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Summary 
  This paper outlines our work upon the genitive case and the method used for 
teaching. 
  The genitive in the Romanian language is considered by our students to be very 
difficult due to the differences between the two languages, what is the true meaning of 
the genitive and what it represents in both languages. 
  A clarification of the meaning is discussed along with the different forms it may 
take. 
  Our method is based on using many examples and exercises adapted to the rules 
resulting from comparative study of the two languages. 
  We believe that it can be used on a broader scale of languages. 
 
 
 Introducere 
  Una dintre dificultăŃile mari întâmpinate de studenŃii străini şi în special de cei greci 
este genitivul. Din acest motiv am acordat o atenŃie deosebită acestui subiect în 
studiile noastre în scopul clarificării acestuia. Vă prezentăm câteva dintre concluziile 
noastre. 
 
Clarificarea noŃiunii de genitiv 
-  Deoarece în limba greacă se pot exprima prin genitiv foarte multe situaŃii  
    considerăm necesare următoarele explicaŃii: 

a) genitivul în limba română este strict posesiv (arată că obiectul posedat 
aparŃine în mod real posesorului). Trebuie specificat că în cazul în care 
posesorul este reprezentat de un obiect îi aparŃin numai elementele de 
construcŃie (unei camere îi aparŃin: pereŃii, ferestrele, uşa, tavanul etc.), pe 
când obiectele ce se află întâmplător în cameră (masă, scaune, dulap etc.) nu 
intră în construcŃia acesteia, deci nu se pot exprima prin genitiv. 

b) În afară de relaŃiile concrete de posesie, se explică faptul că genitivul se 
foloseşte şi în cazul în care obiectul posedat este reprezentat printr-o noŃiune 
mai abstractă cum ar fi: mărimea, culoarea, lungimea, frumuseŃea etc.  

 
-  În limba greacă se exprimă prin genitiv următoarele  situaŃii: 
 
a) relaŃia concretă de posesie (când obiectul posedat aparŃine în mod real posesorului).    
    Ex.: 
        Cartea este a lui Ion. 
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b) relaŃia metaforică (când obiectul nu aparŃine în mod real posesorului).  
    Ex.: 
        profesor de istorie 
        carte de limba română 
        curs de chimie 
c) poziŃia în spaŃiu sau pe o suprafaŃă a unor obiecte. 
    Ex.: 
        veioza de pe birou 
        masa  din cameră 
 
Prin urmare trebuie explicat clar că genitivul în limba română se referă numai la 
relaŃia concretă de posesie, în celelalte cazuri folosindu-se prepoziŃii. 
 
FORMAREA GENITIVULUI 

 
  Genitivul în limba română este foarte diferit de genitivul din limba greacă. Luînd în 
considerare aceste diferenŃe am redactat o serie de reguli care să fie în ajutorul 
studentului grec cât priveşte înŃelegerea şi însuşirea genitivului. 
 

A. Articolul posesiv 
 
m: al – ai 
  f:  a – ale 
 n: al – ale 
 
1) articolul posesiv se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat (în limba greacă se   
     acordă cu posesorul). 
   Se specifică faptul că în limba română obiectul posedat se află în faŃa posesorului 
(în afară de pronumele interogativ) deoarece în limba greacă se poate aşeza şi după 
posesor. Se folosesc foarte multe exemple din care să reiasă clar că articolul posesiv  
se acordă cu obiectul posedat şi nu cu posesorul. 
 În acest scop se folosesc două unităŃi de exemple. 

- Prima unitate de exemple arată că schimbând obiectul posedat se schimbă şi 
articolul posesiv: 
                         
 Cartea este  a .............. 
 
 CărŃile sunt ale ........... 
 
 Copilul este al ............. 
 
 Copiii sunt ai ............... 
 

- A doua unitate de exemple arată că atunci când obiectul posedat nu se 
schimbă, nici articolul posesiv nu se schimbă: 
 
 Cartea este a elevului. 
 
 Cartea este a elevilor. 
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 Cartea este a elevei. 
 
 Cartea este a elevelor. 

 
2) Există o singură excepŃie în care nu se foloseşte articolul posesiv şi anume în cazul  
     în care posesorul se află imediat după obiectul posedat şi obiectul posedat are   
     articol hotărât. 
  
    Se folosesc două unităŃi de exemple. 
     a)  exemple  care susŃin excepŃia (cazul în care lipseşte articolul posesiv): 
          Cartea elevului e nouă. 
          CărŃile elevei sunt aici.  
     b) exemple care arată  cazurile în care articolul posesiv este   
          obligatoriu: 

� cazul în care obiectul posedat nu are articol hotărât iar posesorul se află 
imediat după acesta. 
O carte  a elevului e nouă. 

� cazul în care obiectul posedat şi posesorul nu se află unul lângă celălalt 
Cartea aceasta a elevului e nouă. 
Cartea este a elevului. 

� Cazul în care obiectul posedat se află în propoziŃia anterioară 
A cui este cartea? 
A elevului. 

 
 

B. Declinarea substantivelor cu articol hotărât 
Sg.                                Pl. 

m:      (u)lui                     – lor 
  f:  1.  plural + i               –lor 
      2.  ei (nume proprii)  – lor 
 
MASCULIN / NEUTRU 
 
 Se explică faptul că articolul se aşază la sfârşitul substantivului folosind exemple 
pentru fiecarea caz: 
 

a) substantivele terminate în consoană sau –i 
         Sg.                                          Pl. 
elev → elevului                  elevi → elevilor 
ochi → ochiului                  ochi → ochilor 
 

b) substantivele cu terminaŃia – e,u 
         Sg.                                          Pl. 
frate → fratelui                    fraŃi → fraŃilor 
membru → membrului        membri → membrilor 

 

ExcepŃie: Substantivele proprii (nume de persoane) iau „lui” în faŃă: 
                      lui  Nicu 
                      lui Vasile 
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FEMININ 
  Se atrage atenŃia asupra faptului că substantivele feminine formează şi genitivul 
singular şi plural de la forma de plural a substantivului:   
                               fetei            
fată  →  fete           (gen. sg.) 
                               fetelor 
                               (gen.pl.) 
ObservaŃii:  

1. Substantivele feminine cu terminaŃia –ie precedată de o consoană, formează 
genitivul sg. de la forma de singular. 
                    sg. 
Ex.: familie → familiei 
                    pl. 
       familii  → familiilor 

2. Numele proprii cu terminaŃia –a, formează genitivul cu terminaŃia – ei (sau cu 
terminaŃia – ăi când numele se termină în ca, ga). 
Ex.: Maria → Mariei 
       Atena → Atenei 
       Rodica → Rodicăi  

3. Numele proprii de persoane cu alte terminaŃii formează genitivul ca şi numele 
proprii masculine. 
Ex.:  lui Carmen 
         lui Lili 

 
C. Declinarea articolului nehotărât şi a pronumelor 

 
a)  Articolul nehotărât şi pronumele formează genitivul asemănător substantivelor însă   
     terminaŃiile sunt mai scurte (ultimele două litere din terminaŃiile (articolele)   
     substantivelor): 
             m: ui – or 
               f: ei – or 
              n: ui – or 

   
b) TerminaŃiile se aplică formei de masculin singular a adjectivului respectiv (nu a  
     pronumelui). ExcepŃii : pronumele cine, tot, nimeni. 

Ex.: acest 
       acel 
       un 
       alt  etc. 
Ex.: Adjectivul „acest” 
  m: acestui      acestor 
    f: acestei       acestor 
   n: acestui      acestor  
 

           Ex.: Articolul nehotărât 
  m: unui     unor 
    f: unei     unor 
   n: unui     unor  
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  Se atrage atenŃia că totdeauna în genitiv pronumelui i se adaugă terminaŃia – a: 
  Exemplele se dau prin comparaŃie cu adjectivul: 
                    Cartea este a acestui elev. 
                    Cartea este a acestuia. 
 
 

D. Declinarea unui substantiv însoŃit de alte părŃi de vorbire 
 

  În limba greacă se declină toate părŃile de vorbire ce însoŃesc substantivul de aceea e 
foarte important ca de la începutul predării limbii române să se specifice faptul că în 
limba română se declină numai prima parte de vorbire. 
 
  Pentru a fi mai relevant se face comparaŃie între nominativ şi genitiv. 
      N: un elev bun                                 N: nişte elevi buni 
      G: (a, al..)  unui elev bun                 G: (a, al..)  unor elevi buni 
 
 !  Trebuie atrasă atenŃia în mod special asupra părŃilor de vorbire feminine în genitiv 
din cauză că în afară de faptul că se declină numai prima parte de vorbire trebuie ca 
părŃile de vorbire ce urmează să fie la forma de plural. 
           N: o elevă bună         
           G: (a, al..)  unei eleve bune 
 
 
Concluzii 
 
  Pentru însuşirea corectă a genitivului folosim foarte multe exemple şi exerciŃii din 
manualele de predare a limbii române precum şi exerciŃii pe care le-am adaptat 
special la regulile rezultate din studiul comparativ al celor două limbi (română şi 
greacă). De asemenea, considerăm că aceste reguli, deşi rezultate din studiul 
comparativ amintit, se pot folosi pe scară mai largă (în cazul studenŃilor străini în 
general) deoarece se referă la cîteva caracteristici ale genitivului românesc care nu are 
corespendent în aproape nici o altă limbă străină. 
  Studii asemănătoare sunt prezentate în „Gramatica limbii române” editată de Centrul 
de limbi străine Papastergiou, în limba greacă. 


