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Abstract: We focused in this paper on the “behaviour” of the noun, centre in a nominal phrase, in the 

presence or absence of different determiners: articles (definite, indefinite), demonstrative adjectives, 

possessive adjectives, indefinite adjectives, negative adjectives. We deal with more or less complex 

structures including compulsory or optional rules of nominal definite/ indefinite determination or no 

determination. 
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Un grup sintactic trebuie să aibă constituenţii într-o legătură sintactică, dar şi 

semantică şi să graviteze în jurul unui centru, fapt constatat şi în structura grupurilor 

nominale asupra cărora ne oprim în lucrarea de faţă. Deşi se cunoaşte faptul că în funcţie de 

calitatea morfologică a centrului, realizările grupului nominal sunt diferite (grup substantival 

– cu centru substantiv sau numeral utilizat substantival, grup pronominal – cu centru pronume 

sau numeral utilizat pronominal), vom întrebuinţa termenul generic de grup nominal ca în 

GALR, insistând, însă, asupra grupurilor cu substantiv în calitate de centru, întrucât acestea 

au o frecvenţă mai mare şi adjuncţi mai numeroşi. 

Comportamentul substantivului-centru (prezenţa determinanţilor care actualizează 

conceptul exprimat de un substantiv în enunţ) depinde în mare măsură de rolul jucat de 

adjuncţi. Structura grupurilor nominale este influenţată de absenţa sau prezenţa adjuncţilor, 

dar şi de calitatea acestora: „Structura de constituenţi a grupului nominal variază parţial în 

raport cu proprietăţile sintactice şi selecţionale (de compatibilitate semantică) ale centrului 

substantival, cu poziţia sintactică a acestuia în enunţ şi cu tipul de adjuncţi.” (GALR II, 2005, 

73). 

Grupurile nominale pot fi monomembre, situaţie în care avem doar elementul centru 

şi plurimembre, atunci când avem şi alţi constituenţi. În prima situaţie, calitatea de centru este 

ocupată de substantivul propriu, pronumele, numeralul şi substantivele comune nearticulate: 

Valentina merge acasă.; El merge acasă.; Doi sunt aici.; Desenăm flori.  

Grupurile nominale monomembre care au drept centru un substantiv propriu nu 

necesită prezenţa unui determinant de tipul articolului, „întrucât numele proprii sunt inerent 

determinate şi au referinţă stabilă” (Nicolae, 2011, 636). La fel stă situaţia şi cu pronumele 

(sau numeralul cu valoare substantivală): „determinantul este inclus în structura lexicală a 

subiectului” (Dălălău-Nasta, 2018, 45). A se vedea, totuşi, şi situaţia substantivelor proprii în 

contexte metaforice sau metonimice (GBLR, 2010, 78). 

În schimb, substantivele comune care apar nearticulate în grupuri nominale 

monomembre au cauze sintactice sau morfologice. Avem în vedere aici, în primul rând, 

poziţia de subiect a substantivului şi ca atare, nominativul. O primă situaţie sintactică este 

generată de inversarea topicii. Avem astfel: structuri în care substantivul-centru subiect este 

în relaţie cu verbe predicat în construcţii pasive: Se dispun măsuri. sau în construcţii reflexiv-

pasive: Au fost luate măsuri. Multe enunţuri de acest fel sunt specifice textelor din stilul 

juridico-administrativ. 
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Tot formă nearticulată va avea substantivul-centru şi în grupurile nominale în care 

este antepus un adjunct adjectival pronominal (demonstrativ): Acest student învaţă bine. 

Această construcţie concurează cu forma articulată a substantivului, cazuri în care se poate 

observa aproape acelaşi grad de individualizare a referentului: Acest student învaţă bine. / 

Studentul învaţă bine. Deşi din punctul de vedere al determinării, adjectivele pronominale 

demonstrative se comportă asemănător articolelor hotărâte, ele se apropie şi de articolele 

nehotărâte, întrucât au o distribuţie identică în combinaţie cu un substantiv-centru (nu şi cu 

un pronume sau un numeral, deoarece acestea exclud articolul nehotărât). Interesant de 

observat este faptul că nu doar aspectul morfematic şi funcţional, ci şi valoarea semantică a 

adjectivului pronominal demonstrativ sunt dependente de poziţia pe care el o are faţă de 

substantivul-centru din grupul nominal. Astfel, în poziţie proclitică, el nu apare însoţit de 

particula –a şi în această situaţie, prezenţa sa determină prezenţa substantivului-centru, dar nu 

şi invers. Substantivul-centru este obligatoriu lipsit de determinanţi de tip articol. În poziţie 

postpusă, el nu solicită obligatoriu prezenţa substantivului-centru şi reciproc (când nu o face, 

suferă fenomenul conversiunii, devenind pronume). El îşi va păstra mai bine valoarea 

deictică. Aşa cum am văzut mai sus, „deşi aduce o mai mare precizare de sens, adjectivul 

demonstrativ proclitic este mai apropiat ca valoare semantică de articolul definit enclitic. 

Slăbirea sensului demonstrativ este şi mai evidentă la adjectivul demonstrativ de depărtare, a 

cărui funcţie este, nu rareori, identică cu cea a articolului definit.” (Florea, 1983, 117). 

Această tendinţă este observabilă mai ales în limba literară. (Diaconescu, 1970, 234-235).  

În poziţie postnominală, demonstrativul este integrat în clasa aşa-numiţilor 

determinanţi emfatici (GBLR, 2010, 80 şi Nicolae, 2011, 637): Fata aceasta este mereu aici. 

Practic, vorbim despre o dublare a determinării, „aparţinând aceluiaşi fenomen de dublă 

realizare a unei poziţii sintactice” (Nicolae, 2011, 638), la fel ca în cazul grupului verbal cu 

complementul direct exprimat prin substantiv sau pronume şi anticipat prin clitic pronominal. 

În grupul nominal „solidaritatea sintactico-semantică se traduce prin încastrarea aceluiaşi tip 

de informaţie gramaticală de către determinantul principal şi cel emfatic: ambii sunt 

determinanţi definiţi, de ci nu oferă informaţii contradictorii asupra determinării grupului 

nominal.” (Nicolae, 2011, 638). La fel se comportă şi determinantul demonstrativ 

semiindependent cel în grupuri nominale cu substantivul-centru articulat hotărât: băiatul cel 

silitor, fata cea cuminte. 

Forma de articulare a substantivului-centru depinde în mare măsură de topica 

adjuncţilor, dar şi de caracteristicile sintactice ale acestora. Prezenţa unor adjuncţi 

substantivali sau pronominali postpuşi, de tipul substantivelor sau al pronumelor personale în 

genitiv sau dativ (formă atonă), solicită obligatoriu articolul hotărât la substantivul-centru în 

nominativ (şi nu numai): Sunetul ploii mă liniştea., Casa lui este departe., Casa-i este 

departe., în timp ce antepunerea acestora (mai puţin a pronumelui în dativ, evident) schimbă 

situaţia, substantivul-centru rămânând fără articol: Al ploii sunet mă liniştea., A lui casă e 

departe. Adjunctul substantival în genitiv poate, la rândul lui, să primească alte determinări 

adjectivale, pronominale, substantivale, verbale, adverbiale. Însă, apariţia noilor adjuncţi ai 

substantivului în genitiv (la fel ca în cazul antepunerii de mai sus) implică modificări de 

structură în grupul nominal, articolul nehotărât sau adjectivul pronominal solicitând 

obligatoriu apariţia lui al în faţa unor alţi adjuncţi în genitiv: Primirea copiilor prietenilor 

implică responsabilitate., Primirea unor copii ai prietenilor implică responsabilitate. 

Structura este, categoric, una complexă, incluzând la rândul ei alte grupuri sintactice. 

În cazul adjuncţilor nominali în acuzativ însoţiţi de prepoziţia pe, substantivul-centru 

va accepta mai degrabă o formă cu determinant de tipul articolului hotărât (invidia pe 

Vasilica) şi doar forţat una cu articol nehotărât (o invidie pe Vasilica). Prezenţa determinării 

nehotărâte la ambele substantive (centru şi adjunct) e nefirească în limba română 

contemporană (o invidie pe o fată).   
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Prezenţa comparaţiei în interiorul grupului nominal nu solicită întotdeauna 

substantivul-centru articulat: zăpada cât casa, o zăpadă cât casa, zăpadă cât casa. 

Tot în poziţia de subiect, substantivul-centru poate fi articulat hotărât când are 

adjuncţi adjectivali calificativi postpuşi, însă în situaţia antepunerii acestor adjuncţi, articolul 

hotărât se va repoziţiona, formând corp comun cu adjunctul: Studentul silitor are note bune. / 

Silitorul student are note bune. În cazul articulării cu articol nehotărât, poziţia adjunctului 

calificativ nu schimbă forma substantivului-centru: un minunat profesor/ un profesor 

minunat.  

Dacă adjuncţii sunt adjective pronominale posesive, prezenţa acestora obligă 

substantivul-centru să fie articulat hotărât: maşina mea, apartamentul nostru şi nehotărât dacă 

posesivul este însoţit de al: o maşină a mea, un apartament al meu. Excepţie de la această 

regulă este structura cu articol nehotărât din limba populară: frate-meu, maică-mea. În plan 

semantic, substituirea formei articulate prin formă nearticulată şi invers nu atrage vreo 

modificare a gradului de determinare. Paula Diaconescu consideră că substantivele grade de 

rudenie urmate de un adjectiv posesiv conţin o individualizare maximă, astfel încât 

articularea lor nu mai e necesară. Tendinţa limbii literare merge, însă, spre forma articulată 

definit a substantivului-centru (Diaconescu, 1970, 238). 

În prezenţa determinanţilor de tipul adjectivelor pronominale negative sau nehotărâte 

(cu excepţia lui tot, toată), substantivul-centru are formă nearticulată (niciun profesor, nicio 

profesoară; vreun profesor, vreo profesoară) şi membrii acestor clase adjectivale 

(pronominale) se alătură, din punctul de vedere al determinării, articolelor nehotărâte (cu atât 

mai mult cu cât sunt compuse cu ajutorul acestora). La fel se prezintă situaţia şi cu adjectivele 

mult şi puţin care oferă substantivului-centru caracterul de determinat nedefinit: multă lume, 

lume multă.  

Substantivul-centru apare întotdeauna determinat hotărât în combinaţie cu adjectivul 

de întărire sau cu adjectivul nehotărât tot, indiferent de poziţia pe care o ocupă faţă de centru: 

Mama însăşi/ Însăşi mama a insistat asupra chestiunii.; Lumea toată/ Toată lumea e nebună 

uneori. Însă, dacă adjectivul tot se află într-un grup nominal de tipul alături de demonstrativul 

acest, substantivul-centru va fi nearticulat: tot acest demers, toate aceste probleme. Aceasta 

este un argument în plus că adjectivul demonstrativ antepus substantivului-centru poate 

îndeplini funcţia unui articol hotărât. 

Opoziţia determinat nedefinit / nedeterminat se realizează în cazul unui substantiv-

centru precedat de adjunct adjectival invariabil: asemenea, aşa: asemenea studenţi, aşa 

profesoare/ nişte asemenea studenţi. 

Când adjuncţii sunt verbe la infinitiv, supin substantivul-centru nu poate fi 

nedeterminat în poziţie de subiect (faptul e valabil doar pentru poziţia de complement direct): 

Dorinţa/ O dorinţă de a face bine mă caracterizează., Dorinţa/ O dorinţă de nestăpânit mă 

copleşeşte.  

Când adjuncţii sunt adverbe, substantivul-centru este determinat hotărât sau nehotărât, 

dacă adverbul e element constituent al unui grup prepoziţional: dorinţa de odinioară, o 

dorinţă de odinioară şi hotărât dacă adjunctul adverbial nu e însoţit de o prepoziţie: mersul 

înainte. 

Există, apoi, acele construcţii fixe în care apare verbul a fi alături de substantive 

comune nearticulate: Mi-e sete (foame, somn). Verbul a trebui cu funcţie de predicat solicită 

relaţia cu un subiect postpus ce poate fi exprimat prin substantiv comun nedeterminat: Îi 

trebuie îngheţată (dar şi determinat nehotărât: Îi trebuie o îngheţată). Într-o situaţie destul de 

asemănătoare se află şi substantive comune care denumesc fenomene ale naturii: Vine 

furtună.; Cade grindină.; Se lasă ceaţă. Însă în topică normală, de regulă, apare 

determinantul de tipul articolului hotărât: Furtuna vine.; Grindina cade.; Ceaţa se lasă. 
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Verbe precum a plăcea, a durea sau alte verbe impersonale solicită relaţia cu un 

substantiv-centru al grupului nominal determinat hotărât, indiferent de număr şi de prezenţa 

sau absenţa adjuncţilor: Îmi place îngheţata./ Îmi plac îngheţatele.; Îmi place îngheţata de 

ciocolată.; Mă doare piciorul./ Mă dor picioarele.; Mă doare piciorul stâng.; Mă interesează 

sportul./ Mă interesează cărţile. /Mă interesează sportul nautic.; Mă interesează cărţile de 

dragoste. 

În general, în topica inversată multe substantive aflate la numărul plural sunt cele care 

apar fără articole, având o semnificaţie generică: Sosesc trenuri; Se aud avioane; Pleacă 

soldaţi etc. Astfel, intervine şi o cauză morfologică: caracteristicile de număr ale 

substantivului. Absenţa determinanţilor de tipul articolului la substantivele aflate la plural în 

poziţie de subiect este determinată în alte cazuri de „tendinţa de trecere de la limitarea 

domeniului referinţei (la mai multe obiecte dintr-o clasă) la extensiunea referinţei (la o clasă 

de obiecte): Frunze cad., Pomi înfloresc.” (GALR I, 2005, 75). 

În lipsa inversiunii topicii, „forma nearticulată a substantivului-subiect corespunde 

unor desemnări generice (Sărăcie este peste tot), care caracterizează şi unele substantive 

nearticulate fixate în proverbe (Corb la corb nu-şi scoate ochii., Ban la ban trage.) (GALR I, 

2005, 75).  

Substantivele-centru determinate cu articol hotărât sau nehotărât din grupurile 

nominale apar în aceleaşi condiţii sintactice ca şi cele fără articol: Floarea miroase frumos. O 

floare miroase frumos. Utilizarea unuia sau a altuia depinde de sens. Articolul hotărât 

însoţeşte substantivele când acestea denumesc un obiect clar individualizat, iar când 

determinarea este mai puţin precisă se apelează la articolul nehotărât. Ştim, însă, că poziţia 

lor diferită le conferă anumite particularităţi: articolul hotărât fuzionează cu substantivul-

centru, alcătuind o grupare morfematică cu caracter fix şi indisociabil, în timp ce articolul 

nehotărât are un caracter mobil, el fiind antepus substantivului, precedându-l direct sau de la 

distanţă (când intervin adjuncţii). Articolul hotărât se deosebeşte şi de ceilalţi determinanţi 

prin această particularitate şi prin faptul că nu poate fi utilizat decât lângă elementul pe care îl 

determină, având, astfel, un caracter neautonom. 

Alte situaţii în care apar substantive comune nearticulate în poziţie de subiect şi fără 

adjuncţi (grupuri nominale monomembre) sunt cele negative: Nu este soluţie.; Nu există 

avantaj/ avantaje. De fapt, în aceste contexte, la singular, este suprimat determinantul 

adjectival negativ niciun, nicio din grupul nominal plurimembru: Nu este nicio soluţie., Nu 

există niciun avantaj.  

În privinţa poziţiei de nume predicativ în nominativ, absenţa determinării de tipul 

articolului corespunde calificării subiectului: Ea este profesoară.; Voi sunteţi studenţi.  

În cazul acuzativ, având poziţia sintactică de complement direct, substantivul 

nearticulat este parte integrantă a unei structuri mai complexe: este centru în grupul nominal 

monomembru sau plurimembru care face parte, la rândul lui, dintr-un grup verbal. În această 

situaţie, putem avea mai multe exemple: substantive la plural (Mănânc mere., Mănânc mere 

roşii.), substantive la singular denumind materii sau având o semnificaţie generică (Bea 

lapte.; Căutăm serviciu.), substantive integrate în anumite construcţii fixe (Învaţă carte.; Are 

carte) sau în construcţii cu verbul a avea (Are ghinion.).  

În poziţia de circumstanţial în acuzativ, substantivul comun va fi inclus, de asemenea, 

în structuri mai ample: este centru în grupul nominal monomembru, constituent în grupul 

prepoziţional: Cursul este pe masă. Ai sosit la timp. Discutăm în grup. Moare de foame. În 

toate exemplele acestea, substantivul-centru e nearticulat (doar însoţit şi de adjuncţi primeşte 

determinare definită sau indefinită). De altfel, „selecţia formei de articulare a substantivului 

urmează restricţiile impuse de prepoziţii în funcţie de regimul lor cazual. […] De obicei 

restricţia impusă de prepoziţii priveşte nearticularea sau articularea definită a substantivului.” 

(GALR I, 2005, 77). Astfel, este cunoscut faptul că prepoziţia cu obligă substantivul să fie 
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articulat hotărât: Mergem cu autobuzul. Dacă structura este complexă şi include mai multe 

grupuri nominale succesive cu diferiţi adjuncţi, atunci avem câteva cazuri în care anumite 

valori semantice ale prepoziţiei cu admit forma nearticulată a substantivului, caz în care se 

modifică şi poziţia sintactică a substantivului-centru. Aceste valori semantice pot reprezenta: 

conţinutul: pungă cu făină/ pungă cu făină albă; calitatea: persoană cu noroc/ persoană cu 

mult noroc; posesie: pantofi cu toc/ pantofi cu toc înalt; asociere: tartă cu cremă/ tartă cu 

cremă de cacao (Florea, 1983, 128). 

Atunci când substantivul-centru din grupul nominal monomembru ocupă poziţia de 

complement predicativ al obiectului sau predicativ suplimentar în acuzativ nu va fi însoţit 

obligatoriu de articole: L-au angajat pilot.; L-au trimis ambasador. 

Atunci când nu are drept constituent doar substantivul-centru (cazuri nu foarte 

frecvente, după cum s-a văzut), grupul nominal primeşte adjuncţi de diferite tipuri, situaţie în 

care intervine şi determinarea cu articol hotărât sau nehotărât. În general, preferinţa limbii 

este pentru situaţiile cu articol hotărât. 

Stabilind tipurile de grupuri nominale în funcţie de prezenţa sau absenţa adjuncţilor, 

de caracterul obligatoriu sau facultativ al acestora, am pus în evidenţă şi mai clar rolul de 

bază pe care îl are substantivul-centru în cadrul grupului nominal şi dinamica acestui grup 

sintactic. 
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