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Abstract:We focused in this paper on the importance of punctuation marks and its 

teaching methods in Romanian language, underlining those cases when incorrect 

punctuation can even change the whole meaning of a sentence. We also illustrate some 

situations of incorrect use of comma and exclamation mark and we suggest some possible 

solutions to the problem of incorrect punctuation such as revision lessons, more 

applications on different texts, tests. 
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Exprimarea corectă, în oricare dintre formele ei, orală sau scrisă, reprezintă 

o trăsătură definitorie a profilului spiritual al oricărei persoane instruite. Ea se 

realizează în primul rând şi în mod categoric prin şcoală.  

În primii ani de şcoală, în ciclul primar, deprinderile ortografice, ortoepice 

şi de punctuaţie se însuşesc concomitent cu învăţarea scrisului şi a cititului, având 

o mai slabă fundamentare teoretică (explicabilă, de altfel, la această vârstă), multe 

limitându-se la explicaţii şi rezolvări situaţionale. Spre finalul ciclului primar şi 

continuând cu ciclul gimnazial sfera cunoştinţelor teoretice de limbă se poate lărgi, 

acordându-se importanţa cuvenită procesului de abstractizare. Exerciţiul este 

modalitatea principală de formare a deprinderilor de exprimare corectă, utilizatorii 

limbii fiind puşi în situaţia de a observa ce este general şi caracteristic pentru 

limbă. În timp ce la clasele a II-a – a IV-a motivările ortografice au un caracter 

limitat, rezumându-se, cu unele excepţii, la nivelul fonetic al limbii, la ciclul 

gimnazial prin ele se verifică înţelegerea cunoştinţelor predate şi se asigură 

însuşirea conştientă a ortogramelor.  

Punctuaţia are un rol însemnat în înţelegerea corectă a unui text scris. Ea 

îl ajută pe cititor să desprindă sensul corect al celor comunicate în scris, iar uneori 

devine element indispensabil pentru această înţelegere. Astfel de exemple în care 

punctuaţia are un rol decisiv în decodarea corectă a unui text nu sunt puţine, ele 

apărând încă din antichitate. Se ştie că Pitia, preoteasa oracolului grecesc din 

Delphi, făcea precizări ambigue, al căror sens se schimba total în funcţie de 
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punctuaţie. Un exemplu cunoscut în acest sens este cel al soldatului care urma să 

participe la o luptă şi căruia i se spune: „Vei merge te vei întoarce nu vei muri”. 

Situaţia poate fi interpretată în moduri diferite în funcţie de punctuaţie. În cazul 

aplicării punctelor: „Vei merge. Te vei întoarce. Nu vei muri.”, se obţine o 

precizare favorabilă. La fel se va întâmpla în cazul înlocuirii primelor două puncte 

cu virgule („Vei merge, te vei întoarce, nu vei muri.”). Avem, în schimb, o cu totul 

altă precizare, una exact opusă, în cazul unei punctuaţii de tipul următor: „Vei 

merge. Te vei întoarce? Nu. Vei muri!”. Un alt exemplu, mult mai comun, ar fi cel 

referitor la importanţa unei virgule: prezenţa sau absenţa ei creează două 

interpretări opuse, generând diferenţe majore şi la nivel sintactic: „Tudor începe 

sesiunea de examene.”, respectiv „Tudor, începe sesiunea de examene!”1 

(substantivul propriu va apărea în calitate de subiect în primul exemplu, în timp 

ce în al doilea exemplu el nu intră  în relaţie cu vreun regent, ca atare neavând 

funcţie sintactică, ci doar limitându-se la a exprima cazul vocativ).  

Şcoala are mijloacele necesare de a realiza atât cunoaşterea şi practicarea 

unei punctuaţii corecte, cât şi capacitatea de interpretare a punctuaţiei prin lectura 

orală adecvată şi prin înţelegerea valorilor realizate cu ajutorul acesteia. Există o 

tradiţie valoroasă a şcolii româneşti în transmiterea normelor de punctuaţie 

corectă. Ne putem aminti în acest context de mărturisirile lui I.L. Caragiale şi M. 

Sadoveanu. Caragiale afirma că la lecţiile de gramatică ale învăţătorului său, 

Basile Drăgoşescu, era de neconceput „să nu fi pus virgulele şi celelalte semne la 

locul cuvenit”. De altfel, scrupulozitatea marelui dramaturg pentru respectarea 

punctuaţiei i-a adus porecla de „Moş Virgulă”. Sadoveanu scrie şi el: „Domnul 

Busuioc a izbândit să mă intereseze într-un domeniu în aparenţă arid: gramatica. 

Am avut şi pentru această disciplină un interes mare: am ajuns în anul din urmă al 

şcolii primare din Paşcani să clarific cele mai încâlcite fraze, desfăcându-le în 

elemente simple, ceea ce mi-a lămurit încă de atunci punctuaţia”2.  

Manualele şcolare tratează problemele de ortografie şi punctuaţie în mod 

corespunzător, pentru fiecare parte de vorbire şi unitate sintactică. Nu lipsesc nici 

exerciţiile menite să formeze şi să consolideze deprinderile de scriere corectă, de 

utilizare adecvată a punctuaţiei. Cu toate acestea, elevii întâmpină dificultăţi în 

folosirea şi explicarea punctuaţiei, situaţie care continuă, din nefericire, şi la nivel 

liceal, ba chiar universitar.  

Cauzele acestui fenomen sunt multiple. Ele rezultă şi din insuficientul 

caracter practic-aplicativ al predării gramaticii în şcoală. Se acordă prea mult timp, 

spaţiu şi efort problemelor teoretice, uneori nu atât de semnificative, în dauna celor 

de ordin practic. În al doilea rând, nici elevii nu sunt conştientizaţi asupra 

 
1Substantivul în vocativ separat prin virgulă de restul enunţului trebuie susţinut şi de prezenţa 

obligatorie a semnului exclamării. 
2 Mioara Avram, Probleme ale exprimării corecte, Editura Academiei, Bucureşti, 1987, p. 205.  
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importanţei punctuaţiei în comunicarea scrisă, astfel încât o parte dintre ei ajung 

să considere punctuaţia drept o anexă a cunoştinţelor de gramatică, fiind tratată cu 

prea multă lejeritate. Mai mult, în cadrul disciplinei „Limbă şi comunicare” 

numărul efectiv de ore dedicat aspectelor gramaticale este „mult prea mic pentru 

atingerea obiectivelor operaţionale prevăzute de programele şcolare, astfel încât 

asigurarea unui nivel mulţumitor al competenţelor ortografice (ortoepice şi de 

punctuaţie)3 la finalul studiilor liceale rămâne adesea un obiectiv neîmplinit”4. În 

plus, unele cadre didactice găsesc diverse scuze precum lipsa de lectură a elevilor, 

incompetenţa cadrelor didactice care au predat în anul sau anii precedenţi ş.a. 

Punctuaţia este un domeniu ce furnizează norme şi semne pentru 

organizarea sintagmatică a textului, semne care delimitează unităţile sintactice ale 

unui text, indică pauzele şi sugerează anumite intonaţii care să evidenţieze 

conţinuturile textuale şi natura pragmatică a enunţurilor, în funcţie de forţa lor 

ilocuţionară (declarative, exclamative, interogative etc.). Acest sistem de semne 

convenţionale se explică prin gramatică. Înainte de a justifica, de exemplu, 

utilizarea semnelor de punctuaţie dintr-un text, acesta trebuie analizat sintactic, cel 

puţin mintal, chiar dacă nu există o cerinţă formulată în această privinţă. 

Dintre semnele de punctuaţie, virgula este, probabil, cea care pune cele 

mai multe probleme utilizatorilor. Funcţia ei de bază este „de delimitare. Prin ea, 

virgula este strâns legată de sintaxă şi de prozodie, răspunzând în cea mai mare 

măsură situaţiilor de punctuaţie interioară cerută de acestea”5. Este evident, astfel, 

că virgula nu poate fi utilizată corect în absenţa unor cunoştinţe temeinice de 

morfosintaxă.  

Vom ilustra câteva exemple în care virgula este incorect utilizată sau, 

dimpotrivă, lipseşte acolo unde ar trebui să apară. Astfel, în enunţuri în care avem 

un vocativ care nu se află la început sau la sfârşit, el trebuie delimitat prin pereche 

de virgule, întrucât el nu stabileşte relaţii sintactice cu ceilalţi componenţi ai 

enunţului:   

 Nu ştiam, frate, că vei întârzia! 

Din păcate, adesea, în mod eronat, cea de-a doua virgulă este omisă. 

 O altă situaţie în care virgula este incorect plasată este după conjuncţia 

adversativă dar. Deşi virgula apare corect înaintea acestei conjuncţii, se remarcă 

utilizarea ei incorectă şi după dar, probabil pentru că şi în vorbire se face pauză. 

Situaţia se poate remedia foarte uşor dacă se recurge la punctele de suspensie 

pentru a marca pauza din vorbire după conjuncţia adversativă: 

 
3Completarea din paranteză ne aparţine. 
4 Mirela-Ioana Borchin, Manual de ortografie şi punctuaţie, Editura Excelsior Art, Timişoara, 

2007, p. 9. 
5George Beldescu, Punctuaţia în limba română, ed. a II-a, revăzută şi completată, Editura 100+1 

Gramar, Bucureşti, 1997, p. 128. 



Acta Marisiensis. Philologia Issue no. 1/2019 

31 
 

 Mi-e greu să cred asta, dar … probabil e adevărat. 

 Un ultim exemplu la care apelăm este cel al corelativelor, care trebuie 

delimitate prin virgulă (virgula se va aşeza obligatoriu înaintea corelativului). Cele 

mai frecvente exemple incorecte sunt atunci când nu se pune virgulă între membrii 

unei relaţii de coordonare marcate prin elemente corelative precum şi … şi:  

 …şi deşteaptă, şi frumoasă … 

sau înainte de şi în calitate de adverb intensiv: 

 Pe lângă că eşti obraznic, şi loveşti?  

În privinţa semnelor de punctuaţie finale, se remarcă faptul că semnul 

exclamării este omis în unele situaţii din cauza aceluiaşi motiv, cel al necunoaşterii 

temeinice a gramaticii. Întâlnim, astfel, cazuri în care, deşi verbul utilizat în enunţ 

este la modul imperativ, solicitând acest semn de punctuaţie, apare punctul în locul 

semnului de exclamare: 

Veniţi mai repede, că întârziem. (incorect) 

Veniţi mai repede, că întârziem! (corect) 

Şi mai frecvent apare această „înlocuire” nefericită atunci când în enunţ avem 

verbe la modul conjunctiv (cu sau fără morfemul să),cu valoare de imperativ: 

 Să fiţi atenţi la traversarea străzii. (incorect) 

 Să fiţi atenţi la traversarea străzii! (corect) 

 Trăiască bunicii. (incorect) 

 Trăiască bunicii! (corect) 

Propunem câteva soluţii pentru însuşirea corectă a punctuaţiei. O primă 

propunere ar fi ca la finalul câtorva lecţii să se conceapă o lecţie de recapitulare şi 

sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor de punctuaţie. După alegerea textului 

adecvat, secvenţele de bază ale desfăşurării lecţiei ar putea fi următoarele: 

a. scrierea textului pe tablă şi în caiet: 

b. scurt comentariu l textului pentru înţelegerea conţinutului; 

c. numerotarea semnelor de punctuaţie în ordinea succesiunii lor;  

d. gruparea acestora în funcţie de rolul jucat în text; 

e. explicarea şi justificarea fiecărui semn în parte sau a grupurilor de semne; 

f. sistematizarea sub forma unui tabel sau a unei scheme. 

Se pot indica şi alte valori sau întrebuinţări ale semnelor respective, chiar dacă nu 

apar în text, apelându-se la exemple corespunzătoare date de elevi/studenţi sau de 

profesor. În acest fel se poate observa cu claritate dacă elevul/studentul poate face 

asocierile corecte, lămurindu-se în acelaşi timp şi probleme precum: numărul 

semnelor de punctuaţie, întrebuinţarea combinată (cu/ca semne de ortografie)6 ş.a. 

O altă soluţie de îndreptare a felului în care elevii şi/sau studenţii se 

exprimă mai ales în scris sunt fişele (oferite ca temă sau ca muncă suplimentară, 

dar şi corectate ulterior) special concepute cu exerciţii variate de punctuaţie (şi 

 
6A se vedea punctul ca semn de ortografie în abrevieri. 
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ortografie); teste, cu ajutorul cărora elevii şi/sau studenţii să îşi poată verifica 

nivelul cunoştinţelor (prin evaluare formativă, dar şi sumativă); o bibliografie cu 

lucrări fundamentale în domeniul vizat, cel al punctuaţiei. De asemenea, la nivel 

universitar, ar fi necesar un curs de ortografie şi punctuaţie la toate programele de 

studii, indiferent de facultatea căreia îi aparţin, întrucât exprimarea şi scrierea 

corectă trebuie să fie eticheta fiecărei persoane care se respectă, „o carte de vizită 

mereu la purtător”7. 

Un fenomen de limbă poate fi explicat prin mai mulţi factori. De aceea, 

cunoştinţele de gramatică însuşite în şcoală trebuie să conducă înspre înţelegerea 

faptelor de limbă în interdependenţa lor, înspre stabilirea de relaţii 

corespunzătoare între acestea şi la formarea unor deprinderi temeinice de 

exprimare corectă, atât scrisă, cât şi orală. Chiar dacă motivarea exprimării corecte 

se poate uita cu timpul, important este ca deprinderea dobândită în şcoală să se 

menţină permanent în activitatea de comunicare a oricărei persoane.  

Punctuaţia asigură disciplina şi frumuseţea gândirii, dar ea nu înseamnă 

constrângere dacă este înţeleasă just. Aşa cum sublinia şi I.L. Caragiale în 1907: 

„Să nu uităm niciodată că semnele scrisului sunt roabele gândirii noastre, cu multe 

necazuri şi răbdare cucerite de străvechii noştri părinţi. Să fim cu ele stăpâni 

severi, dar şi cuminţi şi omenoşi! Să nu le cruţăm când trebuie anume să ne 

slujească, dar nici să le punem cu d-a sila la slujbe nepotrivite cu puterea lor – căci 

în amândouă cazurile trădăm egal interesul nostru propriu, păgubind intenţiei 

gândirii noastre”8. 
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