vechi, continuă să fie productive 

sufixele de agent -ar şi -tor (chioşcar, drumar, gărar, cuptorar, fepuitor, aburitor etc.), -giu 

(cazangiu, camionagiu, pomanagiu, barbugiu), sufixele diminutive -aş, -el, -ică, -işor, -iţă, -uf 

(poetaş, lideraş, plovărel, restănţică, blugişori, vilişoară, slujbuliţă, ţigărică, dolăruţ), sufixul 

colectiv -ime (puştime, rockerime, directorime, avocăţime) sau prefixele vechi în- (îm-) (a 

îmbulina, a îmborcăna, a împopoţona, a înnaveta) şi ne- (nechemat, neortodox, neşifonabil, 

necitibil) [4, p. 221]. 

Nu mai sunt la fel de productive în prezent sufixele -ătate (locul lui a fost luat de sufixul 

neologic -itate), -ciune, -mânt, -isi, -lâc (-lic), -et, -anie, -enie, -iv etc. sau prefixele râs-, pre- 

(prea-) (< sl. pre-) etc. 

3. În funcţie de distribuţia pe axa diacronică (corelată, parţial, cu frecvenţa în limbă), 

afixele se pot împărţi şi ele în arhaice şi neologice. Sunt arhaice şi, în mare parte, ieşite din uz, 

sufixe precum -ame (voinicame, omename), -et (omet, păsăret), -ciune (stricăciune), -ean 

(boulean), -enie (slobozenie, miloşenie), -ilă (gropilă, setilă), -inţă (întâiniţă, nădăjduinţă, priinţă), 

-mânt (ascultământ, lărgămănt, zicământ), -şug (-şag) (prieteşug, furtişag), -uie (cămăşuie, 

cărăruie) etc., şi prefixe ca a- (a abirui, a adurmita» a aspuma), de- (deadevăr, a dedulci, a 

delepăda, demâncare) etc. Sunt neologice şi, în cele mai multe cazuri, cu etimologie multiplă (fr., 

it, lat. savantă şi chiar gemi.) sufixele -ism, -ist, -/za, -ifica, -bil etc. şi prefixele in-, de- (privativ), 

precum şi aşa-numitele prefixe „savante”: a(n)- (apolitic, anorganic), ante- (antecalculafie, 

antefanariot), anti- (antidrog), arhi- (arhicunoscut), co(n)- (confrate, coproprietar), supra- 

(supraaglomerat), contra- (contraproductiv) etc [4]. 

4. După locul de utilizare, afixele pot fi generale şi regionale. Dintre afixele cu caracter 

regional, amintim îndeosebi prefixele do-, pro- şi ză- cu valoare aspectuală, întâlnite în 

subdialectul bănăţean şi pătrunse, probabil, prin intermediul cuvintelor de origine sârbă: să dogată 

„se termină complet”; să proruga „se ruga din nou”; s-o dom „a ars de tot”; o fi dofiert „o fi fiert 

de tot”; să profacem „să facem din nou”, a zăuita „a uita cu totul” etc. 

5. În baza frecvenţei, afixele se împart în uzuale (se suprapun cu cele productive) şi rare 

(se suprapun, în parte, cu cele puţin productive). Sunt uzuale sufixele de agent: -ar, -tor, -ist, cele 
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diminutivale: -aş, -el, -iţă, -icică etc., cele verbale: -u(i), -iza, adjectivale: -esc, -os, -iu, -os, 

adverbiale: -eşte etc. şi prefixele ne-, in-, de-, des- (diz-) etc. Sunt ocazionale sufixele -iadă 

(cuponiadă, ciolaniadă, mineriadă), -ită (demisionită, spionită', chiulangită), -ard 

(patriotard,filosof ard, salonard), -mente (colegialmente, actualmente, unicamente), unele prefixe 

„savante”: hiper-, hipo- (hiperaciditate, hipotensiune), ultra- (ultraperformant), extra- 

(extraşcolar), con- (confrate, colocatar) etc. 

6. În funcţie de criteriul stilistic, avem afixe neutre şi afixe marcate stilistic, în această 

ordine de idei amintim că este necesar a nu se confunda prefixele arhaice a- şi de- cu cele neologice 

(cu valoare negativă şi privativă) omonime. Din categoria afixelor neutre, deci cu valoare 

denotativă, fac parte multe dintre sufixele româneşti vechi: -ar, -tor, -ie, -esc, -u(i), -eşte, -ime, -

an, -ancă etc. (pietrar, muncitor, bucurie, omenesc, muntos, a chinui, orbeşte, ţărănime, curcan, 

ţărancă etc.), precum şi prefixele din vechiul fond: în-, des-, ne-, râs- (a îndepărta, a desface, 

neclar, a răsciti etc.), iar dintre cele neologice, sufixele -ist şi -ism, -iza, ori prefixele in-, re-, post, 

super- etc. Sunt marcate stilistic îndeosebi sufixele diminutivale, ale căror nuanţe pot acoperi o 

întreagă gamă de conotaţii: afective (băieţel, fetiţă, copilaş), peiorative (profesoraş, doctoraş), 

ironice (prostuţ, sărăcuţ), depreciative (revistuță, partiduleț) etc., şi sufixele augmentative, a căror 

valoare conotativă este adesea depreciativă şi peiorativă (căsoaie, băboi, golan, mâncău, fătălău). 

Tot nuanţă peiorativă au şi suf. -ard (poetard,filosofard, şablonard), suf. -astru (poetastru, 

medicastru), unele sufixe colective (comicăraie, vorbărie, şefărie, cifrărie [37, p.52]). 

7. După criteriul relaţiei (de ordin gramatical) dintre afix şi baza de derivare, avem: 

afixe care formează derivate aparţinând aceleiaşi părţi de vorbire în care se încadrează şi 

cuvintele de bază; aici se încadrează sufixele diminutivale şi augmentative (cuţit + -aş > cuţitaş, 

mătură + -oi > măturoi etc.), precum şi cele mai multe dintre prefixe (re- + a citi > a reciti, ne- + 

drept > nedrept, arhi- + cunoscut > arhicunoscut etc.); afixe care schimbă încadrarea 

morfologică a cuvântului de bază :  sufixele adjectivale (aur + -iu > auriu, pământ + -esc > 

pământesc, lemn + -os > lemnos), adverbiale (român + -eşte > româneşte, a târî + -îş > târâş), 

prefixul în- care formează verbe de la substantive (in- + boboc > a îmboboci, în- + floare > a 

înflori) sau de la adjective (în- + verde > a înverzi, în- + roşu > a înroşi) etc. 

8. În funcţie de caracterul obligatoriu sau facultativ al relaţiei dintre un afix şi o 

anumită temă, avem: afixe selectoare, cele care pretind, în mod obişnuit, ca radicalul să aparţină 

unei anumite clase lexico-gramaticale sau să aibă o anumită formă flexionară; de ex., suf. -tor 

formează nume de agent de la verbe: a bănui — bănuitor, a chinui - chinuitor, a vizita - vizitator, 

a citi - cititor etc.; suf. -ar pretinde o bază de derivare substantivală: piatră - pietrar, chioşc - 

chioşcar, gară - gărar etc.; suf. -ură se ataşează la teme de participiu: rupt - ruptură, copt - 
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coptură, ars - arsură etc.; afixe neselectoare, cele care sunt indiferente faţă de încadrarea 

morfologică a bazei de derivare. Fac parte din această categorie aproape toate prefixele precum şi 

un număr mare de sufixe. Astfel, pref. ne- se ataşează la teme substantivale (ne + om > neom), la 

teme adjectivale (ne- + sănătos > nesănătos), la teme participiale (ne- + bănuit > nebănuit) şi la 

teme adverbiale (ne- + cum > necum)', pref. re- se combină cu teme verbale, indiferent de tema 

flexionară (re- + a citi > a reciti, re- + citit > recitit, re- + citisem > recitisem etc.). 

9. După poziţia lor faţă de baza de derivare, distingem: afixe enclitice sau sufixe care 

se ataşează la sfârşitul bazei de derivare; afixe proclitice sau prefixe care se ataşează înaintea bazei 

de derivare. 

Derivarea cu sufixe sau sufixarea a fost şi este în continuare principalul procedeu de 

formare a cuvintelor în limba română. Considerată de majoritatea lingviştilor drept o limbă de tip 

derivativ, asemenea limbii-mamă, latina, de la care a moştenit un sistem sufixal foarte bogat, 

româna încearcă tot mai mult să apeleze la propriile ei mijloace atunci când simte nevoia creării 

unor cuvinte, expresii sau construcţii necunoscute mai înainte. Pentru satisfacerea cerinţelor, 

mereu în creştere, ale utilizatorilor săi atât sub forma scrisă, cât şi prin viu grai, limba română 

recurge din ce în ce mai frecvent la procedeele de îmbogăţire consacrate şi care sunt în 

conformitate cu sistemul ei lingvistic. Şi astăzi, româna uzează de procedeele obişnuite de formare 

a cuvintelor (de unele mai puţin, de altele mai mult), cunoscute şi în alte limbi: derivarea 

progresivă cu sufixe şi/sau prefixe, derivarea regresivă, compunerea propriu-zisă (din cuvinte 

întregi), compunerea tematică (cu teme legate: prefixoide şi sufixoide), compunerea din abrevieri 

şi conversiunea [41, p.32]. 

Chiar dacă numărul compuselor şi al derivatelor cu prefixe a crescut spectaculos, 

derivarea cu sufixe rămâne pe primul loc între procedeele interne. Productivitatea derivării este 

dată atât de frecvenţa cu care apare acest procedeu In toate variantele stilistice şi în toate perioadele 

de evoluţie a limbii, cât şi de diversitatea semantică a sufixelor. Pentru a înţelege mai bine 

mecanismul şi specificul acestui mijloc de îmbogăţire vom enumera particularităţile sufixelor 

descrise de Avram M. [1, p.65]. 

Sufixele sunt afixe adăugate la sfârşitul unui cuvânt întreg (simplu, derivat sau compus) 

existent în limbă, la sfârşitul rădăcinii unui asemenea cuvânt simplu, respectiv al temei unui cuvânt 

derivat cu prefix sau cu alt sufix (cu eventuala adăugare a unui prefix, în cazul derivării 

parasintetice de tip prefixai), al rădăcinii/temei ultimului termen dintr-un compus (sau dintr- o 

îmbinare de cuvinte, în cazul compuselor parasintetice de tip sufixai) sau la sfârşitul unei rădăcini 

ori teme inexistente ca un cuvânt independent (de obicei, element de compunere). 
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Un sufix reprezintă un afix postpus bazei, rădăcinii sau modemului independent, care are 

în limba română valoare lexicală, lexico-gramaticală ori numai gramaticală; primele două categorii 

formează cuvinte noi, iar sufixele gramaticale exprimă forme flexionare ale cuvintelor [41, p.18]. 

 

Figura 2.2. Clasificarea sufixelor [37, p.47] 

Sufixele româneşti se clasifică după mai multe criterii [37, p.47]: 

1.  După etimologie: latineşti (-ar, -ătate, -tor), slave (-ac, -an, -eală, -enie), maghiare 

(-şag, -şug), turceşti (-giu, -lac), greceşti (-ist), latino- romanice (-al, -ism, -ist, -iza). 

2. După formă: simple (când nu pot fi analizate în unităţi mai mici: -ă, -iţă, -uţă), 

complexe (când structura lor permite identificarea unor unităţi mai mici, dar întregul complex 

funcţionează ca un element unic de derivare: -ărie, -oaică). Sufixele complexe sunt, la rândul lor, 

de două feluri: compuse, când rezultă din combinarea a două sufixe simple (-izare)  şi dezvoltate, 

când rezultă din combinarea unui sufix (simplu) cu un element precedent nesufixal (desinenţă, 

articol, segment de temă lipsit de sens): -agiu, -angiu, -ator, -itor, -fel, -ual, -uan. 

3. După natura gramaticală a derivatului (clasa lexico-gramaticală rezultată în urma 

derivării cu sufixe): sufixe substantivale (abisal-itate, grev-ac, lider-aş, şmen-ar, vadim-iadă), 

sufixe adjectivale (bişniţăr-esc, brucan- ian, edict-ual, idiliz-ant, şantaja-bil), sufixe verbale (bip-

ui, bodyguard- a, pesed-iza), sufixe adverbiale (americăn-eşte, piez-iş). 

4. După sensul exprimat: 

a) sufixe flexionare, morfologice sau gramaticale - care ajută la realizarea unor forme ale 

aceluiaşi cuvânt; în limba română apar numai la verb, pentru a distinge moduri şi timpuri: cânt-

a-se-m, mănc-ând; 

S
u

fi
x
el

e:
1.  După etimologie:

latineşti , slave, maghiare, turceşti , 
greceşti, latino- romanice.

2. După formă: simple, complexe .

3. După natura 
gramaticală a derivatului:

sufixe substantivale, sufixe 
adjectivale, sufixe verbale, sufixe 

adverbiale.

4. După sensul exprimat:

sufixe flexionare, morfologice sau 
gramaticale, sufixe lexico-

gramaticale, sufixe lexicale sau 
derivative

5. După productivitate :
sufixe productive, sufixe 

neproductive.
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b) sufixe lexico-gramaticale - care cumulează exprimarea unui sens nou cu cea a unei categorii 

gramaticale: a lucr-a/lucr-a-re (verb) / lucr-a-re („teză”), (substantiv) a cânt-a/cânt-a-t (verb) 

/ (melodia cânt-a-t-ă), (adjectiv). De asemenea, sufixele lexico-gramaticale pot schimba 

apartenenţa gramaticală a bazei: în-drept-a (de la drept), pietr-ui (de la piatră), româniza (de 

la român). Tot în această categorie putem include şi sufixele moţionale (-an, -că, -easă, -oaică, 

-oi), deoarece, pe lângă sensul nou pe care îl aduc, exprimă şi valoarea de masculin sau feminin 

a derivatului. 

c) sufixe lexicale sau derivative care ajută la formarea de noi cuvinte care au un sens lexical diferit 

de cel al cuvântului de bază, iar în funcţie de sensul lexical exprimat, relativ constant, putem 

delimita următoarele categorii semantice de sufixe: diminutivale (cadou-aş, partid-uleţ, pălăţ-

el, sfor- icică), augmentative (burt-an, căţel-andru, maşin-oaie, sticl-oi), nume de agent 

(aplaud-ac, burs-angiu, greşi-tor, iog-ar, pizz-ar), nume de instrument (alfabet-ar, copia-tor, 

răşn-iţă, stropi-toare), colective (coteţ- ărie, păpur-iş, porumb-işte, ştăb-ime), pentru denumiri 

abstracte (corupţ-ită, cosmetiza-re, cupon-iadă, emoţional-itate, lider-iadă, prudential-itate, 

rinocer-ită, secretiza-re, taliban-ism, trase-ism,), care indică originea (budapest-an, oland-ez, 

vama-iot), pentru denumirea plantelor (cărciumăr-easă, cimbr-işor, garof-iţă, lăcrăm-ioară, 

topor-aş), pentru denumirea vieţuitoarelor (căpr-ioară, ciocăni-toare, pescăr-uş), pentru 

denumirea unor însuşiri (fiţ-os, inclasa-bil, romăn-esc, săptămân-al), de modalitate (actual-

mente, voinic-eşte), pentru ideea de loc (fastfood- ărie, patiser-ie, păltin-iş), pentru nume de 

instituţii şi unităţi administrative (avocat-ură, judecător-ie, princip-at), pentru nume proprii 

de familie (Ion- escu, Moldov-eanu, Petr-ache) [41, p.34]. 

5. După productivitate (în funcţie de frecvenţa combinării mai ales cu baze româneşti 

vechi): sufixe productive (-ant, -bil, -iadă, -ian, -ism, -istt. itate, -ită, -izare) şi sufixe neproductive 

(care pot fi cu productivitate scăzută sau deloc productive ). 

Numărul sufixelor româneşti a fost estimat la peste 800, identificate în câte cel puţin o 

formaţie analizabilă din punct de vedere formal şi semantic. Jumătate din aceste sufixe au fost 

considerate simple, iar cealaltă jumătate complexe [22, p.124]. 

Multe sufixe neologice sunt foarte productive, ceea ce confirmă justeţea ideii adeseori 

exprimate că româna este o limbă de tip derivativ, astfel derivatele neologice se clasifică în: 

derivate „necesare ” şi derivate ,,de lux”. 

Derivate „necesare” reprezintă cuvinte cu funcţie denominativă şi sens denotativ: 

cenaclist, adresabilitate, circulabil, timbral, drumar, xeroxa, primăriţă etc. 

Numărul sufixelor neologice existente în limba română este foarte mare: sufixe 

substantivale: -ism (evazionism, bombasticism, mafiotism) şi corelativul său -ist (pentru nume de 
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agent) (caloriferist, cenaclist, laserist, rulmentist); sufixe adjectivale: —bil (circulabil, schiabil, 

jucabil, locuibil); -al (impresarial, epicentral, timbral); -istic (<estradistic); sufixe verbale -iza 

(acutiza, căminiza, croniciza, esenţializa). De la verbele respective se formează substantive cu 

sufixul abstract -re (caracterizare, dolarizare, etapizare, contorizare) [38, p.77]. 

Printre sufixele vechi româneşti, cele mai des întâlnite sunt -ar, -iţă, -a, -i. Acestea 

formează derivate cu caracter denotativ: - ar (cuptorar, chioşcar, drumar); -iţă (barmaniță, 

dulgheriţă, primăriţă); -a (xeroxa, /alimenta); -i (a hingheri, a pisici, a hakeri). 

Derivatele „de lux” sunt creaţii cu caracter expresiv. Majoritatea au caracter ironic şi 

glumeţ, fiind formate cu ajutorul unor sufixe vechi, populare: -ar, -tor (moştenite din lat. 

(boschetar, şmenar, dughenar, fepuitor); -ac (din sl.veche) (răspăndac, zvonac) -ui (magh.) (a 

şmenui, a ţepui); -giu (turcă (bancagiu, tarabagiu) [38, p.78]. 

În alte situaţii derivatul realizează un contrast între sufixul neologic şi un cuvânt-bază 

vechi şi popular: dughenizare, maidanez, sufletist, tupeist, sau invers (aplaudac, buticar, clovnes, 

coşmăresc, panicos). Etimologia cuvântului-bază oferă disponibilitatea de a primi sufixe unor 

împrumuturi recente din franceză (buticar), italiană (camorist), rusă (perestroichist), engleză 

(lobbysm, folkist, bridjeist). 

Derivatele sufixate ce au la bază antroponime şi, mai rar, toponime sunt creaţii ad-hoc, 

ocazionale: adjective de la nume de persoane, formate cu sufixele: -ian (barbian, caragian, 

brebanian), -esc (chaplinesc), -ist (gorbaciovist); verbe - cu suf. - iza(re) de la antroponime şi 

toponime (barbiza, cehoviza, cotrocenizare, iugoslavizare); substantive în -ism (bucureştenism, 

ceauşism, stalinism). 

Prefixarea este unul din procedeele principale de îmbogăţire a vocabularului cu ajutorul 

mijloacelor interne şi ca importanţă se situează imediat după sufixare. Derivarea cu prefixe este 

mai puţin productivă, în limba română, decât cea cu sufixe (dat fiind complexitatea şi varietatea 

sufixelor). Din aceste considerente nu este necesară o clasificare morfologică a prefixelor, întrucât 

statutul morfologic al cuvintelor rezultate prin derivare cu prefixe este evident [4, p. 238]. 

Prefixele sunt sunetele sau grupul de sunete adăugate înaintea rădăcinii pentru a forma un 

cuvânt nou: străbun, necinstite, incapabil, a împăduri, a înnoda, a dezaproba, a reaşeza. Derivarea 

cu prefixe are o amploare mai mică decât cea cu sufixe. 

Prefixele sunt afixe antepuse bazei, cu valoare lexicală în limba română, care creează un 

cuvânt nou, de obicei, fără a-i schimba categoria lexico-gramaticală. Prefixarea a înregistrat în 

ultimele decenii o creştere constantă, mai evidentă în stilul tehnico-ştiinţific şi în cel publicistic. TE
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Figura 2.3. Clasificarea prefixelor [4, p.238] 

În funcţie de vechimea lor, prefixele se pot clasifica în prefixe vechi (moştenite sau 

împrumutate): în-, des-, stră-; ne-; răz- etc. şi prefixe neologice (noi): a-; ante-; con-; im-; in; inter; 

ultra- etc. 

În ceea ce priveşte vechimea şi originea prefixelor din limba română, menţionăm că unele 

sunt foarte vechi, pentru că au fost moştenite din latină (de ex.: în-, des- sau stră-, pe care îi 

întâlnim în străbun, strămoş, a străbate, a străluci etc.). Alte prefixe au fost împrumutate din slavă 

(spre exemplu ne- sau râs-), iar cele mai multe provin din limbile apusene şi în special din franceză, 

care, după cum ştim, ne-a furnizat un marc număr de neologisme. Dintre prefixele neologice 

amintim pe: a- (din apoetic), ante- (din antebelic), anti- (din antiinfecţios), con- (din a consfătui), 

apoi contra-, extra-, hiper inter-, super-, trans- şi altele, care la originea lor mai îndepărtată (latină 

sau greacă), sunt, de fapt, cuvinte propriu-zise [42, p.75]. 

Referitor la prefixele neologice existente în limba română, în majoritatea cazurilor, 

acestea sunt împrumuturi relativ recente din latină, din limbile romanice sau din limba greacă.  

Prefixele neologice sunt cele mai productive. Ele au apărut în limba română odată cu 

împrumuturile latino- romanice şi, mai rar, chiar germanice, în a căror structură intră ca elemente 

În funcţie de vechimea lor:

• prefixe vechi : în-, des-, stră-; ne-; răz- etc.

• prefixe neologice (noi): a-; ante-; con-; im-
; in; inter-; ultra- etc.

În funcţie de criteriul semantic:

• privative - des-/ dez-, de-

• negative:- ne-, in-/ im-/, a-/ an-.

• iterative: răs-/ răz-,re-.

• delocutive: în-, îm-.

• cu valoare de superlativ: ultra-; supra-; 
extra;

• cu sensul „înainte” : ante-, pre-.

• cu sensul „după” : post-: 

• cu sensul „împreună cu” : con-, corn-, co-

• cu sensul „împotrivă” : anti-; contra-

• cu sensul „sub limită” : hipo-; sub-

• care sugerează corelaţia : inter-

• cu sensul „înăuntru” : intra-

• cu sensul „peste” : trans-

• cu sensul „pentru” : pro-
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constituente. Aceasta înseamnă că au adesea etimologie multiplă. Dintre acestea sunt neologice: a 

- (cu varianta an-), care exprimă opusul sau contrariul: anormal, aseptic, anaciditate, hiper- şi 

hipo- (care sunt în raport de antonimie şi care au o largă întrebuinţare în terminologia ştiinţifică): 

hipertensiune, hipotensiune, hipersensibil, in- (cu varianta i-): inegalitate, ilogic, ilizibil; Tot 

prefixe neologice sunt şi: anti-, in-, infra, inter-, contra-, non-, post-, re-, pre-, pro, super-, trans-, 

ultra- (iantiacademic, antiartistic, antibraconaj, anticomunism, anticarie, contramanifest, 

inasortabil, nonautor, noncarte, nonom). 

Un fenomen interesant de remarcat este că, în unele cazuri, acelaşi prefix latinesc a fost 

o dată moştenit şi a doua oară împrumutat pe cale savantă (inclusiv din limbile apusene). În felul 

acesta s-a ajuns la dublete etimologice prefixate de felul lui s- (din smulge, care continuă lat. 

exmulgere) şi ex- din neologismele extrage, extermina. Tot dublete etimologice sunt des- (moştenit 

împreună cu verbe ca desface < lat. disfacere sau descânta < lat. discantare) şi dis- prezent în 

neologisme de origine latino- romanică (distrage, disloca) şi chiar germanică (distona<germ. 

distonieren). 

Prefixul neologic con- (cu variantele corn-, co-) formează şi el un dublet etimologic cu 

prefixul moştenit cu-. Astfel cufunda şi confunda provin ambele din lat. confundare (prima dată 

moştenit şi a doua oară împrumutat ca neologism). Sunt foarte productive prefixele cele care 

exprimă ideea de negaţie: anti- (grecesc): anticomunism,anticarie; contra - (latinesc): 

contraproductiv, contramanifest, in- (latinesc): inabordabil, non-: nonartistic, nonautor, prefixele 

care exprimă ideea de superlativ  (derivatele sunt marcate stilistic): super-: super calculator, super 

greu, ante-: antecalculaţie, anteprogramat, pre-: preambalare, prespălat; post-: postelectoral, 

posttotalitar.; ideea de asociere: co-: colider, coscenarist; ideea de repetare: re-: realege, recalifica 

[21, p.68]. 

În funcţie de criteriul semantic, prefixele sunt [4, p.239]: 

1. privative care au sensul „fără”, „a lipsi de”, „lipsit de”: - des-/ dez-, de-: a descătuşa, a 

descompune, a desfiinţa, a desfrunzi, a deznoda, a dezamăgi, a dezorienta, a debloca, a 

dejuga, a deruba, a desăra, a deşuruba. 

2. negative care au rolul de a nega sensul cuvântului de bază şi care formează antonimele 

cuvintelor de bază: - ne-: necredincios, nemuritor, neasemuit, nedesfăcut, nedescoperit, 

neimportant; in-/ im-/ incomplet, infidel, indiscutabil, a indispune, impropriu, ireal; a-/ 

an-: anormal, apoetic, anistoric, asexuat. 

3. iterative care formează cuvinte ce exprimă ideea de repetare a acţiunii - răs-/ răz-: a 

răsfira, a răsfrânge, a răscoace, a răscumpăra, a răstălmăci, a se răzgândi, a răzleţi; re-
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: a realege, a recăpăta, a recăsători, a reîncepe, a reînfiinţa, a rescrie, a reactualiza, 

realegere, a recalifica, refolosibil, revopsire. 

4. delocutive care formează cuvinte noi pornind de la baze lexicale componente ale unor 

locuţiuni, prefixul fiind, la nivelul bazei, prepoziţie: în, îm- — a înfăptui - de la locuţiunea 

a pune în fapt, a îmbrăţişa - de la locuţiunea a cuprinde în braţe; 

5. cu valoare de superlativ, exprimând intensitatea maximă: ultra-; supra-; extra>; hiper; 

arhi- prea-; super-: ultrademagog, ultramodern, ultraprogresist, ultrareacţlonar, 

supradimensionat, suprasegmental, supraprofit, supratonaj, extrcrfin, extraplat, 

hipercorect, hipersecreţie, hipersensibil, arhidiacon, arhipăstor, arhiplin, preafrumoasă, 

a preamări, superelegant, superputere, superproducţie. 

6. cu sensul „înainte” - ante-, pre-: antebelic, prenume. 

7. cu sensul „după” - post-: postbelic, postfaţă. 

8. cu sensul „împreună cu” - con-, corn-, co-: conlucrare, compatriot, a coopera. 

9. cu sensul „împotrivă” - anti-; contra-: antirăzboinic, contraindicat. 

10. cu sensul „sub limită” - hipo-; sub-: hipoglicemie, subcutanat. 

11. care sugerează corelaţia - inter-: Interdisciplinar, interreligios, internaţional. 

12. cu sensul „înăuntru” - intra-: intramuscular, intravilan. 

13. cu sensul „peste” - trans- transfăgărăşan, transoceanic, transport. 

14. cu sensul „pentru” - pro-: pronume. 

 Derivarea cu prefixe a mai fost apropiată şi de compunere sau chiar inclusă în aceasta de 

către unii cercetători. Considerarea cuvintelor formate prin prefixare drept compuse se bazează pe 

argumentul că prefixele păstrează mai bine legătura cu diverse instrumente gramaticale autonome 

şi în primul rând cu prepoziţiile. Să se compare, spre exemplu, în- din a îngropa cu acelaşi în din 

a băga în groapă au prepoziţia între din sintagma intre case cu prefixul între- din verbele a 

întretăia, a întrevedea etc. Deşi aici asemănarea este vizibilă, în cele mai multe cazuri adevftratele 

prefixe nu sunt, precum se ştie, şi cuvinte autonome. De aceea ele nu pot fi considerate elemente 

de compunere (aşa cum sunt privite micro-, macro-, foto-, pseudo-, radio- şi altele de origine 

grecească şi, mai rar, latinească). În foarte multe privinţe, prefixele seamănă, desigur, cu sufixele, 

de care nu pot fi separate. Ca şi acestea din urmă, ele se valorifică semantic numai în combinaţie 

cu un cuvânt-bază, după cum va rezulta şi din exemplele care urmează. Mai clar spus, din punct 

de vedere funcţional, prefixele trebuie puse în aceeaşi categorie cu sufixele şi punctul de vedere 

funcţional este cel care prevalează, în concluzie, vom spune că orice cuvânt format cu un prefix 

(adăugat la o temă nominală sau verbală) este derivat, nu compus. 
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În raport cu sufixarea, rolul prefixării în derivarea substantivelor este destul de modest. 

Limba română cunoaşte un număr de prefixe cu ajutorul cărora se formează substantive de la alte 

părţi de vorbire, mai ales de la verbe. În majoritatea cazurilor acestea sunt substantive derivate de 

la verbe prefixate, unele dintre ele fiind foarte vechi. În această ordine de idei menţionăm 

următoarele prefixe: a- (aducere, amânare, amintire); ante- (antebraţ, antetreri), anti- (antlciclon, 

anticorp, antigaz); de- (declasare, demobilizare, descriere, deprindere, depărtare), des- dez- 

(despădurire, despărţire, desfacere, dezarmare, dezlegare, deznodare); con-/ com- (conducere, 

constrângere, combatere, compătimire), ne- (nenorocire, neliniştire, nemulţumire, neînţelegere, 

neîncredere, neîmpăcare); contra- (contropunere, contrazicere, contraatac, contrabas, 

contraofensivă), pre- (prefacere, precădere, presupunere, predare, pregătire, prevedere), pro- 

(propunere, provenire, prorector, prodecan); ră- (răsuflare, răsunare); răs- răz- (răsturnare, 

răscumpărare, răsplată, răzbunare, răzbalere); re- (renaştere, realegere, retragere, refacere, 

restrângere, revedere, recunoaştere); stră- (strămoş, străbun), sub- (subîmpărţire, subscriere, 

subjugare, subprețuire, submarin), supra- (suprafaţă, supraveghere, supranume, suprastat); între- 

(întrevedere, întrerupere, întreprindere) [37, p.55]. 

Prefixarea adjectivelor, de asemenea, este, în raport cu sufixarea, mai puţin productiva. 

Din categoria prefixelor vechi mai productive sunt doar câteva prefixe: ne- (nechibzuit, nedemn, 

nedrept, necunoscut, necurat, nemeritat, nefiresc, neîncetat, nesecat); prea- (preacuviincios, 

preacuvios, preacurat, preacucernic, prealuminat); răs- răz- (răscolit, răscunoscut, răzbunător); re- 

(recunoscut, reeducat, refăcut, reînnoit, renăscut, reorganizat, reunit, revărsat, revăzut); stră- 

(strălimpede, străvechi, strălucitor, străluminat). 

În limba română contemporană, mai productive sunt prefixele neologice: anti- 

(antiaerian, antialcoolic, anticoroziv, antifascist, antimonopol, antidemocratic); arhi- 

(arhicunoscut, arhiplin, arhipopulat, arhiliberal, arhiponderat); ir-, in- im- (ireal, inconştient, 

inadecvat, imposibil), extra- (extraordinar, extraparlamentar, extracelular, extraurban), supra- 

(supranatural, suprapopulat, suprastructural, supraabundent, supraîncălzit, suprasaturat, 

suprasensibil); inter- (intermolecular, intervocalic, intermuscular, interdependent, interstelar, 

interstatal), ultra- (ultraviolet, ultramodern, ultraliberal, ultrasonor, ultrascurt, ultramicroscopic, 

ultrareallst, ultrarapid, ultraretrograd) [4, p.241]. 

Toate tipurile de derivare examinate până în acest punct sunt derivări progresive, adică 

prin aceste tipuri de derivare se obţin formaţii lexicale noi prin adăugare de afixe. Adică, alături 

de derivarea propriu-zisâ sau progresivă (care, după cum am văzut, constă în adăugarea de afixe), 

există şi o derivare regresivă sau inversă, care constă în suprimarea unor afixe reale sau aparente 

de la cuvinte preexistente. întrucât acest aspect al derivării e mult mai complicat decât toate 
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celelalte şi el nu a fost suficient studiat nici chiar în lingvistica generală, el necesită a fi examinat 

mai detaliat, relevându-i esenţa, aspectele fundamentale, productivitatea şi, în general, importanţa 

pe care o prezintă din diverse puncte de vedere. Derivarea regresivă, mult mai slab reprezentată în 

limba română decât cea progresivă, se realizează prin suprimare de afixe (sufixe lexicale sau 

desinenţe) şi se bazează, de regulă, pe principiul analogiei. Astfel, a fost derivat pe cale regresivă 

din substantivul etimologie cuvântul etimolog pentru a-l înlocui pe mai vechiul etimologist  în baza 

existenţei perechilor filologie-filolog, mineralogie-mineralog, geologie-geolog, jisihologie-

pslholog, stomatologie-stomatolog etc. 

Derivarea prin substituţie de afixe reprezintă un tip special de derivare - care de 

asemenea funcţionează analogic — şi constă în înlocuirea unui afix cu altul în cadrul unui model 

derivativ. Astfel, dacă în cazul derivării propriu-zise se ataşau afixe, iar în cazul deriv ării regresive 

se suprimau, în ceea ce priveşte substituţia de afixe, nici nu se adaugă nici nu se înlătură vreun 

morfem, ci doar se înlocuieşte un afix (de regulă prefix) cu altul, care din punct de vedere semantic 

reprezintă opusul său. De exemplu, după modelul (moştenit din latină) a închide - a deschide (< 

lat includere, discludere), a îngheţa - a dezgheţa (< lat inglaciare, disglaciare), a încălța - a 

descălța (< lat încalce are, discalceare), s-au creat în limba română perechile: a despleti < des- + 

a (im)pleti, a dezgropa < dez + a (în)gropa, a dezvăţa < dez- + a (în)văţa, a dezveli < dez- + a 

(în)veli, desfrâna < des- + a (în)frâna etc. Este, evident exclusă posibilitatea interpretării 

derivatelor în cauză ca formate direct prin prefixarea bazei de derivare [20, p.166]. 

În concluzie, putem constata, că derivarea prin substituţie de afixe este un fenomen 

analogic care s-a manifestat şi se manifestă, deopotrivă, în limba veche şi în cea modernă, la nivel 

popular, argotic, familiar, ca şi la cel literar, contribuind la sistematizarea şi, în egală măsură, la 

diversificarea vocabularului românesc. 

Derivarea parasintetică  se realizează prin două procedee simultane - sufixare şi 

prefixare. Astfel, în anumite situaţii, cuvintele formate cu ajutorul prefixelor pot aparţine altei clase 

morfologice decât primitivele, dar în acest caz este nevoie şi de un sufix. De exemplu, verbele a 

îndulci şi a înroşi provin de la adjectivele dulce şi roşu, tot aşa cum a îndrăgosti şi a împături sunt 

formate cu acelaşi prefix foarte productiv în- şi cu sufixul -i, adăugate, de data aceasta, la 

substantivele dragoste şi pătură. Astfel, procedeul derivativ care constă în formarea unor cuvinte 

noi prin ataşarea simultană a unui prefix şi a unui sufix se numeşte derivare parasintetică, iar 

cuvintele derivate cu ajutorul acestui procedeu se numesc derivate parasintetice. Aşadar, derivarea 

parasintetică înseamnă constituirea de cuvinte noi prin adăugarea la cuvântul- bază a unui sufix şi 

a unui prefix: a îmbărbăta, a încheia, a descleia, a înveşmânta. Deci derivarea parasintetică se 

produce prin ataşarea simultană sau succesivă (succesiunea nemaiputându-se reconstitui 
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diacronic) a unui sufix şi a unui prefix la cuvântul bază: în- + bărbat + -a > îmbărbăta. A se vedea 

şi exemplele ce urmează: a închipui, a îndulci, a îmbătrâni, îmbătrânire, încuietoare, îmbucurător 

etc [42, p.145]. 

Derivarea parasintetică are loc în situaţia în care un cuvânt are şi sufix (terminaţia de la 

sfârşitul cuvântului) şi prefix: a împădurit = îm- (prefix) + pădur (cuvintul-bază de la pădure) + 

it (sufix). A se vedea şi exemplele ce urmează: a îm-belşug-a, a îm-bun-a, a în-durer-a, în-crengă-

tură, des-creier-at, a în-chei-a, a des-clei-a, a în-chip-ui, a în-veşmânt-a. 

Derivarea parasintetică, indiferent de natura ei, are întotdeauna şi în orice limbă un 

caracter sistematic, ca şi celelalte tipuri derivative. Aceasta înseamnă că, pe baza câtorva modele 

mai uzuale şi cu ajutorul unui număr relativ mic de afixe, se pot forma sute şi chiar mii de cuvinte, 

pe care le înţelegem uşor, tocmai fiindcă sunt construite după tipare preexistente şi în conformitate 

cu anumite reguli pe care le-am deprins încă din copilărie. Din acest punct de vedere, derivarea, 

în general (deci şi cea parasintetică), se aseamănă cu morfologia, care are un caracter şi mai 

sistematic, reducându-se la un număr foarte mic de reguli în comparaţie cu marele număr de 

cuvinte care există într-o limbă oarecare. 

 

2.2. Compunerea 

Compunerea este un mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului cu unităţi lexicale noi, 

constând în formarea unor cuvinte noi prin simpla alipire a două sau a mai multor cuvinte utilizate 

şi independent în limbă. În română, compunerea este un procedeu de formare a cuvintelor noi mai 

puţin productiv decât derivarea şi în raport cu procedeele similare din alte limbi şi constă în 

combinarea a două sau mai multe cuvinte existente în limbă intr-o unitate lexicală cu un sens nou: 

floarea-soarelui, drum-de-fier, binefacere, proces-verbal. Ştefan cel Mare, pierde-varâ, încurcă-

lume etc. Totodată, cuvintele compuse denumesc un obiect diferit în raport cu cel denumit de 

cuvintele de bază (obiectai denumit de argint-viu este deosebit de argint şi viu), au o structură fixă 

şi se comportă ca o unitate morfosintactică distinctă (anexa 2) [20, p.48]. 

Cuvintele compuse sunt, prin urmare, unităţi rezultate din îmbinarea şi sudarea definitivă 

(sau în stadii foarte avansate) a două (cel mai adesea) sau mai multe cuvinte simple, care şi-au 

pierdut total individualitatea formală şi semantică. Ele funcţionează în limbă ca o singură unitate 

lexico-gramaticală, cu trăsături distincte în raport ca unităţile din care s-au format în acelaşi timp, 

cuvintele compuse trimit la un referent unic, diferit de cel al unităţilor componente şi care, de 

regulă, nu este denumit de altă unitate lexicală, fapt ce justifică statutul de unitate de sine stătătoare 

a cuvântului compus. În această ordine de idei sunt concludente următoarele exemple: bunăvoinţă, 
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ochhd- boului, nou-născut, galben-auriu, cumsecade, unsprezece, tustrei, a binecuvânta, a 

binevoi, niciodată, altădată etc. 

Majoritatea cuvintelor compuse au o structură morfematică transparentă, uşor analizabilă 

pentru toţi vorbitorii. Sunt însă şi compuse care au o structură greu de analizat pentru vorbitorul 

comun, şi doar lingviştii mai pot recunoaşte elementele primare de la baza compusului: mujdei < 

must de ai, ai fiind denumirea regională a usturoiului; deci < de + aci; dacă <de + ca; unelte < 

une + alte; destul < de + sătul etc. 

O altă modalitate de clasificare a unităţilor compuse este cea realizată în funcţie de 

valoarea morfologică a termenilor componenţi, distingându-se astfel: 

 compuse omogene (termenii aparţin aceleiaşi părţi de vorbire, adică ambele sunt 

substantive sau adjective etc.): gura-leului, câine-lup, vrând-nevrând, româno-american, 

alb-gălbui, târăş-grăpiş, de la, ca să, sieşi, însuşi, trosc-pleosc!, hodoronc-tronc! etc. 

 compuse neomogene (termenii aparţin unor clase morfologice diferite, după tipare de tipul 

substantiv + adjectiv, verb + substantiv, prepoziţie + substantiv etc.): vorbă-lungă, coate-

goale, papâ-lapte, pierde-vară, bine-cunoscut, cuminte, după-amiază, Marea Neagră, 

aşadar, fiecare etc [1, p.45]. 

Tot în funcţie de criteriul morfologic, cuvintele compuse pot fi repartizate după 

apartenenţa la o anumită clasă morfologică, fiind vorba de cele nouă părţi de vorbire 

tradiţionale, cu excepţia articolului: 

1) compuse substantivale (cele mai numeroase): Anamaria, an-lumină, zi-lumină, bună-

credinfă, miazănoapte, bunăvoinţă, inginer-şef, oţel-beton, triplusalt, nu-mă-uita, coada-

şoricelului, Baia Mare, Marea Neagră, Gara de Nord, vifă-de-vie, gura-leului, ciuboţica-

cucului, bunăstare, bunăvoinţă, botgros, iarbă-albă, coate-goale, rea-voinţă, pierde- vară, 

fluieră-vănt, gură-cască, gură-spartă, Dealul Mare, untdelemn, Ştefan cel Mare, Făt-

Frumos, câine-lup etc.; 

2) compuse adjectivale: cumsecade, binevoitor, atotştiutor, galben-pal, albastru- deschis, 

galben-arămiu, galben-portocaliu, verde-deschis, aşa-zis, româno-american, cuminte, 

răuvoitor, antonpannesc, dacoromanic, sud-american, social-politic, româno- ruso-turc, 

macedoromân, drept-credincios, atotcuprinzător, binecunoscut, cumsecade, 

nemaipomenit, nemaiauzit, nemaivăzut etc.; 

3) compuse pronominale (de politeţe şi unele demonstrative sau nehotărâte): dumnealui, 

dumneavoastră, altcineva, celălalt,fiecare, niciunul, vreunul, oricare, oricine, cineva, 

însele, ceea ce, ceva, câţiva, niciunul etc.; 
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4) compuse numerale (cardinale - de la 10 în continuare distributive, adverbiale): unsprezece, 

doisprezece, douăzeci, cincizeci, douăzeci şi unu, treizeci şi unu nouăzeci şi nouă, o sută 

treizeci şi trei, o sută şaptezeci şi doi, o mie unu, de două ori. 

5) compuse verbale (cele mai puţine): a binemerita, a binecuvânta, a binevoi, nemaivorbind 

etc. 

6) compuse adverbiale: odată, niciodată, vreodată, cândva, undeva, alaltăieri, devreme, azi-

dimineafă, dis-de-dimineaţă, ieri-noapte, ieri-seară, mâine- seară, după-amiază, 

deocamdată, , totuna, bineînţeles, desigur, oriunde, orişiunde, precum, dincolo, ici-colo, 

harcea-parcea, totodată etc.; 

7) compuse prepoziţionale: de la, pe la, de pe la, de sub, până la, dinspre, de lângă, de pe 

lângă, de după, deasupra, dedesubt, despre, din, dincolo etc.; 

8) compuse conjuncţionale: ca să, ca şi, căci, dacă, deci, încât, întrucât, fiindcă, deoarece, 

deşi, ci şi etc. 

9)  compuse interjecţionale: pâş-pâş!, cioc-cioc!, haidade!, hei-rup!, gogâlţ- gogâlţ!, trosc-

pleosc!, hodoronc-tronc!, hopa-tropa!, tic-tac! etc. 

În funcţie de gradul de coeziune a termenilor care intră în componenţă cuvântului 

compus, distingem [4, p.260]: 

 compuse sudate (gradul de coeziune este ridicat; în cazul compuselor substantivale, 

adjectivale, pronominale sau numerale, iar flexiunea se realizează doar la ultimul termen): 

bunăvoinţă, primăvară, untdelemn, binefăcător, atotcunoscător, deasupra, a binecuvânta, 

fiecare, douăzeci, tustrei, deoarece, cuminte etc.; în acest caz compunerea realizându-se 

prin sudarea elementelor componente: bineînţeles, răuvoitor, unsprezece, cumsecade. 

 compuse nesudate (gradul de coeziune este mai scăzut; în cazul acestui tip de compuse, 

poate varia şi primul termen, dacă este cuvânt flexibil) care se ortografiază cu cratimă: 

floarea-soarelui, bună-credinţă, rea-voință, floare-de-colț, triplu-salt, prim-ministru sau 

cu blanc: Marea Neagră, Valea Prahovei, Gara de Nord, Câmpia Sorocii etc. 

Tot din punct de vedere sintactic, cuvintele compuse pot fi examinate şi în funcţie de 

relaţiile existente între unităţile componente ale cuvântului compus, întrucât unirea ori alăturarea 

se realizează între două sau mai multe cuvinte de acelaşi fel sau diferite din punct de vedere al 

apartenenţei morfologice pentru a forma o imitate lexicală nouă. În urma analizei gradului de 

sudură dintre părţile componente ale cuvintelor compuse, au fost identificate următoarele tipuri de 

procedee de formare a cuvintelor compuse: 

 prin contopirea (unirea sau sudarea) părţilor componente 

 prin alăturarea părţilor componente 
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 prin abrevierea părţilor componente 

1. Compunerea prin contopire se realizează între cuvinte întregi (existente şi 

independent în limbă), care se scriu împreună şi se comportă ca un singur cuvânt: botgros 

(bot+gros), dreptunghi (drept + unghi), scurtcircuit (scurt+circuit), Câmpulung (câmpul + lung), 

Delavrancea (de la + Vrancea), dacoromân (daco + român), binevoitor (bine + voitor), 

atoateştiutor (a + toate + ştiutor); oarecare (oare + care), altcineva (alt + cineva), altfel (alt + 

fel), deodată (de + odată), rareori (rare + ori), oriunde (ori + unde), despre (de + spre), înspre (în 

+ spre); aşadar (aşa + dar), deoarece (de + oare + ce), încât (în + cât) etc [15, p.104]. 

Compunerea prin contopire se realizează între cuvinte întregi, existente şi independent în 

vorbire, care se scriu împreună şi se comportă ca o singură unitate lexicală: untdelemn, binefăcător, 

clarvăzător, doisprezece, optzeci, orişicine, vreunul, a binevoi, dinspre, altădată, fiindcă, aşadar 

etc. 

2. Compunerea prin alăturare se realizează tot între cuvinte întregi, existente şi 

independent în limbă, dar acestea se scriu cu cratimă sau în cuvinte separate: inginer-şef floare-

de-colţ, dis-de-dimineaţă, gură-cască, pierde-vară, proces-verbal, Albă-ca-Zăpada, galben-auriu, 

tic-tac\, trosc-pleoscl, Băile Herculane, Delta Dunării, Gara de Nord, cincizeci şi doi, de pe, ca 

să, ci şi etc. Prin urmare, compunerea prin alăturarea elementelor componente se produce cu sau 

fără cratimă: Delta Dunării, Câmpia de Vest, douăzeci şi şase, bloc-tum, rochiţa-rândunicii etc. 

Când este vorba de compunerea prin alăturare, se au în vedere cele două tipuri de relaţii existente 

între părţile componente ale cuvintelor compuse [18, p.114]: 

 parataxa, adică coordonarea prin juxtapunere, exprimată ortografic cu ajutorul cratimei -

puşcă-mitralieră, cuvănt-bază, mobilă-tip, navă-satelit, anglo-francez etc.; 

 hipotaxa adică subordonarea, exprimată ortografic cu ajutorul cratimei - Almaşul-Mare, 

Baia-Mare, Tărgu-Jiu, Calea-Laptelui, Vatra-Dornei, Târgu-Ocna, vorbă- lungă, coate-

goale, încurcă-lume, viţă-de-vie, bună-cuviinţă. 

3. Compunerea prin abreviere (prescurtarea unor cuvinte întregi) se realizează prin: 

 alăturarea literelor iniţiale ale cuvintelor - ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite), AȘM 

(Academia de Ştiinţe a Moldovei), DEXI (Dicţionar Explicativ Ilustrat), UE (Uniunea 

Europeană), NATO (Tratatul de Organizare Nord Atlantică). 

 reuniunea prin trunchiere a unor fragmente de cuvânt—Centrofarm; Moldtelecom, etc,; 

 reunirea unor fragmente de cuvânt şi a unor litere iniţiale: MOLDPRES (Piesa Moldovei), 

ROMPRES (Presa Română), PETROM (Petrol Românesc), dero (detergent românesc), 

SANEPID (Sanitar Epidemiologie). 
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 reunirea unor litere sau sunete iniţiale şi a unor cuvinte întregi: cca (circa), PC Dacia, PC 

Zimbru, Romarta (Arta românească) etc [33, p.21]. 

Productivitatea în continuă creştere a compunerii prin abreviere şi tendinţa de răspândire 

a unora dintre formaţiile de acest tip din limbajul literar standard (prin intermediul mass-mediei) 

ilustrează capacitatea limbii române de a adopta şi dezvolta în mod specific un procedeu 

internaţional de formare a cuvintelor. Cu alte cuvinte, în limba actuală, abrevierile reprezintă un 

tip de compuse „la modă”, a căror necesitate nu mai trebuie argumentată 

 

2.3. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) 

Conversiunea (numită şi schimbarea valorii gramaticale sau transpoziţia lexico-

gramaticală) reprezintă procedeul prin care un cuvânt trece de la o parte de vorbire la alta prin 

folosirea în anumite contexte specifice noii părţi de vorbire sau prin articulare, fără implicarea 

unor formanţi lexicali. Acesta este un procedeu mai puţin productiv. 

Cu alte cuvinte, prin acest procedeu, cuvântul nou se formează prin trecerea lui de la o 

parte de vorbire la alta. Precizăm că schimbarea clasei nu aparţine propriu-zis lexicologiei, ci 

gramaticii. Trecând într-o altă clasă gramaticală, cuvântul îşi schimbă sensul şi funcţia 

gramaticală. 

Prin conversiune, cuvântul nou capătă caracteristicile gramaticale ale părţii de vorbire în 

care s-a transformat: ca substantiv, poate primi un articol, poate avea un adjectiv şi îndeplineşte 

funcţii sintactice specifice; ca adjectiv, se acordă cu substantivul şi are funcţia sintactică de atribut; 

ca adverb determină un verb, este invariabil şi exprimă circumstanţe, îndeplinind funcţia sintactică 

de complement circumstanţial. Totodată, conversiunea se produce fără implicarea unor formanţi 

lexicali. Aşadar, mijloacele gramaticale care permit schimbarea valorii cuvintelor sunt de natură 

morfologică (determinarea sau articularea), semantică ori sintactică (distribuţia în context).  

Conversiunea prin articulare face posibilă trecerea oricărei părţi de vorbire la substantiv: 

adjectivul (frumos > frumosul, un frumos), adverbul (bine > binele, un bine), verbul (intrând > 

intrândul, un intrând), numeralul (doi > doiul, un doi), pronume (un oarecare), interjecţie (oful, 

un of), în timp ce conversiunea prin distribuţie contextuală duce cel mai adesea la adjective (din 

substantive: moşneag, filosof, poet din participii: avut, priceput, supărat, tăcut; din gerunzii: 

sângerândă, suferindă, tremurândă, din adverbe: o femeie bine, o scenă tare), la adverbe (din 

substantive: îngheţat tun, gol puşcă, doarme buştean, a ieşit glonţ, doarme ziua, se plimbă seara, 

din adjective: vorbeşte frumos, se ridică uşor), la verbe (din interjecţie: haidem, haideţi) [4, p.265]. 

În continuare sunt prezentate cazurile de schimbare a valorii gramaticale [16, p.32]: 
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a) Prin articulare, adjectivul devine substantiv. Are un tablou frumos (adj.). Apreciază 

frumosul din natură (subst.). 

b) Prin articulare, adverbul devine substantiv. Învaţă bine (adv.). Binele nu se uită (subst.). 

c) Pronumele devine substantiv prin articulare. Eu sunt poet (pron.). Eul liric este exacerbat 

(subst.). 

d) Verbul la participiu devine substantiv prin articulare. Animalul vânat este un urs 

(participiu). Vânatul este gustos (subst.). 

e) Verbul la infinitiv devine substantiv prin articulat e. a lucra - lucrare - lucrarea scrisă. 

f) Pronumele (de întărire, posesive, demonstrative, nehotărâte, negative, interogative şi 

relative) devin adjective (când se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul). 

Maria însăşi le-a ajutat.  adj. pron. de întărire ; 

Sora ta este studentă.  adj. pron. posesiv ; . 

Acest roman m-a impresionat. adj. pron. demonstrativ ; 

Fiecare elev se pregăteşte pentru examen. adj. pron. nehotărât; 

Care băiat a câştigat întrecerea ? - adj. pron. interogativ ; 

Nu ştie care soluţie e bună. - adj. pron. relativ ; 

Nici un elev n-a lipsit de la şcoală. - adj. pron. negativ ; 

g) Un verb la gerunziu se adjectivizează prin acordul cu subst. L-am văzut suferind (vb. 

gerunziu). Femeia este suferindă (adj ). 

h) Substantivele care denumesc momentele zilei, zilele săptămânii şi anotimpurile prin 

articulare devin adverbe. 

Ziua este mare (subst.). Scrie ziua (adv.). 

Marţi este a doua zi din săptămână (subst.). Marţea merge la plimbare (adv.). 

Toamna este friguroasă (subst.). Toamna se culeg roadele (adv.) . 

i) Adjectivul devine adverb. Este un om corect (adj.). Adrian scrie corect (adv.). 

j) Unele substantive devin adverbe, când realizează semnificaţia de superlativ absolut . 

Se încălzeşte la foc. Este supărată foc. 

Am doborât un buştean. Doarme buştean. 

k) Unele adverbe pot deveni prepoziţii (cer cazul genitiv). Merge înainte (adverb). Merge 

înaintea plutonului (prep.). 

Deşi mai puţin frecvent, conversiunea se poate realiza numai prin mijloace semantice şi 

sintactice, ceea ce înseamnă că identitatea morfologică a noului cuvânt poate fi recunoscută 

urmărind raporturile pe care acesta le stabileşte în propoziţie, respectiv funcţia sintactică pe care o 

îndeplineşte [4, p.255]: 
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Pe când nu era moarte, nimic nemuritor/ Nici sâmburul luminii de viaţă dătător/ Nu era 

azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna/ Căci unui erau toate şi totul era una... (Mihai Eminescu).

 Tipologia conversiunii se stabileşte în funcţie de apartenenţa morfologică a noului cuvânt. 

Tocmai din aceste considerente distingem trei tipuri mari de conversiune: substantivizarea, 

adjectivizarea şi adverbializarea. 

Substantivizarea este un procedeu morfologic de formare a cuvintelor noi constând în 

trecerea unor cuvinte din clasa adjectivelor, adverbelor, pronumeior, numeralelor, interjecţiilor şi 

a unor forme verbale (in clasa substantivului) [20, p.88]. 

Astfel, pot deveni substantive unele adjective - Frumosul iun frumos, cel frumos) fălos se 

ţine; unele adverbe - I-am făcut un bine, Binele făcut nu se uită,; unele pronume — în sinea sa era 

un fericit. Sentimentele de dragoste ale eului liric sunt foarte puternice; A ajuns un nimic (cineva); 

unele numerale - A primit un patru la istorie, Al doilea de la catalog a fost absent. 

Trecerea altor părţi de vorbire (substantive, participii, gerunzii, adverbe) în clasa 

adjectivului, adică adjectivizarea, se realizează prin utilizarea lor cu funcţiile sintactice specifice 

adjectivului: zi pierdută, pâine aburindă [17, p.52]. 

Adjectivizarea se poate realiza atât prin mijloace morfologice, dat fiind că acordul 

adjectivului cu regentul implică apariţia desinenţelor flexionare, cât şi prin mijloace sintactice. 

Există diferite modalităţi de adjectivizare. În primul rând, este vorba de adjectivizarea 

gerunziului care nu provoacă niciun dubiu numai în situaţiile în care acordul poate pune în evidenţă 

mărcile flexiunii, adică numai la plural şi la feminin singular mână tremurândă, feţe surâzânde, 

coşuri rumegânde, bătrâni suferinzi etc. 

Adjectivizarea pronumelui se poare produce cu ajutorul unor mijloace gramaticale în 

cazul unor pronume care pot deveni adjective pronominale. Cu excepţia prenumelor personale şi 

reflexive, toate celelalte clase pronominale furnizează exemple de adjectivizare. 

Adjectivizarea adverbului de asemenea are un caracrer accidental. Se cunosc puţine 

situaţii de adverbe devenite adjective (invariabile), mărcile acestei treceri fiind de ordin sintactic 

(apariţia în poziţia de atribut adjectival): aşa (adverb) > aşa om (adjectiv). 

Adverbializarea constă în trecerea unor părţi de vorbire în clasa adverbului. Marcarea 

acestei treceri este în primul rând de ordin morfologic şi se manifestă prin invariabilitatea formei, 

deci lipsa flexiunii, cumulată cu apariţia într-un context verbal, în clasa adverbelor pot trece 

adjectivele calificative, care devin adverbe de mod (merge elegant, sprinten, frumos) unele 

substantive, care devin adverbe de timp sau de mod (lucrează seara) [25, p.59]. 

Alături de cele trei mari tipuri de conversiune discutate anterior (substantivizarea, 

adjectivizarea şi adverbializarea), atestăm şi alte cazuri de conversiune. Astfel, unele prepoziţii 
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provin din substantive (prep. graţie < subst. graţie: Au reuşit graţie cunoştinţelor acumulate), din 

adjective, unele fiind participiale (mulţumită, datorită, conform, contrar, potrivit), din adverbe 

(asemenea, aidoma, înaintea, înapoia, deasupra etc.). Există chiar şi interjecţii provenite din verbe 

(poftim!), din substantive (doamnei) şi din conjuncţii (Unu, doi, trei...şi\). 

 

2.4. Familia lexicală 

Potrivit lui Moroianu C., familia lexicală reprezintă totalitatea unităţilor lexicale create 

în interiorul unei limbi prin derivare, compunere, conversiune sau prin alte mijloace interne şi care 

se raportează, direct sau în etape succesive, la un cuvânt radical neanalizabil din punct de vedere 

lexical [30, p.19]. În funcţie de modalităţile lingvistice interne (convenţionale: derivare, 

compunere, conversiune sau, dimpotrivă, neconvenţionale: trunchiere, contaminaţie, specializarea 

lexico-morfologică a variantelor etc.) şi, în acelaşi timp, de factori extralingvistici, familia lexicală 

poate fi avută în vedere a) în sens restrâns sau b) în sens larg.  

O familie lexicală în sens restrâns este alcătuită, prin excelenţă, din componente interne 

cu structură total analizabilă, respectiv cu dublă motivaţie (formală şi semantică). Pentru a putea 

îndeplini simultan aceste condiţii, ea trebuie să fie, în termeni sincronică, sinstratică, sintopică şi 

sinfazică, ceea ce reprezintă un deziderat mai degrabă teoretic şi, ca atare, greu de atins. În realitate, 

ca majoritatea faptelor de limbă, familia lexicală a unui cuvânt-radical este, indiferent de tipul ei, 

într-o continuă mişcare atât din punct de vedere lingvistic, cât şi socio sau psiholingvistic: unele 

dintre componentele ei îşi pierd motivaţia, în vreme ce altele îşi câştigă o alta, au loc diverse 

transferuri stilistice, variantele formale se specializează semantic şi devin, în consecinţă, unităţi 

lexicale diferite, cuvintele îşi schimbă categoria lexico-gramaticală, sunt divers înţelese şi 

revalorificate de către vorbitori diferiţi etc. Dacă se ţine cont de toţi aceşti factori, se impune o 

perspectivă mai largă asupra conceptului de familie lexicală, care admite inclusiv prezenţa unor 

componente interne semianalizabile sau dificil analizabile din punct de vedere sincronic, 

acceptarea unor componente din stiluri diferite, luarea în considerare a diverselor influenţe 

accidentale, formale şi semantice, asupra cuvintelor care se grupează „de drept” în jurul aceluiaşi 

cuvânt de bază etc. 

Specificul limbii actuale îl constituie abundenţa neologismelor care denumesc concepte 

noi, precum şi marea varietate de derivate. Cele două surse contribuie hotărâtor la alcătuirea unor 

noi familii lexicale [41, p.47]. 

După Hristea Th., „o familie lexicală înglobează totalitatea cuvintelor formate prin 

derivare, prin compunere şi prin schimbarea valorii gramaticale de la acelaşi cuvânt de bază.” 
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[22, p.65. ]Tot Hristea  Th. menţionează că „într- o familie lexicală nu trebuie să includem decât 

derivatele şi compusele create în interiorul limbii respective şi, eventual, împrumuturile neologice 

analizabile. Neologismele împrumutate, dar neanalizabile sau locuţiunile şi expresiile în care 

intră un cuvânt oarecare nu aparţin familiei lexicale a acestuia”[22, p.67]. Pe lângă toate acestea 

am inclus în componenţa familiilor inventariate compusele tematice (cu suflxoide şi prefixoide) şi 

contaminaţiile. 

Ţinând seamă de aceste consideraţii, Vârlan M. a stabilit care sunt cele mai productive 

baze de la care s-au format familii şi cât de bogate pot fi acestea [41, p.47] 

a) baze vechi populare 

 bişniţă - bişniţar, -ă, bişniţariadă, bişniţăreală, bişniţărism, bişniţâraie, bişniţărie, 

bişniţărime, bişniţăresc, a bişniţa, a bişniţări, bişnocraţie;  

 căpşună - căpşunar, căpşunăreasă, căpşuniadă, căpşunerie,; 

 ciolan - ciolangiu, ciolănar, ciolănist, ciolaniadă; 

 golan - golanez, golaniadă, golănesc, a golăni, super-golan, mondo-golaniadă, Golandia 

(Ţara golanilor), Golania ;  

 manea — manelist, -ă, maneliadă, manelism, manelisme, manelos, manelistic, manelit, 

manelizat, a maneliza, manelizare, megamanelist; 

 şpagă - şpagangiu, şpăgar, şpăgălache, şpagăime, şpăgufă, şpăgos, şpăgui, şpăguit, 

euroşpagă, şpagonaut, şpagofil, şpagasasin (medic ce refuză să trateze bolnavii care nu-i 

dau şpagă);  

 zvon — zvonac, zvoner, zvonist, zvonită, zvonărie; 

b) baze neologice (substantive şi verbe) [41, p.236]: 

 blog - blogar, bloghist, -ă, blogheriţă, blogangiu, blogărel, bloguf, blogăreală, blogism, 

bloggerism, blogărie, blogărime, blogăresc, bloggeristic, blogat, bloga, blogare, blogui, 

bloguire; 

 body-guard - body-guardă, body-guardism, a bodyguarda, femeie- bodyguard, 

Bodyguardia (Ţara bodyguarzilor); boschet - boschetar, boschetăriţă, boschetărime. 

 brand - brandist, brandui, braduială, branduit, branduire, rebranduire, a (se) rebrandui, 

rebranduială, rebranduiv, 

 butic - buticari, buticist, buticăreasă, buticariadă, buticuţ, buticărie, buticăresc, a butica, a 

buticariza, a debuticariza, superbutic, minibutic; 

 cupon – cuponărit, cuponel, cuponiadă, cuponist, cuponizare, cuponistic; 

 embargo - embargonaut, embargonauţiadă, embargotălhar;  
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 lider - lideraş, lideră, liderită, lideriadă; 

 mafie — mafiot (subst. şi adj.), mafiotic, mafiotico-fanariot, mafiocraţie; 

 manager - managerial (engl.), manageriat, managerizare; 

 media - mediatizare, mediatizat, nemediatizat, mediatizabil, supermediatizat; 

 miting - mitingar, mitingard, mitingeală, mitingism, mitingist(ă), mitingită, mitingăraie, a 

mitinga, a mitingi, minimiting, mitingofilie, mitingoman, mitingomanie, miting-marş, 

miting-spectacol, euro-mitingeală; 

 privatiza - privatizare, privatizabil, privatizat, neprivatizat, pseudoprivatizare; 

 profit- profitabilizare, profitic, profitocrat, profitocraţie, profitozaur; 

 sponsor - sponsoragiu, sponsorache, sponsorica, sponsorărie, sponsoriza, sponsorizat, 

sponsorizator, sponsorizare, cosponsor, cosponsoriza; 

 taliban - talibanism, talibănuţ, talibanizare, detalibanizare; 

 telenovelă - telenovelist, telenovelistă, telenovelită, telenovelistic, pro- telenovelă; 

 a zapa - zap (derivat regresiv), zapaj (împrumut analizabil), zapare, a zăpui. 

c) sigle [33, p.102]: 

 FSN (Frontul Salvării Naţionale)- fesenar, -ă, fesenard, fesenariot, Fesenea, feseneală, 

fesenel, fesenesc, -ească, feseneşte, feseniadă, fesenică, Fesenica, fesenie, Fesenilă, 

fesenime, fesenire, fesenin, -ă, feseniot, -ă, fesenism, fesenist, -ă, fesenistic, -ă, fesenită, 

feseni, feseniza, fesenizat, defesenizat, fesenizare, Fesenoiu, Fesenuţa, nefesenist, 

fesenisto-pesedistă, fesenisto-securist, fesenisto-perestroichistă, anti-FSN, antifesenism, 

antifesenist, -ă, pro-FSN, profesenist, -ă, interfesenist, -ă, defeseniza, defesenizare, 

refesenizare, înfesenare, criptofesenist, -ă, neofesenist, -ă, neofesenism, Afesenoaie, 

fesenilizare. 

 VIP - vipăraie, vipoşenie, vipuleţ. 

 OZN (obiect zburător neidentificat) - ozenist, ozenită, ozenistic, anti- OZN, ozenaut, 

ozenolog, ozenologie; 

d) antroponime [41, p.237]: 

 Becali - becaliot, becalist, becalism, becalisme, becaliadă, becăleală, becalita, becalizare, 

becalian, becalic, becalistic, becalificare, becalu, becaliu, becaloid, imbecalizare, 

Berbecali, Becalică, Becalici; 

 Brejnev - brejnevist, brejnevism, brejnevizat, brejnevian; 

 Brucan - brucanist, brucaniada, brucanian, brucanic, brucaniza, brucanizare, 

rebrucanizare, brucanozaur, brucanoid, brucanologie; 
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 Bush - bush-isme, bushist, bushomanie, anti-Bush; 

 Ceauşescu - ceauşist, ceauşel, ceauşism, ceauşită, ceauşizare, ceauşime, ceauşesc, 

ceauşeştian, a ceauşi, anti-Ceauşescu, pro-Ceauşescu, anticeauşist, proceauşist, 

postceauşist, anticeauşism, neoceauşism, receauşiza, ceauşisto-iliesco-emilian, ceauşisto-

iliescian, securist-ceauşist; 

 Clinton - clintoniadă, clintonian, clintoniza, clintonomanie, anti-Clinton; 

 Năstase - nastasiot, năstăsiotism, năstăsism, năstăsisme, năstasian, năstaşi, năstăsoid; 

 Roman - romanist, -ă, românit,  

 Gorbaciov — gorbaciovist, gorbaciovism, gorbaciovian, gorbaciovizare, iliesciano-

gorbaciovian, gorbaciovisto-kaghebist, gorbaciovi; 

 Snegur  - snegurist (subst. şi adj.), snegurian, sneguros, anti- Snegur, însnegurare; 

 Stolojan - stolojenist, stolojenită, stolojenesc, stolojei; 

 Tokeş - tokeşist, tokeşism, tokeşiadă, tokeşian; 

 Vadim -vadimiot, vadimist, vadimism, vadimisme, vadimeală, vădimiadă, vadimiță, 

vadimic, vadimesc, vadimian, vadimistic, Vadimache, Vadimelu. 

e) toponime: 

 Cotroceni — cotrocenist, cotroceniadă, cotrocenită, cotrocenizare, cotrocenizat, 

cotrocean, cotrocenesc, pedist-cotrocenian, cotrocenofil, cotrocentralism, cotrocei\ 

 Kosovo - kosovar (subst. şi adj.), kosovizare; 

 Kremlin — kremlinist, kremliniadă, kremlinesc, kremlinolog (fr.), kremlinologie (fr.) [16, 

p.38] 

f) nume de publicaţii: 

 Caţavencu: caţavencist, caţavencianism, caţavencian, caţavencesc; 

Din inventarul prezentat putem trage următoarele concluzii: 

a) se reactualizează unele baze vechi populare, semnificative pentru dinamica lexicului 

actual, dintre care unele sunt folosite cu sensuri figurate; 

b) cele mai multe baze excerptate dau naştere la trei, patru sau cinci membri, iar celelalte, mai 

puţine la număr, stau la baza unor familii lexicale care cuprind între şase şi douăzeci de 

membri; 

c) se observă productivitatea compuselor prin abreviere, numită acronimie. Insă acest 

fenomen nu este ceva nou, deoarece a putut fi observat încă din prima jumătate a secolului 

trecut. Noutatea este reprezentată de numărul extrem de mare al derivatelor şi compuselor 

de la aceste formaţiuni (spre exemplu sigla FSN, care cuprinde peste 60 de membri); 
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d) un fenomen deosebit al acestei perioade se referă la prezenţa ca baze a numelor proprii, 

îndeosebi a celor care aparţin domeniului politic românesc şi străin. Cele mai multe 

formaţii au caracter ironic şi peiorativ, datorat în special formanţilor, dar şi numeroaselor 

combinaţii în care apar: Vadimstroica, cotrocentralism, Băsesoaica, Băsescool; 

e) se remarcă productivitatea deosebită a unor formanţi: -iadă, -ist, -ism, - iza, -izare, -oid, -

craţie, -zaur, -stroica, etc.; 

f) cele mai numeroase baze sunt reprezentate de substantive, existând numai câteva verbe şi 

adjective; 

g) în interiorul familiilor lexicale există şi termeni sinonimi cum ar : bişniţări-bişniţa, 

dughenar / dughenist, şpagangiu-şpăgar, zvonac-zvonist etc.; 

Ţinând cont şi de aceste aspecte, putem concluziona că limba actuală este creativă şi 

expresivă şi reuşeşte să răspundă nevoilor comunicării în toate variantele sale. 

În fine, putem remarca că formarea cuvintelor reprezintă unul dintre cele mai importante 

capitole privitoare la studiul lexicului unei limbi, având ca obiect de studiu procedeele interne de 

îmbogăţire a vocabularului. Vigoarea unei limbi e dovedită, între altele, şi de capacitatea ei de a 

crea cuvinte şi sensuri noi exploatând resursele interne şi modelele deja existente. Astfel, alături 

de împrumuturi, creaţiile interne, rezultate din procedee precum derivarea, compunerea sau 

conversiunea, deţin o pondere apreciabilă în ansamblul lexicului românesc. Aceste trei procedee 

interne de îmbogăţire a vocabularului suportă o anumită ierarhizare, atât din perspectiva 

productivităţii, cât şi din punctul de vedere al caracterului sistematic şi al eficienţei mecanismului 

de formare. Într-o astfel de ierarhie, derivarea ocupă primul loc, deoarece, mai mult decât celelalte 

două procedee, funcţionează analogic, ilustrând cel mai bine potenţialul creativ al limbii. S-a 

observat astfel că derivarea - indiferent de natura ei - are întotdeauna (şi aproape în orice limbă) 

caracter sistematic. Aceasta înseamnă, în esenţă, că, pe baza câtorva modele mai uzuale şi cu 

ajutorul unui număr relativ mic de afixe, se pot forma cu uşurinţă foarte multe cuvinte noi, după 

tipare preexistente şi în conformitate cu anumite reguli deprinse încă din perioada de achiziţie a 

limbii.  
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III. STUDIU EXPERIMENTAL DE DE ÎMBOGĂȚIRE A 

VOCABULARULUI LA ELEVI 

 

3.1.Metode şi procedee utilizate în predarea-învăţarea mijloacelor interne de 

îmbogăţire a vocabularului 

Vorbind despre îmbogățirea vocabularului, este necesar să amintim importanţa acestui 

capitol de lexicologie pentru alte compartimente ale lingvisticii şi, în special, pentru cultivarea 

limbii noastre, întrucât procesul de derivare a unor unităţi lexicale noi nu este doar un mijloc de 

îmbogăţire a sistemului lexical al limbii în genere şi de organizare a vocabularului ei, ci şi o 

modalitate de îmbogăţire şi de organizare a vocabularului fiecărui vorbitor. Acţiunea de cultivare 

a limbii concepută în calitate de îndrumar pentru însuşirea limbii literare, de perfecţionare a 

modalităţii de exprimare, se află în relaţii directe cu formarea cuvintelor, care, prin caracterul său 

sistematic, permite atât interpretarea şi înţelegerea unor cuvinte derivate necunoscute anterior, cât 

şi „crearea” sau „recrearea” unora, existente sau nu în limbă [40, p.55]. 

În acelaşi timp, identificarea relaţiilor existente între formarea cuvintelor şi cultivarea 

limbii necesită să ocupe un loc aparte în sistemul de învăţământ de toate gradele, începând cu orele 

de dezvoltare a vorbirii din învăţământul preşcolar, dat fiind că este vorba de aspectul formativ al 

capacităţii creatoare a vorbitorului şi al competenţei de decodare a cuvintelor noi cu structura 

analizabilă pe baza cunoaşterii elementelor componente. Economia de eforturi realizată prin 

memorizarea unui număr de rădăcini şi afixe cu care orice vorbitor poate reface şi, mai ales, poate 

înţelege familii şi serii întregi de cuvinte are un rol imens în achiziţia empirică a limbajului. Aşa 

cum învăţarea limbii materne nu încetează niciodată şi odată cu şcolarizarea trece pe trepte 

superioare de dificultate, studiul limbii materne trebuie să conştientizeze mecanismul formării 

cuvintelor şi să uşureze eforturile elevilor şi ale viitorilor absolvenţi în însuşirea vocabularului 

literar, în special a terminologiei tehnico-ştiinţifice. 

Cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii române de către elevi este un proces de durată, 

care se realizează pe diferite căi, dar, în primul rând şi în mod organizat, la lecţiile de limba română. 

Se ştie că în exprimarea gândirii noastre, facem apel la materialul lexical al limbii. 

Conţinutul material şi ideal intr-o limbă este alcătuit din cuvintele şi îmbinările frazeologice 

împreună cu varietatea lor de sensuri şi nuanţe. Gândirea noastră are deci un caracter verbal, adică 

procesul cunoaşterii şe efectuează prin intermediul noţiunilor reprezentate prin cuvinte. În general, 

când se vorbeşte de bogăţia limbii se are în vedere bogăţia posibilităţilor ei lexicale şi implicit 

valorile  semantice ale cuvântului. 
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O scurtă privire asupra programelor şcolare, arată că studierii vocabularului în şcoala 

generală i se acordă un spaţiu restrâns. E timpul ca să fie privite într-o altă lumină raporturile dintre 

vocabular şi gramatică, ţinând seama de însemnătatea pe care o are lexicul în vorbire. Indiscutabil, 

în numărul restrâns de ore afectat predării vocabularului, elevii nu-şi pot însuşi mijloacele de 

îmbogățire a vocabularului. În genere, absolvenţii gimnaziului sau ai liceului nu stăpânesc 

mijloacele de îmbogățire a vocabularului. 

Şcoala are obligaţia de a forma pe elevi, multilateral din punct de vedere intelectual. 

Această obligaţie determină includerea în vocabularul activ, a tuturor cuvintelor pe care elevul este 

pus treptat în situaţia de a le folosi. În primii ani de şcoală copiii cunosc obiecte şi îşi însuşesc 

cuvinte noi, concrete, îşi formează noţiuni, pe cale situaţională. Cuvântul este însoţit de indicarea 

obiectului (iată cartea ; aceasta este o carte, citeşte o carte etc). În clasele mai mari, apar, de fiecare 

dată, constante ale situaţiei şi ale contextului lingvistic, care servesc la precizarea unor 

caracteristici ale obiectului dar şi a unor trăsături semanfico-sintactice ale cuvântului ( carte- ştie, 

scrie, cumpără ; carte - bună, valoroasă, şcolară, beletristică etc.). 

Limba şi literatura română ca disciplină caracterizată printr-o vastă complexitate nu se 

poate axa pe constituirea axei formative a procesului didactic dacă nu are la bază o anumită 

metodologie. Scopul ei permanent este acela de a forma anumite capacităţi care să fie utilizate ca 

instrumente de subiecţii învăţării sau tehnici indispensabile învăţării continue. 

Plecând de la analizele din literatura de specialitate, metodele didactice sunt împărţite din 

punct de vedere istoric în cele mai multe studii: 

 metode tradiţionale sau clasice: povestirea, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul 

didactic, observaţia, lectura explicativă; 

 metode moderne: problematizarea, brainstorming-ul, ciorchinele, metoda cubului, metoda 

cadranelor, cvintetul, diamantul, piramida povestirii [9, p.95]. 

Alegerea şi utilizarea metodelor de învăţare a noţiunilor de limbă şi literatură română 

depinde de mai mulţi factori, dintre care amintim: vârsta elevilor, modul în care sunt educate 

pronunţia, auzul. Nu trebuie deloc ignorate atenţia, dar şi posibilităţile intelectuale ale elevilor fapt 

ce presupune ca profesorul să-şi cunoască bine clasa de elevi. Fie că e vorba despre metode 

tradiţionale sau clasice, fie că este vorba de altele noi sau moderne, ceea ce se vizează este 

exprimarea orală sau cea scrisă menită să pună în mişcare efortul intelectual al elevilor. 

Printre metodele ce pot fi ulizate în cadrul lecţiilor de gramatică, putem enumera: 

Explicaţia  care presupune argumentarea raţională şi riguroasă a cunoştinţelor. Rolul ei 

este de a-i ajuta pe elevi să înţeleagă mai bine informaţiile, regulile, să-i ajute să le poată explica, 

la rândul lor sub altă formă. De obicei, explicaţia este însoţită de exerciţiu şi de mijloace de 
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învăţământ corespunzătoare (de la scheme, tabele, grafice, până la proiectarea pe calculator). în 

predarea cunoştinţelor gramaticale această metodă este utilă pentru lămurirea şi clasificarea unor 

noţiuni gramaticale, prin relevarea elementelor esenţiale. Ea se foloseşte cu predilecţie în corelaţie 

cu procedeul comparaţiei pentru stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre fenomenele 

gramaticale [24, p.56]. 

Dialogul este metoda de bază în învăţarea gramaticii. Cu ajutorul întrebărilor învăţătorul 

conduce elevii de la noţiunile cunoscută către cele necunoscute, de la simplu la complex, de la 

concret la abstract, de la intuiţie la inducţie. 

Problematizarea este folosită frecvent la lecţiile de gramatică şi constă dintr-o suită de 

procedee care activează elevii, oferindu-se posibilitatea să surprindă notele definitorii ale 

noţiunilor gramaticale, precum şi relaţiile dintre cunoştinţele anterioare şi noile achiziţii. 

Problemele de gramatică se rezolvă pe cale algoritmică şi euristică. O întrebare devine 

problemă când generează o nedumerire, o incertitudine, o nelinişte care alternează subiectul cu un 

conflict lăuntric, rezolvabil prin tatonări repetate, prin demonstraţii şi argumentări raţionale [23, 

p.59]. 

Conversaţia este socotită una dintre cele mai eficiente şi practice metode utilizate în 

cadrul procesului instructiv-educativ. Ea presupune dialogul viu, liber, spontan, deschis dintre 

cadrul didactic şi elevi vizând cu precădere nivelul de dezvoltare a gândirii, capacităţile creatoare 

ale copiilor Cadrul didactic are ca scop stimularea participarea elevilor la discuţie. 

Demonstrația este metoda prin care se asigură percepţia fenomenelor de limbă şi 

însuşirea conştientă a noţiunilor, folosindu-se un material intuitiv adecvat ce înlesneşte trecerea la 

operaţiile de abstractizare şi de generalizare. Ea este o metodă de explorare a realităţii, fiind 

folosită din plin la toate disciplinele cu scopul de a convinge elevii asupra unor fenomene, idei, 

concepte. Demonstraţia este suportul explicaţiei, ea este mai eficientă când este îmbinată cu 

problematizarea şi cu dialogul euristic, deoarece presupune participarea elevilor în mai mare 

măsură la procesul de predare - învăţare – evaluare [2, p.112]. 

Analiza gramaticală este o metodă ce nu trebuie să devină un scop în sine, ci să-i ajute 

pe elevi să se exprime corect, să folosească anumite structuri şi sintagme de cuvinte în mod 

corespunzător, să ştie să realizeze acordul gramatical, să folosească corect pluralul unor 

substantive şi adjective, să dovedească prin competenţă de limbaj cunoştinţele de gramatică, de 

lexic, de fonetică, de ortografie şi de ortoepie [31, p.87]. 

Descoperirea este o metodă de explorare a realităţii care angajează elevul în selectarea 

informaţiei, în ordonarea argumentelor pentru susţinerea unei idei, a unei teze. Prin ea se reface 

drumul cunoaşterii ştiinţifice, pe baza raţionamentului inductiv, deductiv sau analogic. Etapele 

TE
ZA

.M
D



55 
 
 

învăţării prin descoperire - redescoperire sunt: înţelegerea temei de cercetat; formularea ipotezelor 

de lucru, stabilirea condiţiilor şi a materialului necesar;  efectuarea lucrării propriu-zise; verificarea 

soluţiilor găsite. 

Exerciţiul gramatical este o metodă de acţiune practică care constă în repetarea 

conştientă a unei activităţi, urmărind formarea deprinderilor, consolidarea cunoştinţelor şi 

dezvoltarea capacităţii intelectuale. Scopul general al exerciţiilor este formarea deprinderilor de 

muncă independentă la elevi, înţelegerea conceptelor, regulilor, consolidează cunoştinţele, 

deprinderile formate, ajută la evitarea confuziilor şi a interferenţelor create în mintea elevului [40, 

p.92]. 

Învăţământul actual preconizează o metodologie axată pe acţiune, pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite la maxim mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi ale creativităţii. Elevul activ este cel care depune efort de reflecţie personală, care 

se angrenează în activităţi de cercetare şi descoperire a unor ipoteze noi. 

Pentru a-1 implica total pe cel care este supus învăţării, aceste metode pun accentul pe 

procesul cunoaşterii şi nu pe produsele cunoaşterii. Este vorba despre metode care să-l ajute să 

caute, să cerceteze, să găsească singur soluţii, să prelucreze informaţii şi să le sistematizeze. 

Aceste metode pot fi utilizate atât în cadrul învăţării prin colaborare, cât şi în cadrul 

învăţării prin cooperare. Învăţarea prin colaborare îi ajută pe elevi să exploreze împreună o situaţie 

importantă sau să creeze ei înşişi un  proiect. Celălalt tip de învăţare este o ramură a primului tip 

de învăţare ce favorizează lucrul în echipă, în contextul unei activităţi structurate. 

Dintre aceste metode interactive, cele mai semnificative sunt cele ce urmează: 

Brainstormingul este una dintre cele mai răspândite metode utilizată pentru stimularea 

creativităţii. În acest scop, trebuie apreciat în mod echitabil efortul fiecărui elev. Prin folosirea 

acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor la lecţie, se dezvoltă 

capacitatea de a analiza anumite situaţii, de a alege soluţiile optime, de a exersa creativitatea [40, 

p.62]. 

1 Citește dialogul dintre băiat și bunicul său, apoi răspunde cerințelor asociate. 

— Bunicule, tu l-ai dus pe tata la grădina zooogică când era copilaș? 

— Oricărui copil îi place să descopere animalele! L-am dus! Am fost toți trei, împreună 

cu tatăl meu. 

— Mi-ar fi plăcut să mergem toți patru. Ar fi fost și mai mândru atunci că fiul lui are un 

nepoțel, iar el, un strănepot. 

a) Care este partea comună a cuvintelor copil și copilaș? 
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b) Ce sunete s-au adăugat cuvântului copil pentru a se forma cuvântul copilaș? Unde s-au 

plasat aceste sunete? 

c) Ce exprimă cuvântul copilaș? Alege dintre variantele de mai jos. Justifică-ți alegerea. 

afecțiune • aversiune • micșorare • obiectivitate 

d) Ce sunete s-au adăugat cuvântului nepot pentru a se forma cuvântul strănepot? Unde s-au 

plasat aceste sunete? 

e) Care este partea comună a cuvintelor nepot și nepoțel? Ce diferență observi între cele două 

cuvinte, în privința părții comune a acestora? 

Ciorchinele este o tehnică eficientă de predare-învăţare care stimulează legăturile dintre 

idei, o mobilitate de a construi sau realiza asocieri noi sau de a releva sensuri inedite ale anumitor 

idei. Este o tehnică de căutare a căilor de acces către propriile cunoştinţe, stimulând realizarea unor 

noi asociaţii de idei şi permiţând cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă şi de a 

integra informaţiile dobândite pe parcursul învăţării în prorpiul sistem de formare. 

Mozaicul are la bază împărţirea clasei în mai multe grupe de lucru, coordonate de către 

profesor. Avantajul acestei metode constă în caracteru-i formativ, stimulând încrederea în sine a 

participanţilor, dezvoltând gândirea logică, critică şi independentă, dar şi răspunderea individuală 

şi în echipă, dezvoltarea abilităţii de comunicare argumentativă. 

Forma cea mai frecventă de organizare a clasei este de 4 grupuri şi fiecărui copil din grup 

i se atribuie câte un număr de la 1 la 4. Subiectul vizat va fi împărţit în 4 subteme, de dimensiuni 

şi grade de dificultate asemănătoare. Se continuă cu o reorganizare a copiilor în sală, elevii cu 

acelaşi număr vor forma câte un grup de experţi, obţinându-se astfel patru grupe de experţi. Elevii 

aparţinând grupului de experţi au sarcina de a învăţat cât mai bine partea din materialul de studiu 

care le-a fost atribuită pentru a le-o preda colegilor lor din grupurile iniţiale [6, p.132]. 

La orele de Limba Română, cu o strategie didactică adecvată şi măiestrit aleasă, putem 

angaja în mod real elevii în elaborarea cunoştinţelor pe care trebuie să şi le însuşească. Cu ajutorul 

metodelor interactive, se poate obţine feedback asupra măsurii în care elevii înţeleg informaţiile şi 

putem corecta aspectele înţelese greşit. 

Putem folosi predarea reciprocă, exersând acest lucru în grupuri de 4 membrii la o clasa 

cu 20 de elevi. Cele 5 grupe desemnează câte un lider, care își ia rolul în serios şi pus în postura 

de profesor le-a predat colegilor. 

Putem aborda mijloacele de îmbogăţire a vocabularului în acest fel. Elevii vor rezolva 

următoarele sarcini de lucru: 

- precizează mijlocul intern de îmbogăţire prin care s-au format cuvintele; 

- rescrie un substantiv şi un adjectiv aparţinând aceleaşi familii lexicale; 
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- alcătuieşte două enunţuri în care subiectele să fie cuvinte derivate, 

- realizează un enunţ în care predicatul să fie un cuvânt derivat cu prefix; 

- transcrie două perechi de verbe care să fie antonime; 

- corectează greşelile din enunţurile date; 

- numeşte valoarea morfologică a cuvintelor formate prin compunere. 

Metoda ciorchinelui este o strategie de predare-învăţare prin care îi încurajăm pe elevi să 

gândească liber şi deschis, dar care, în lecţiile de vocabular, poate fi folosită şi ca mijloc de a 

rezuma ceea ce s-a studiat. 

Etapele realizării unui ciorchine sunt următoarele: 

- se scrie un cuvânt în mijlocul tablei, sau pe fişa de lucru în mijlocul paginii; 

- elevii încep să scrie cuvinte legate de cuvântul iniţial; 

- pe măsură ce le scriu, trasează linii între cuvântul iniţial şi cel care pot avea legătură cu el; 

- -ciorchinele se încheie când s-au epuizat toate ideile. 

Acestea se pot realiza din nou în etapa finală a lecţiei. 

La predarea mijloacelor de îmbăgățire a vocabularului, cadrul didactic poate folosi și 

jocurile în perechi. 

De exemplu: 

Joc în perechi. Timp de două minute, scrieți cât mai multe cuvinte compuse prin abreviere 

pe care le cunoașteți, inclusiv abrevieri ale numelor unor unități școlare din județul vostru. Faceți 

apoi schimb de caiete și încercați să identificați instituțiile ale căror denumiri abreviate au fost 

notate de colegii voștri. 

Importantă pentru metodologia predării vocabularului este precizarea punctului de 

plecare în explicarea unui cuvânt nu şi a variaţiilor la care trebuie supusă cunoaşterea şi implicit, 

utilizarea cuvântului. Ca premisă metodologică în predarea vocabularului stă, deci, principiul că 

orice cuvânt are un conținut semantic relativ stabil, format, de obicei, dintr-un număr oarecare de  

trăsături semnificative, iar dintre ele contextul selectează pe acelea care-i convin, eventual 

completându-le sau modificându-le. Sensul actualizat în enunţ (contextual) se naşte dintr-o dublă 

operaţie : de alegere a trăsăturilor semnificative care corespund intenţiei comunicării, iar apoi de 

integrare în lanţul sintagmatic cu realizarea unor relaţii semantice cu celelalte elemente din 

context. 

Scopul principal al cunoştinţelor lexicale în cadrul studiului limbii materne este cultivarea 

exprimării elevilor. Elevii trebuie să înveţe să mânuiască limba actuală, cuvintele cu formele şi 

sensurile folosite în epoca în care trăiesc. 
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O atenţie deosebită trebuie să acorde profesorul de limba română formării noţiunii 

(conceptului) de familie lexicală. Încă din clasa a V-a, în conformitate cu prevederile programei 

şcolare, folosind calea inductivă - şi sprijinindu-ne pe cunoştinţele de limbi, însuşite anterior de 

către elevi, dăm prima definiţie a familiei de cuvinte (lexicale) : Toate cuvintele înrudite ca sens şi 

formate de la acelaşi radical (rădăcină) alcătuiesc o familie de cuvinte (lexicală). În clasele VI-

VII, potrivit principiului concentric, cunoştinţele despre familia lexicală se completează, se 

aprofundează. Astfel, elevii ajung să înţeleagă că familia de cuvinte înglobează totalitatea 

cuvintelor formate prin derivare, prin compunere şi prin schimbarea valorii gramaticale [11, p.72]. 

Astfel de la cuvântul bază drept, se pot forma cuvinte noi prin derivare (cu sufixe : 

dreptate, dreptar; cu prefixe : îndrepta, nedrept; cu prefixe şi sufixe : nedreptate, nedreptăţit; 

compuse; dreptunghi, dreptunghiular. Prin schimbarea valorii gramaticale participiul devine 

adjectiv : îndreptat (un cui îndreptat), îndreptăţit (un student îndreptăţit) sau substantiv (un 

îndreptăţit, o nedreptăţită). 

Se impune să facem şi precizarea că elementele cuvintelor compuse fac parte din două 

sau mai multe familii. Astfel, cuvântul floarea-soarelui intră în două familii (floare şi soare - 

cuvinte-bază), iar Statu-Palmă- Barbă-Cot, din patru familii (stat, palmă, barbă şi cot, cuvinte-

bază). Cu alte cuvinte în cazul cuvintelor compuse avem de a face cu două sau mai multe rădăcini. 

În clasa a VII-a se poate da şi noţiunea de temă (o grupare de elemente din structura aceluiaşi 

cuvânt, alcătuită din rădăcină plus sufixe sau / şi prefixe). De multe ori, la temă se adaugă direct 

sufixele şi prefixele [19, p.42]. 

Astfel, cuvântul lăptăreasă are tema lăptar (răd. lăpt.+ sufixul -ar), la care se adaugă 

sufixul lexical -easă; cuvântul călători are tema călător (rădăcina căl- + sufixul -ător). Nu e greu 

de observat (în timpul conjugării) că la verbe se disting două teme : una lexicală, comună tuturor 

formelor flexionare ale acelui cuvânt, şi mai multe teme flexionare specifice unor timpuri sau 

moduri. De exemplu, verbul înflori are ca temă lexicală înflor (formată din rădăcina fior + prefixul 

-în + sufixul -i) şi diverse teme flexionare: înflorea-, la imperfect, înflorise-, la mai mult ca perfect 

Analizând structura morfologică a mai multor derivate şi forme flexionare, elevii reţin deosebirea 

dintre rădăcină şi temă : rădăcina este analizabilă şi constituie elementul comun pentru mai multe 

cuvinte (înrudite), pe când tema este analizabilă şi constituie elementul comun pentru diverse 

forme ale unuia şi aceluiaşi cuvânt. Profesorul trebuie să se oprească asupra cazurilor când 

rădăcina poate constitui singură un cuvânt. 

Astfel unele cuvinte bază (părţi de vorbire flexibile) monosilabice (nod, nor, a fi, a şti 

etc.) coincid cu rădăcina. Identitatea dintre cuvântul-bază şi rădăcină se observă, cu deosebire, la 

părţile de vorbire neflexibile. De asemenea, elevii trebuie să reţină că în cazul cuvintelor compuse 
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şi a derivatelor de la ele, avem a face cu două sau mai multe rădăcini (compusul dreptunghiular 

are două rădăcini : drept şi unghi). Întrucât cunoaşterea structurii morfologice a cuvintelor are 

importanţă nu numai pentru formarea cuvintelor prin diverse procedee, ci şi pentru înţelegerea 

sensului cuvintelor, profesorul trebuie să organizeze lecţii speciale de consolidare şi evaluare, 

bazate pe exerciţii, pe aplicaţii practice referitoare la familia lexicală, date în manualele şcolare. 

În majoritate, aceste exerciţii sunt de grupare (Grupaţi familii lexicale cuvintele următoare : bun, 

spală, spălător, muncitor, munci, străbun, bunic, spălătorie, muncitoreşte, muncitorime, bunicuţă, 

muncitoresc, spălat, străbunic, nemuncite) şi de introducere în context (Formaţi propoziţii cu 

următoarele cuvinte : ştiinţă, ştiinţific, conştiinţă, conştiincios, înştiinţare, conştient etc.) [12, 

p.56]. 

Indubitabil, exerciţiile de formare a familiilor lexicale contribuie la cunoaşterea 

aprofundată a vocabularului fundamental. Exerciţiile de formare a familiei de cuvinte încep prin 

găsirea termenilor înrudiţi dintr-un text citit, de exemplu în povestirea „Un om necăjit” de 

M.Sadoveanu (copil, copilaş, copilări, copilărie, copilandră) sau în „Puiul” de I.Alexandru 

Brătescu-Voineşti (vâna, vânat, vânător, vânătoare).  

Dezvoltarea supravegheată a vocabularului la elevi nu se poate concepe fără parcurgerea 

unui drum metodic din care nu trebuie să lipsească următoarele secvenţe : 

- folosirea termenului nou în situaţii concrete de viaţă (manevrarea obiectului, efectuarea 

acţiunii, însoţind activitatea cu prezenţa limbajului, obligatorie în etapele dinaintea perioadei 

şcolare (în grădiniţă); 

- desprinderea termenului nou din context şi explicarea lui mai ales prin seria sinonimică pe care 

o are şi prin antonime (când are); 

- folosirea de către învăţător, în mai multe contexte, tot cu sensul său propriu, fundamental; 

- efectuarea unor exerciţii variate (de către elevi) în contexte noi, prin care se cere substituirea 

termenului cu sinonime sau sintagme care au sens foarte apropiat; 

- întrebuinţarea (de către elevi) a termenului nou împreună cu alte cuvinte derivate care fac parte 

din aceeaşi familie lexicală, punându-se accentul pe aspectul corect, îngrijit al limbii; 

 

3.2.Verificarea experimentală a cultivării vocabularului la elevii clasei a VII-a 

În scopul cultivării vocabularului la elevii din clasa a VII-a, a fost inițiat un experiment 

formativ, care s-a bazat pe exerciții de însușire a mijloacelor interne de îmbogățire a vocabularului: 

derivarea, familia lexicală, compunerea și conversiunea. La experiment au participat 27 de elevi. 

 

TE
ZA

.M
D



60 
 
 

A. Pentru însușirea derivării am selectat și propus elevilor, o serie de exerciții: 

1. Subliniaţi prefixele de mai jos: a adumbri, anume, a compătimi, a conduce, a coopta, 

a dejuca, a desfiinţa, dezrobire, a dispune, ilogic, imprevizibil, indirect, a încleşta, nelinişte, a 

prelucra, proscris, a răstălmăci, a restabili, strămoş, transfigurare. 

2. Precizaţi care din sufixele de mai jos sunt productive. Daţi exemple de cuvinte. -ar, -

tor, -er, -an, -oi, -aş, -el, -iar, -iţă, -uţă, -et, -iş, -că, -ătate, -ie, -ism, -ist, -ean, -lâc, - tone (-toriu), 

-esc (-ească), -os (-oasă), -ăreţ (-ăreaţă), -ică, -îşi, -iza, -ui, -i, -a, -eşte, - mente, -iş (-âş). 

3. Subliniaţi şi explicaţi cuvintele formate cu sufixe 

a) „ Afară plouă mărunţel, ploaie rece de toamnă, şi boabele de apă prelingându-se de 

pe streşini şi picând în clipe ritmate pe fundul unui butoi dogit, lăsat gol într-adins la umezeală, 

făceau un fel de cântare cu nenumărate şi ciudate înţelesuri. Legănate de mişcarea sunetelor 

gândurile omului începură să sfârâie iute, în cercuri strâmte, apoi încet-încet se rotiră din ce în 

ce mai domol, în cercuri din ce în ce mai largi, şi tot mai domol, şi tot mai larg.” (I. L. Caragiale) 

b) „În vasul mare intră şi mult şi puţintel. învaţă la tinereţe ca să ştii la bătrâneţe. 

Schimbarea domniilor, bucuria nebunilor. Suişul are şi coborâş. Friptura bună nu se face la 

fum.”[8] 

4. Căutaţi substantivele derivate cu sufixele: -eală, -ime, -ură din aceeaşi familie cu: a 

alerga, abur, a arde, acru, abur, ager, adânc, a amesteca, a ameţi, a ara, candidat, cald, capăt, a 

cheltui, a ciupi, a cosi, crud. 

5. Dintre cuvintele scrise mai jos cu in-, în- sau îm-, pe care vorbitorii le confundă, alegeţi-

le pe cele cu formă corectă: incorpora-încorpora, înfiltra-infiltra, insufla-însufla, înoi-înnoi, 

înpietri-împietri, înnegri-înegri, înbolnăvi-îmbolnăvi. 

6. Alcătuiţi cuvinte cu prefixele şi pseudoprefixele cu circulaţie internaţională. Reţineţi 

sensul şi ortografierea lor. a, an- (gr. a — fără, lipsit de) ante- (gr. ante - înainte) anti- (gr. anti - 

contra) arhe- (o) (gr. archaios - vechi, primitiv) arhi - (lat. arhi - foarte) auto- (gr. autos -însuşi) 

bar- (o-, i-) (gr. baros - greutate) bi, bis- (lat. bis — de două ori) cata- (gr. cata- de sus în jos) 

circ(um)- (lat circum-împrejur) contra- (lat. contra-împotrivă, opus) cvasi- (lat. quasi- cam, 

aproximativ) di- (gr. dis - de două ori) dia-(gr.dia - prin, între) epi- (gr. epi — deasupra, pe) eu- 

(gr. eu — bine frumos) extra- (lat. extra — în afară, deosebit de) fil(o)- (gr.philos - prieten) hiper- 

(gr. hyper - peste) infia- (lat. infia — sub, mai prejos) inter- (lat. inter - între) intra- (lat. intra — 

în interiorul) mega- (gr. megas - mare) micro- (gr. mikros-mic) mono- (gr. menos-unic) neo- (gr. 

neos - nou) omni- (lat. omnis - tot) orto- (gr. orthos - drept, corect) paleo- (gr. palaios - vechi) 

para- (gr. para - alături, lângă, contra) poli- (gr. polys - mult) post- (lat. post - după, ulterior) 

pseudo- (pseudes - fals) semi- (lat. semi - jumătate) super- (lat. super - deasupra) supra- (lat. supra 
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- peste) tele- (gr. tele - departe) termo- (gr. thermos - cald) trans- (lat. trans - dincolo de) ultra- 

(lat. ultra — foarte, extrem de). 

7. Recunoaşteţi în cuvintele următoare sufixele şi prefixele care au servit la formarea lor 

şi explicaţi sensul derivatelor: năsuc, auriu, cuminţel, frăţeşte, fierar, căpşor, drumeţ, englezeşte, 

grăsuţ, inimioară, întineri, chitarist, negreală, moţat, orăşean, patriotism, plimbăreţ, preţui, 

punctaj, rufărie, strungar, studenţesc, şahist, şcolariza, tineret, vânzător, voiniceşte, zâmbitor, 

bilunar, aeronavă, contraargument, deznoda, despacheta, dezrădăcina, extraşcolar, 

interdisciplinar, înnoi, neclaritate, nedrept, nevinovat, preşcolar, preamări, reînnoi, reciti, 

revenire, semifinală, străvechi, supracopertă, transalpin [26, p.52]. 

8. Explicaţi formarea cuvintelor: aluniţă, băiţă, bărdiţă, căpriţă, cheiţă, domniţă, fetiţă, 

foiţă, furculiţă, lămâiţă, peniţă, portiţă, floricică, lumânărică, păsărică, pisică, rândunică, 

săncică, turturică, domnişoară, lăcrămioară, pălărioară, scorţişoară, verişoară. 

9. Arătaţi cum sunt formate cuvintele următoare: lovitură, locuitor, răzgândi, toporişcă, 

realist, auzi, treier, megatonă, supradimensionat, nouăsprezece, liber-cugetător, a-i părea rău, a 

face cale întoarsă. 

10. Sufixele cu ajutorul cărora se formează derivate cu sens colectiv sunt: -ărie, -ăraie, -

et, -inie, -iş, -işte, obţineţi derivate colective de la următoarele cuvinte: alun, apă, argint, ban, 

cânepă, fum, june, papură, porumb, stejar, tufă, ţăran. 

11. Grupaţi diminutivele din exemplele de mai jos, întâlnite în vorbirea populară şi 

familiară, după sensul lor augumentativ sau peiorativ: 

a) N-am închis ochii toată nopticica; 

b) Munceşte cât e ziulica de mare; 

c) Se consideră tânără, dar să tot aibă vreo 40 de anişori; 

d) Era şi el un biet profesoraş; 

e) I-a mai apărut un volumaş. 

12. Obţineţi cu ajutorul sufixelor moţionale forma de feminin a următoarelor cuvinte: 

bucătar, croitor, lup, prieten, român, turc, ţăran. 

13. Alegeţi dintre exemplele date derivatele care indică instrumente, unelte, de cele care 

sunt nume de agent: cizmar, coşar, fluieraş, întrerupător, muncitor, pietrar, râzătoare, 

reclamagiu, rotar, secerătoare, spălător, strungar, tocător, ştergător. 

14. Pe baza substantivelor de mai jos menţionaţi denumirile de meserii, denumirile locului 

unde se produc : bere, cazan, cizmă, cojoc, fier, gogoaşă, oală, oţel, pantof, plapumă, tinichea, 

tocilă. 
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15. Indicaţi numele proprii de la care s-au format următoarele derivate, frecvente în 

limbajul istoriei şi criticii literare: arghezian, antonpannesc, bacovian, blagian, caragialesc, 

eminescian, hamletiza, maiorescianism, moromeţian, sadovenian. 

16. Formaţi substantive, nume de locuitori din ţările de mai jos. Explicaţi formarea. 

Albania, Anglia, Australia, Belgia, Danermaca, Elveţia, Franţa, Finlanda, Olanda, Grecia, 

Polonia, Suedia, Portugalia. 

17. Formaţi substantive, nume de locuitori din oraşele de mai jos. Explicaţi formarea. 

 Berlin, Praga, Paris, Londra; 

 Chişinău, Iaşi, Constanţa, Craiova. 

18. Căutaţi un nume propriu feminin cu aceeaşi rădăcină: Adrian, Alexandru, Aurel, Dan, 

Eugen, Florin, Ion, Mihai, Săndel, Zamfir, Lucian. 

19. Indicaţi cuvântul din care prin derivare regresivă au rezultat cuvintele de mai jos: 

amestec, auz, blestem, cânt, greş, învăţ, odihnă, omor, poftă, risipă, salt, treier, văz. 

20. Precizaţi care dintre cuvintele enumerate sunt derivate : 

necredincios, incapabil, avar, judecător, dezmoştenire, ireal, inginer, exmatriculare, 

auriu, tufiş, exerciţiu, frizer, nemernic, ciobănaş, tinerel, impresar, confort, bunătate, precauţie, 

iminent, a denatura, derivare, pocnet, copil, a semnaliza, imperfecţiune, băieţandru, vitalitate, a 

impresiona, nechemat, importanţă, îngrijit, vacant, coproprietar, idealist, a electrifica, a turui, 

bătrâneţe, semnalizare, necaz, murătură, gălbui, a bocăni, avitaminoză, bunicuţ, avarie, 

disproporţie, nebun, contribuţie, direct [29, p.112]. 

21. Grupaţi cuvintele din exerciţiul de mai sus pe coloane care vor conţine: 

- derivate cu prefixe 

- derivate cu sufixe 

- derivate parasintetice 

- nederivate 

22. Se dau prefixele: ne-, în-, im-, i-, a-, de-, dis-, co-, ex-,re-; Formaţi cu fiecare dintre 

ele câte cinci cuvinte derivate. 

23. Găsiţi cinci substantive, patru adjective, cinci verbe şi două adverbe derivate pentru 

fiecare dintre prefixele răs- şi ră-. 

24. Indicaţi verbele care prin regresie s-au obţinut din următoarele substantive : nefericire, 

nemulţumire, nesocotire, nenorocire, necinstire. 

25. Arătaţi ce valori gramaticale pot avea cuvintele derivate cu sufixele : -ar, -tor (toare), 

-iş, -ist, -ăreţ, -ime, -ică, -uţ (uţă). Daţi exemple pentru fiecare caz. 
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26. Găsiţi diminutivele cuvintelor. Subliniaţi sufixele diminutivale : barcă, băiat, copil, 

cântec, fir, frate, bunic, cal, om, frunză, carte, ramură, floare, strugure, bancă, mătură, găleată, 

izvor, stradă, zi, noapte, grâu, fundă, tânăr, scară, câine, sat, fluier, mătură, cerc. 

27. Precizaţi care dintre prefixele de mai jos sunt productive. Argumentaţi prin exemple 

: ad-, des-, dez-, de-, răs-, răz-, ră-, îm-, în-,im-, in-, ne-, re-, pre-, pro-, corn-, con-, co-, stră-, 

trans-, inter-, hiper-, sub-, supra-, ante-, anti-, extra-. 

28. Subliniaţi prefixele din următoarele cuvinte derivate : nerefacut, nedespăgubit, 

reînfhmzire, reîmpădurire, preîncălzire, nedezrădăcinat, reinfiltrare, nedesfiinţat, nereamenajat, 

nepredestinat, redeşirare, nedejugat, nedesărat, nedesfrunzire. 

29. Găsiţi substantivele postverbale obţinute prin regresie din verbele : a (se) avânta, a 

auzi, a (se) astâmpăra, a trăi, a blestema, a cugeta, a gândi, a descânta, a suspina, a boteza, a 

balansa, a rambursa, a condensa, a accepta, a suspina, a mirosi, a săruta, a răsfăţa, a căuta, a 

dejuna. 

30. Grupaţi în două coloane cuvintele formate cu prefixe şi prefixoide : autobiografie, 

autostrada, coproducţie, agricultură, intravenos, monosilabic, postuniversitar, termostat, 

microcentrală, supradimensionat, macrounivers, cinefil, pirogravură, hipodrom, arhiplin, 

extraplat, geologie, telefon, motonavă, antemeridian, anticorp, hidrobicicletă, hipoacuzie, 

metastază, metalimbaj. 

B. Pentru dezvoltarea cunoștințelor elevilor privind compunerea cuvintelor, am propus 

elevilor următoarele exerciții [8]: 

1. Subliniaţi cuvintele compuse din următorul text: 

„Şi ziua trecea, şi rătăcitorul zbura mereu. Ce mai straturi de ochiul-boului... îngâmfat, 

se împiedică de o gura-leului.... Mărgăritarele nu le putea suferi... întru cât priveşte barba-

împăratului, îi venea rău numai când se gândea la numele ei”. 

(Emil Gârleanu - Hoinar) 

2. Precizaţi valoarea gramaticală a cuvintelor subliniate şi explicaţi procedeul de 

compunere 

3. Precizaţi valoarea gramaticală şi explicaţi procedeul de compunere a următoarelor 

cuvinte : pasărea-liră, cal-de-mare, coada-şoricelului, bunăstare, bunăvoinţă, botgros, 

radiojurnal, liber-cugetător. capră-neagră, bună-cuviinţă, fluieră-vânt, papă-lapte, vorbă-lungă, 

burta-verde. blocnotes, primăvară, fărădelege, sinucigaş, metaloplastis, pomicultură, ARO. 

4. Grupaţi următoarele cuvinte compuse în mai multe coloane, în funcţie de valoarea lor 

gramaticală. Motivaţi ortografia acestora: binefacere, binefăcător, portavion, untdelemn, viţă de 

vie, răuvoitor, nou-venit, sus-pus, alb-albastru, maro-închis, roşu-portocal iu, radioascultător, 
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microunde, bună-credinţă, târâie-brâu, nu-mă-uita stea-de-mare, baba-oarba, puia-gaia, de-a, 

drum-de-fier, meşter-lăcătuş, zi-lumină, redactor-şef, floarea-soarelui, rea-voinţă, nord-

american, romln-francez. franco-elveţian, româno-englez, dacoromân, după-amiază, după-prănz, 

astă-toamnă, cuminte, electromecanic, gastrointestinal, vasodilatator, aeropurtat, a binecuvânta, 

a binevoi, a contraataca, iacătă, floare-de-colţ, prim-mimstru. social-economic, tehnico-ştiinţific, 

greco-ruso-turc. 

5. Precizaţi modul de compunere şi raporturile sintactice între elementele componente ale 

cuvintelor compuse, stabiliţi regulile ortografice ale acestor cuvinte: Maşină-unealtă, traista-

ciobanului, gură-cască, cal-de-mare, bunăstare, apă de colonie, untdelemn, soare-răsare, Gura-

Humorului, Curtea de Argeş, Piatra-Neamţ, Ştefan cel Mare, Făt- Frumos, Baba-Cloanţa, Muma-

Pădurii, cumsecade, aşa-zis, aşa-numit, galben-auriu, româno- bulgar, treisprezece, tuspatru, 

oricare, careva, orişicine, bună-cuviinţă, bunăvoinţă, altfel, rareori, după-amiază, astă-vară, de 

la, de pe, faţă de, precum, deoarece, fiindcă [39, p.145]. 

6. Semnalaţi cuvintele compuse care apar în următoarele texte, explicaţi structura lor: 

a) Redactorul-şef de la revista „Ştiinţă şi tehnică” l-a rugat pe Radu să-i traducă un articol. Pentru 

acestă traducere avea nevoie nu numai de un dicţionar englez-român, ci şi de unul german-

român. Dorea să redea cât mai exact termenii din domeniul tehnico-ştiinţific. 

b) În holul Facultăţii de Filologie era un du-te-vino permanent, o aglomeraţie nemaaivăzută, ca 

în Gara de Nord! O aştepatam pe Ana-Maria care participa la acest simpozion literar-artistic. 

Ieri după-amiază stabilisem să ne întâlnim în hol. Iat-o! E îmbrăcată cu o rochie albastră-închis. 

7. Explicaţi de ce cuvintele compuse din prima grupă se scriu cu liniuţă de unire, iar cele 

din grupa a doua fără liniuţă: 

a) cal-putere, câine-lup, nou-născut, economico-social, instructiv-educativ, rea-voinţă, triplu- 

salt, vagon-restaurant, an-lumină. 

b) binevoitor, bunăvoinţă, bunăstare, dinspre, dreptunghi, primăvară, rareori, scurtcircuit, 

şaptezeci. 

8. Completaţi spaţiile libere cu forma corectă întruna („mereu”, „fără întrerupere”) şi într-

una („în una”), după cum cere înţelesul contextului: 

a) Pe masă erau două ceşti ... era cafea, în cealaltă era lapte. 

b) Bunica vorbeşte ... despre tinereţea ei.  

c) ... din zile vom merge la film.  

d) De ce îmi repeţi ... acelaşi lucru. TE
ZA
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9. Precizaţi care dintre cuvintele de mai jos sunt compuse şi care sunt derivate cu prefixe. 

La cele compuse precizaţi procedeul de compunere: acasă, amoral, deoparte, despături, despre, 

deşuruba, devreme, dinspre, înnoda, înspre, motonavă, neclar. 

10. Construiţi enunţuri în care cuvintele : deal, vale, câmpie, şosea, cale, stradă, munte, 

râu, să fie folosite : 

a) ca elemente de compunere a unor substantive proprii 

b) ca substantive comune. 

C. Pentru a însuși procedeul conversiei, am selectat următoarele exerciții: 

1. Pe baza exemplelor de mai jos, explicaţi în ce constă procedeul conversiei (schimbarea 

clasei lexico-gramaticale) 

Albastrul cerului. Un costum albastru. Miroase a ars. Friptură arsă. Un gând ascuns. S-

au ascuns în codru. Un om avut. Avutul nu aduce fericire. E harnică foc. Focul arde înăbuşit. Am 

căpătat un zece. Zece cărţi. E un om suferind. Suferinzii înşeală pe sine. Mi-a făcut un bine. Bine, 

te poţi duce. Un om tăcut. În sfârşit, a tăcut. Are un scris frumos. Scrie frumos. Vorbeşte răspicat. 

Două vorbe limpezi, răspicate. Vara e cald. Nu toate verile sunt călduroase [41, p.258]. 

2. Recunoaşteţi în proverbele date cuvintele formate prin schimbarea clasei morfologice, 

găsiţi alte exemple: 

 Binele nu se face numai ia cine îţi place, căci binele este bine să-l faci la fiecare. 

 Rău cu rău, dar mai rău fără rău. 

 Un nebun întreabă şi zece înţelepţi nu-i pot răspunde. 

 Zgârcitul se bucură luând, iar darnicul se mângâie dând. 

3. Folosind procedeul articulării cu articol hotărât, transformaţi următoarele cuvinte şi 

precizaţi clasa morfologică atât pentru cuvintele menţionate, cât şi pentru cele pe care le-aţi 

obţinut: albastru, bine, citit, eu, frumos, greu, mâncat, plimbat, rănit, verde, dimineaţă, seară, 

vară, zi [40, p.78]. 

4. Găsiţi trei cuvinte care pot forma fiecare: un compus, un derivat şi un cuvânt cu altă 

valoare morfologică. Folosiţi cuvintele formate prin cele trei mijloace de îmbogăţire a 

vocabularului în redactarea unor propoziţii. 

5. Înscrieţi în coloane aparte sensurile cunoscute ale adjectivelor galben, verde și negru. 

Utilizaţi aceleași cuvinte în calitate de substantive. 

6. Citiţi proverbele și explicaţi sensurile lor. Analizaţi, din punctul de vedere al formării, 

cuvintele evidenţiate. 

 Jarul din spuză rău te arde. 
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 Lacom tânăr, cerșetor bătrân. 

 La război nebunii intră în foc și înţelepţii se folosesc. 

 Mincinos pe mincinos nu poate înșela. 

 Vorba de rău mai lesne se crede. 

7. Produceţi un text coerent de o pagină, utilizând omonimele: 

 apus verb – apus adj. – apus subst. 

 răsărit verb – răsărit adj.– răsărit subst. 

8 Comparaţi, din punct de vedere gramatical, adjectivul cu substantivul format prin 

conversiune de la el. Variabil(ă), necunoscut(ă), constant(ă), nominativ(ă), acuzativ(ă).  Scrieţi 

un enunţ privind diferenţa de forme. 

D. Familia lexicală-exerciții 

1. Grupaţi următoarele cuvinte după rădăcină sau temă: copilaş, blăniţă, frunzuţă, doruţ, 

albitură, legătură, albeală, frunzucă, legăturică, copiliţă, doruleţ, blănişoară, frunzişoară, 

dorinţă, blănar, albuş, copilandru, copilărime, dezlegare, frunzar, a dezlega, a înfrunzi, a dori, 

îmblănire, copilăros(oasă), frunzăraie, copilăresc, blănos(oasă), desfrunzire, a copilări, 

înfrunzit(ă), neîmblănit(ă), nedesfrunzit(ă), al bici os, reînfrunzire, albeaţă, necopilăresc, 

blănărie, alburiu(ie), frunzucă, copilăreşte [36, p.53]. 

2 Grupaţi cuvintele din fiecare familie obţinută după valoarea lor gramaticală astfel: 

subst., adj., verb (inf. scurt şi lung, participiul trecut), adverb. 

3. Precizaţi structura derivatelor din familiile obţinute. 

4 Alcătuiţi familiile lexicale ale cuvintelor: bătrân, a căuta, galben, mână, a învăţa, 

lacrimă, pământ respectând ordinea derivatelor după valoarea lor gramaticală propusă la exerciţiul 

nr.2. 

5. Alcătuiţi familia lexicală a cuvintelor: „floare” şi „munte” fără a respecta ordinea 

derivatelor după valoarea gramaticală. 

6. Reluaţi operaţia de alcătuire a familiilor lexicale a celor două cuvinte, respectând 

această ordine. Precizaţi ce constataţi după ce aţi făcut efortul de a găsi toate formele cunoscute 

pentru fiecare parte de vorbire: substantive propriu-zise, substantive obţinute din infinitivul lung, 

adjective, verbe la infinitiv şi participiu, adverbe. 

7. Derivaţi parasintetic următoarele cuvinte: a bate, a face, lanţ, parte. 

8. Adăugaţi afîxe lexicale la următoarele rădăcini: „fum” (pentru 16 cuvinte derivate); 

„gras” (pentru 12 derivate); „negru” (pt. 13 derivate); „sat” (pentru 10 cuvinte derivate); „tânăr” 

(pt. 16 cuvinte derivate); „zid” (pentru 12 derivate). 
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9. Cuvântul „muntenesc” are următoarea structură, motivaţi: 

a) munt+enesc 

b) munt+en+esc 

c) munte(a)n +esc 

10. Argumentaţi pentru ce grupurile de cuvinte următoare aparţin aceleiaşi familii 

lexicale: mânuţă, mâmşoară, mânuşoară, mănuşă, mânuşar, mânare, nemânare, mânuire, 

nemânuire, înmânare, neînmânare, îndemânatic, neîndemânatic, a mâna, a mânui, a înmâna, 

mânat(ă), nemânat(ă), mânuit(ă), nemânuit(ă) [36, p.58]. 

 

3.3.Analiza și interpretarea rezultatelor experimentale 

Pentru a evalua nivelul cunoștințelor elevilor privind mijloacele interne de îmbogățire a 

vocabularului,  acumulate în cadrul experimentului formativ, le-am propus elevilor să completeze 

un test formtiv „Mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului”. La testare au participat 27 de 

elevi, ai clasei a VII-a (anexa 3). 

Testul conține 9 itemi care vizează cele 4 mijloace de îmbogățire a vocabularului: 

derivarea, familia lexicală, conversiunea și compunerea. Rezultatele obținute de elevi sunt 

înregistrate în tab. și fig. de mai jos. 

Tabelul 3.1. Rezultatele obținute de elevi la evaluare 

Nota Nr.elevi 

6 1 

7 3 

8 11 

9 8 

10 4 

Sursa: Elaborat de autor în baza rezultatelor obținute de elevi 

 

Figura 3.1. Rezultatele obținute de elevi la evaluare 
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Analizând datele prezentate în fig.3.1., putem constata următoarele: 

 17,8 % de elevi au obținut nota 10, acești elevi au realaizat corect toate sarcinile propuse 

de elevi; 

 29,6 % de elevi au obținut nota 9, acești elevi au realizat bine tezstul însă au comis mici 

greșeli gramaticale. 

 40,7 % de elevi au luat nota 8, acești elevii au rezolvat totți itemii, însă au comis mai 

multe greșeli în spceial la itemul 8 unde trebuia de scris modul de formare al cuvintelor. 

 11,1 % de elevi au luat nota 7, acești elevii nu au reșit să realizeze toți itemii propuși. 

 3,7 % de elevi au luat notat 6, acești elevii au rezolvat corect doar câțiva itemi. 

Astfel putem concluziona că exercițiile de însușire a mijloacelor interne de îmbogățire a 

vocabularului au fost foarte eficiente, deoarece elevii, la evaluare au dat dovadă de rezultate bune. 

Elevii au însușit foarte bine cum se formează cuvintele prin derivare, compunere, conversiune și 

familie lexicală.  
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CONCLUZII 

a) Formarea cuvintelor este un domeniu care interesează cultivarea limbii din diverse puncte de 

vedere şi în diferite accepţii ale acestei noţiuni. Cultivarea limbii înţeleasă ca acţiune de 

îndrumare a direcţiei de dezvoltare a limbii este interesată de formarea cuvintelor ca mijloc de 

îmbogăţire a ei. 

b) Formarea cuvintelor în limba română s-a constituit ca un domeniu lexical din componenţa 

lexicologiei şi are drept obiect de studiu identificarea mecanismului prin care limba română 

creează, pornind de la cuvintele primare de care dispune şi folosind diverse procedee şi 

formanţi, cuvinte noi. Acestea sunt deci cuvintele formate pe terenul limbii române, prin 

mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Procedeele interne de formare a vocabularului 

sunt derivarea, compunerea, conversiunea și familia lexicală.  

c) Derivarea s-a constituit ca un domeniu lexical din componenţa lexicologiei şi are drept obiect 

de studiu identificarea mecanismului prin care limba română creează, pornind de la cuvintele 

primare de care dispune şi folosind diverse procedee de formare a cuvintelor noi și beneficiază 

de atenţie specială în studiul lexicologiei româneşti, fiind importantă pentru alte 

compartimente ale limbii (cultivarea limbii, morfologia ş.a.).  

d) Derivarea este cel mai important procedeu intern de îmbogăţire a vocabularului limbii române 

cu noi unităţi lexicale şi cunoaşte trei aspecte principale de realizare; a) progresivă; b) 

regresivă; c) prin substituţie de afixe. Derivarea progresivă presupune adăugarea la cuvântul 

de bază a unui sufix sau a unui prefix, pe parcursul unei singure etape sau, succesiv, pe 

parcursul mai multor etape derivative. în cazul derivării parasinteticc, la cuvântul de bază se 

adaugă, în cadrul aceleiaşi etape derivative, şi un sufix, şi un prefix. În plan lexical, derivarea 

regresivă este procedeul analogic de creare a noi cuvinte prin suprimarea unor sufixe (reale 

sau aparente) de la cuvinte existente deja în limbă şi considerate, în consecinţă, baze derivative. 

în fine, derivarea prin substituţie de afixe se realizează prin înlocuirea unui sufix (real sau 

aparent) sau a unui prefix cu un altul după un model preexistent. 

e) Compunerea este un mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului cu unităţi lexicale noi, 

constând în formarea unor cuvinte noi prin simpla alipire a două sau a mai multor cuvinte 

utilizate şi independent în limbă. Cuvintele compuse se referă la un obiect diferit în raport cu 

cel denumit de cuvintele de bază, au o structură fixă şi se comportă ca o unitate morfosintactică 

distinctă (nou-născut, cumsecade, unsprezece, bunăvoinţă, a binevoi etc.). 

f) În procesul de însuşire a sistemului de formare a cuvintelor şi, mai ales, a mecanismului 

derivării cuvintelor în limba română, un loc aparte revine conceptului de familie lexicală 

precum şi de structură morfologică (sau morfematica) a cuvântului, adică pentru înţelegerea 
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sistemului de formare a cuvintelor şi, mai cu seamă, a mecanismului derivării într-o limbă 

oarecare, explicarea conceptului de familie lexicală, precum şi studierea structurii morfematice 

a cuvântului sunt indispensabile. 

g) În etapa actuală de dezvoltare a limbii române, principala sursă de introducere a creaţiilor 

interne o reprezintă mass-media şi internetul; bazele de la care se formează noi derivate şi 

compuse sunt reprezentate atât de cuvinte vechi sau creaţii româneşti, cât şi de neologisme 

latino- romanice, dar şi împrumuturi foarte recente, în special, din limba engleză. Valorile 

semantice şi stilistice ale noilor creaţii interne se îmbogăţesc continuu. 

h) Forţa creativă a românei actuale este pusă în evidenţă de capacitatea ei de a-şi alcătui familii 

lexicale de la baze vechi, populare, de la teme neologice şi de la compuse prin abreviere. Dintre 

procedeele de compunere, compunerea prin abreviere este unul dintre cele mai productive, 

caracterizând, ca şi în alte limbi moderne, nu întreaga limbă actuală, ci numai aspectul et cult, 

iar, în cadrul acestuia, numai anumite limbaje: limbajul piesei, cel politic, cel economico-

administrativ, limbajele științifice. 

i) Dintre creaţiile nou-formate, multe corespund unor nevoi reale comunicare, altele dublează 

cuvinte care au o anumită stabilitate în limbă, fără a aduce informații suplimentare, iar a treia 

categorie includem aşa-numitele creații „de autor”, ocazionale și personale, la care recurge 

vorbitorul pentru a răspunde unei necesități de moment, fiecare dintre aceste trei categorii 

neavând  aceeaşi „speranţă de viață” . 

j) Învăţarea modernă a vocabularului limbii române se axează pe necesitatea cunoaşterii 

cuvintelor de înţeles larg, de frecvenţă mare, aparţinând unui vocabular fundamental, putând 

fi folosite în situaţiile zilnice, normale în care e pus vorbitorul. Procesul de însuşire, activizare 

şi valorificare a lexicului unei limbi poate fi abordat din două direcţii: aspectul explicativ şi 

aspectul aplicativ. 

k) Strategiile de dezvoltare şi perfecţionare a vocabularului la elevi contribuie efectiv la însuşirea 

structurii gramaticale a limbii şi la realizarea obiectivului corectitudinii ortografice. În întreaga 

activitate desfăşurată cu elevii, în ceea ce priveşte lexicul, trebuie să se ţină seama de 

interdependenţa dintre vocabular (care asigură achiziţia), gramatică şi ortografie (care asigură 

funcţionalitatea). 

l) Metodele de predare-învăţare a vocabularului sunt, în genere, cele folosite în predarea 

celorlalte compartimente ale lingvisticii. Ele sunt clasice (care, în timp, şi-au dovedit 

eficacitatea) şi moderne. Metodele moderne se axează nu numai pe înţelegerea sensului, ci, 

mai ales, pe însuşirea deprinderii de a folosi cuvintele, de a valorifica activ posibilităţile, 

combinatorii de realizare a însuşi actului vorbirii. 
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Anexa 1. 

Forme ale derivării 

a) Derivarea cu prefixe 

Criteriul 1. După vechimea şi originea lor. 

a) prefixe moştenite din latină (în-, des-, stră-): înnourat, destrămat, străvechi; 

b) prefixe împrumutate din slavă (ne-, raz-, re-): neînfricat, recăsători, răsbate; 

c) prefixe neologice (a-, i-, con-, contra-, extra-, inter-, trans-, im-, ultra-, ): anormal, adus, 

ireal, iraţional, conducător, contraban, extraordinar, internaţional, transatlantic, impune, 

ultramodern. 

Criteriul 2. Din punct de vedere semantic: 

a) valoare negativă (ne-, i-, a-): nefast, impropriu, anormal; 

b) valoare superlativă (arhi-, supra-, ne-, extra-, hiper-, prea-, super-): arhicunoscut, 

supraplin, nemărginit, extrafin, hipercorect, preabun, superfin; 

c) prefixe privative, cu sensul „fără”, „lipsit de” (des-, dez-, de-, a-): descoase, dezlipi, 

debloca, apoetic; 

d) prefixe delocutive, care formează cuvintele de la locuţiuni (în-, îm-), aceste cuvinte au 

diferite sensuri: „a pune în ...” - a înfăptui, „ a se afla în ...”- a împerechea, „ a lua în ...”-

a îmbrăţişa, „a cuprinde în ...” - a încleşta; 

e) prefixe iterative, care exprimă ideea de repetiţie (răs-, răz, re-): răscumpăra, răzgândi, 

reedita; 

f) prefixe cu sensul „înainte” (ante-, pre-): antevorbitor, prenume; 

g) prefix cu sensul „după" (post-): postliceal, postdata; 

h) prefixe cu sensul „împotrivă” (anti-, contra-): antiinfecţios, contraindicat; 

i) prefixe cu sensul „împreună cu” (con-, corn-, co-): consătean, compatriot, cooperare; 

j) prefixe cu sensul „ sub măsură, dedesubt, în raport de subordonare” (hipo-, sub-): 

hipotensiune, subapreciere; 

k) prefix cu sensul „între, dintre, în corelaţie cu” (inter-): interplanetar, intervocalic; 

l) prefix cu sensul „înăuntru” (intra-): intracarpatic; 

m) prefix cu sensul „exterior, în afară” (extra-): extralingvistic, extraşcolar; 

n) prefix cu sensul „peste” (trans-): transoceanic. 

Criteriul 3. Din punct de vedere morfologic (după partea de vorbire pe care o formează), 

prefixele se pot clasifica: 

a) substantivale (ante-, con-, ne-, post-): antebraţ, conducător, nemuritor, postfaţă; 

b) adjectivale (in-, ne-, i-, anti-, arhi-): incomod, nedrept, ireal, antirăzboinic, arhiplin; 
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c) verbale (trans-, im-, contra-, pro-, de-, dis-): transpune, impune, contrapune, propune, 

depune, dispune. 

b) Derivarea cu sufixe 

Criteriul 1. Din punct de vedere semantic (după sensul pe care îl dau cuvintelor), sufixele 

se clasifică în: 

a) sufixe augumentative, cu care se formează substantive şi adjective ce măresc obiectele şi 

însuşirile (-andru, -oi, -an, -işcană, -oaie): băieţandru, măturoi, lugan, fetişcană, căsoaie; 

b) sufixe diminutivale, cu care se formează substantive, adjective şi uneori adverbe şi care 

arată că obiectele, însuşirile, şi caracteristicile denumite de acestea sunt considerate mai 

mici ca de obicei (-aş, -el, -uleţ, -ior, -uş, -iţă, -icică, -cioară, -ea, -ică, -ioară, -işor, -uţă): 

ciobănaş, băieţel, ursuleţ, frăţior, jucăuş, copiliţă, floricică, căscioară, rămurea, 

rămurică, bolnăvioară, binişor, căsuţă; 

c) sufixe pentru denumirea unei colectivităţi, care ajută la formarea substantivelor colective 

(- ime, - rie, -et, -iş, -işte, -râie, -ărie ): prostime, rufărie, brădet, pietriş, porumbişte, 

apăraie, viespărie; 

d) sufixe pentru denumirea agentului, care arată pe cel care efectuează o lucrare sau exercită 

o meserie (-ar, -tor,-easă,-giu, -ist, -reţ, -aş, -er): plugar, croitor, croitoreasă, fustangiu, 

fotbalist, cântăreţ, cosaş, oier; 

e) sufixe pentru denumirea însuşirii unor obiecte, cu care se formează adjective: (-al, -ar, -aş, 

- bil, -iu, -os): săptămânal, inelar, secular, fruntaş, auzibil, auriu, lemnos; 

f) sufixe pentru denumiri abstracte, cu care se creează cuvinte ce denumesc însuşiri, 

caracteristici, acţiuni (-ială, -ătate, -ere, -ie, -ime, -anţă, -inţă, -ism): foială, bunătate, 

durere, bucurie, tărie, prospeţime, cutezanţă, stăruinţă, oltenism; 

g) sufixe pentru indicarea instrumentului (-toare, -iţă,-ar, -ătoare, -ău, -itoare): clocitoare, 

furculiţă, râşniţă, brăzdar, strecurătoare, mestecău, ascuţitoare; 

h) sufix pentru indicarea provenienţei locale (-ean, -ez, -esc): oltean, londenez, românesc; 

i) sufixe pentru nume proprii de familie (-aru, -ache, -eanu, -eseu, -ilă, -iu, -oiu): Cojocaru, 

Petrache, Comeanu, Popescu, Negrilă, Pricopiu, Şerbănoiu; 

j) sufixe pentru denumirea plantelor şi a animalelor, dintre sufixele folosite pentru denumirea 

plantelor, majoritatea sunt diminutivale, iar pentru denumirea animalelor sunt mai ales 

sufixe de agent (-or, -ică, -ioară, -uş, -iţă, -aş, -ar, -easă, -el, -eancă, -itoare): cimbrişor, 

levenţică, lăcrimioară, cerceluş, garofiţă, toporaş, gogoşar, cârciumăreasă, ghiocel, 

dumbrăveancă, ciocănitoare; 
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k) sufixe care implică ideea de loc şi indică locul unde se află, se produce sau se vinde un 

lucru (-ărie, -et, -ene): blănărie, brădet, dumbrăvene; 

l) sufixe care indică modalitatea (-âş, -iş): cruciş, chiorâş; 

m) sufixe care indică însuşiri (-al, -ar, -iu, -os, -uş): familial, familiar, argintiu, mătăsos, 

jucăuş; 

Criteriul 2. Din punct de vedere morfologic (după felul părţii de vorbire formate prin 

sufixare) se împart în: 

e) substantivale (-tor, -ar, -aş, -inţă, -ământ, -ătate, -ătură, -eală, -eaţă, -ist): muncitor, vâslaş, 

plugar, locuinţă, despărţământ, străinătate, învăţătură, ameţeală, dulceaţă, betonist: 

f) adjectivale (-iu, -esc, -os, -al, -ar, -aş, -at, -bil, -eţ, -ist, -tor, -ător, -dos, -ui, -Unu): azuriu, 

omenesc, osos, pietros, naval, legendar, codaş, deocheat, sociabil, mistreţ, îndrăzneţ, 

ateist, familist, domnitor, ţipător, cântător, mâncâcios, verzui, alburiu; 

g) verbale (-a, -ăi, -ui, -iza, -ăni, - i): unifica, hămăi, lustrui, chinui, finaliza, idealiza, bocăni, 

trăncăni, curăţi; 

h) adverbiale (-eşte, -iş, -âş, -mente): frăţeşte, pieptiş, furiş, târâş, chiorâş, actualmente; 

i) pronominale (-ica, -uţă, -iţă): atâtica, mătăluţă, mătăliţă; 

j) numeralice (-ime, -ii): doime, îndoit, întreit; 

k) interjecţionale (-ică): aolică. 

Criteriul 3. Din punct de vedere lexico-gramatical (după valoarea de masculin sau 

feminin a derivatului- moţionale) (-oi, -an, -easă, -că, -oaică): răţoi, curcan, croitoreasă, româncă, 

leoaică. 

c) Derivarea parasintetică se realizează concomitent cu sufixe şi prefixe: dulce-îndulci, 

pătură-împături. 
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Anexa 2. 

Compunerea 

Sunt mai multe procedee de legare a elementelor componente : 

a) compunere prin juxtapunere (în care elementele componente îşi pot păstra autonomia 

morfologică paradigmatică, adică fiecare element rămâne flexibil : floarea-soarelui, ochiul-

boului, mună-cuviinţă (comune, cu cratimă) ; Poiana Mare, Poiana Ţajmlui (proprii, fără 

cratimă) ; 

b) compunere prin contopire : untdelemn, cumsecade, fiecare, ceva, Câmpulung ; 

c) compunere prin joncţiune (elementele joncţionale sunt legate prin prepoziţii şi conjuncţii): 

dntm-de- fier, buhai-de-baltă, Vălenii de Munte; 

d) compunere prin abrevieri 

 din iniţiale (C.F.R., C.E.C., O.N.U.); 

 din silabe ale unor cuvinte ; Asirom (Asigurările Române) ; Peco (Petrol Comerţ) ; 

 din iniţiale şi fragmente de cuvinte : Tarom (Transporturi Aeriene Române) ; 

Pot fi compuse următoarele părţi de vorbire : 

SUBSTANŢIALE 

 din subst.+ subst rochiţa-rândunica, zi-muncă 

 subst.+prepoz, + subst. = drum-de-fier, Baia de Fier ; 

 adj. + subst. ^bunăvoinţă, rea-crediriţă ; 

 verb. + subst. -pierde-vară, jxipă-lapte, Sfarmă Piatră ; 

ADJECTIV ELE 

 adjectiv+ adjectiv galben-verzui, social-politic ; 

 adverb+adjectiv bine cunoscut, nou-născut; 

 adverb+participiu negativ, nemaiauzit, nemaivăzut; 

NUMERALELE 

 numeral+numeral, douăzeci, optzeci; 

 nutneral+prep. numeral -doisprezece, paisprezece; 

 numeral+conjuncţie+numeral douăzeci şi patru ; 

 adjectiv+numeral tustrei; 

PRONUMELE 

 dânsul, dânsa, dumneata, altcineva, cineva, câţiva, nici unul; 

VERBELE 

 telecomanda, automutila ; 
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ADVERBELE 

 acasă, devreme, iarăşi, totuşi, astă-iarnă, altcândva ; 

PREPOZIŢIILE 

 de la, de pe, înspre, despre ; 

CONJUNCŢIILE 

 ca să, fiindcă, întrucât, încât, ci şi; 
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Anexa 3. 

Test formativ 

Mijloacele interne de îmbogătire a vocabularului 

Clasa a VII-a 

 

 Citeşte, cu atenţie, textul următor şi rezolvă cerinţele date: 

De câte ori deschid portiţa şi intru în grădină,-mi pare 

Că mă cuprinde-o vrajă dulce, şi florile-mi dezmiardă ochii. 

O fantezie uriaşă le-a dat un strai la fiecare, 

Şi fete nu-s pe tot pământul să-mbrace mai frumoase rochii. 

 

Pe crin l-a miruit în frunte, lăsându-i hlamida regească 

Să poată-mpărăţi cu fală norocu-i de mironosiţe, 

Cicorilor le-a dat seninul strâns din privirea omenească, 

Iar râsul fărâmat prin lume l-a nins pe foi de romaniţe. 

(Dimitrie Anghel- Florile) 

1) Precizează modul de formare al cuvintelor: fiecare, regească, seninul. (3 p) 

2) Transcrie, din text, un cuvânt derivat cu sufix diminutival. (1p) 

3) Alcătuieşte enunţuri în care să schimbi valoarea morfologică din text a cuvintelor fărâmat, 

dulce, precizând valorile morfologice obţinute. (2 p) 

4) Formează câte două derivate pentru următoarele cuvinte din text: grădină, foi. (4 p) 

5) Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte compuse: nou-născut/ nou născut,                 

lungmetraj/ lung-metraj, bunăvoinţă/ bună voinţă, Baia Mare/ Baia-Mare, prim-ministru/ 

prim ministru. (5 p) 

6) Formează cuvinte compuse în componenţa cărora să intre următoarele cuvinte din text: 

mai, prin, de, la, tot. (5 p) 

7) Selectează din text patru cuvinte cărora să le poţi adăuga prefixele ne-, re-, în-, îm-, pentru 

a forma patru cuvinte derivate. (4 p) 

8) Scrie modul de formare al cuvintelor: umilinţă, mersul, zgârie-nori, cincizeci, fotosinteză, 

Delta Dunării, şcolărime, movul, ADN, a binecuvânta. (10 p) 

9) Alege patru dintre cuvintele compuse de la exerciţiul anterior şi precizează din ce părţi de 

vorbire sunt compuse. (4 p) 

Din oficiu 2 p. 

 

TE
ZA

.M
D



79 
 
 

 

Barem de apreciere : 

Item Punctaj acordat 

1. Precizează modul de formare al cuvintelor: 

fiecare, regească, seninul. (3 p) 

 Pentru fiecare răspuns corect se 

acordă câte un punct. 

2. Transcrie, din text, un cuvânt derivat cu sufix 

diminutival. (1p) 

Se acordă un punct pentru 

cuvântul corect. 

3. Alcătuieşte enunţuri în care să schimbi valoarea 

morfologică din text a cuvintelor fărâmat, dulce, 

precizând valorile morfologice obţinute. (2 p) 

Se acordă câte un punct pentru 

enunțul în care a fost schimbată 

corect valoarea morfologică. 

4. Formează câte două derivate pentru următoarele 

cuvinte din text: grădină, foi. (4 p) 

Se acordă câte un punct pentru 

derivatele corecte. 

5. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte 

compuse: nou-născut/ nou născut, lungmetraj/ lung-

metraj, bunăvoinţă/ bună voinţă, Baia Mare/ Baia-

Mare, prim-ministru/ prim ministru. (5 p) 

 Se acordă câte un punct pentru 

sublinierea unei forme corecte a 

cuvinte compuse. 

6. Formează cuvinte compuse în componenţa cărora 

să intre următoarele cuvinte din text: mai, prin, de, 

la, tot. (5 p) 

Se acordă câte un punct pentru 

formarea unui cuvânt cumpuse 

corect. 

7. Selectează din text patru cuvinte cărora să le poţi 

adăuga prefixele ne-, re-, în-, îm-, pentru a forma 

patru cuvinte derivate. (4 p) 

Se acordă câte un punct pentru 

formarea unui cânt derivat 

corect. 

8. Scrie modul de formare al cuvintelor: umilinţă, 

mersul, zgârie-nori, cincizeci, fotosinteză, Delta 

Dunării, şcolărime, movul, ADN, a binecuvânta. (10 

p) 

Se acordă câte un punct pentru 

scrierea corectă a modului de 

formare a cuvintelor. 

9. Alege patru dintre cuvintele compuse de la 

exerciţiul anterior şi precizează din ce părţi de 

vorbire sunt compuse. (4 p) 

Se acordă câte un punct pentru 

precizarea corectă a părții de 

vorbire. 

Interpretarea rezultatelor : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-3 4-7 8-10 11-13 14-17 18-24 25-29 30-34 35-38 39-40 
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Anexa 4. 

Punctajul obținut de elevi la evaluare 

Elevi Punctaj 

1. 35 

2. 39 

3. 36 

4. 25 

5. 30 

6. 40 

7. 31 

8. 20 

9. 32 

10. 37 

11. 34 

12. 27 

13. 33 

14. 38 

15. 29 

16. 34 

17. 37 

18. 32 

19. 40 

20. 34 

21. 36 

22. 33 

23. 38 

24. 38 

25. 34 

26. 39 

27. 32 
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