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„AVATARURILE” ORTOGRAFIEI LIMBII ROMÂNE 

Ana VULPE, 
dr.  conf. univ., 

ULIM, R. Moldova 

Cuvântul ortografie provine, după cum se ştie, de la grecescul orthos 
„corect" + gra-phein „a scrie”. Deşi „în orice ortografie nu totul este logic, 
ci mai totul este convenţie“ (afirmaţie susţinută încă de Nicolae Iorga), 
totuşi orice vorbitor al unei limbi, care pretinde a  se considera cult, trebuie 
să se conformeze acestei convenţii instituite de lingvişti (indiferent dacă 
place ea sau nu), întrucât „competenţa de scriere (şi de pronunţare) corectă a 
unui text este, indiscutabil, un indiciu al nivelului de cultură al unei 
persoane. A scrie greşit cuvintele şi locuţiunile, dar mai ales a insista în una 
şi aceeaşi greşeală, scade mult din autoritatea unei personalităţi (2, pag.6). 
Norma (inclusiv cea ortografică, ortoepică, morfologică) este un ansamblu 
de condiţionări, de esenţă socioculturală, impuse, implicit sau explicit, 
subiectului vorbitor în întrebuiţarea limbii naţionale. Ea cuprinde un cadru 
tradiţional de actualizare a sistemului, acea sumă de prescripţii şi restricţii 
care reglează utilizarea corectă, exactă a mijloacelor de limbă şi care se 
impune vorbitorilor ca model lingvistic.  

După cum cunoaştem, în 2005, la Institutul de Lingvistică „Iorgu 
Iordan - Al. Rosetti“, din cadrul Academiei Române a apărut o nouă ediţie, 
a II-a, a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române -- 
DOOM2 , (ediţia I – DOOM1  a apărut în 1982), revăzută şi adăugită, 
coordonator Ioana Vintilă-Rădulescu (printre autori: Rodica Zafiu, M. 
Dimitrescu ş.a.). În ediţia respectivă au fost păstrate toate intrările 
(cuvintele-titlu) din vechiul dicţionar, iar cca 3500 de cuvinte au suportat 
variate modificări; în plus, au fost înregistrate cca 2500 de cuvinte noi. De 
asemenea, au fost actualizate şi (parţial) reformulate o seamă de reguli şi 
principii de scriere şi pronunţare a cuvintelor. 
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  Dar, mai întâi, propunem, pe scurt, câteva aspecte din istoria 
ortografiei limbii române, (insistând în mod special asupra problemei 
privind scrierea lui [î] din [i] sau din [a]. 

 Ortografia românească a parcurs câteva etape importante în 
dezvoltarea ei (şi în acest sens).  Elaborarea ortografiei limbii române pe 
baze strict lingvistice ţine încă de numele lui  B. P. Haşdeu şi cel al lui Titu 
Maiorescu. In problema transcrierii sunetului [î], Haşdeu, in primele două 
volume masive din Cuvente den bătrani, promova regula de scriere la 
inceputul cuvintelor [î] din [i], iar în interiorul cuvintelor [î] din [â]: râu, 
când, pâine, lucrând, nevăzând etc. 

 Promotorul ideilor lui B. P. Hasdeu a fost Titu Maiorescu, care a 
contribuit in mod esenţial la elaborarea regulilor ortografice, scriind un 
studiu intitulat Despre scrierea limbii române (vezi: 3).  Maiorescu lansează 
ideea principiului fonetico-etimologic in scrierea limbii române, punând  
accentul pe aspectul fonetic. Privitor la sunetul [î], Maiorescu prefera să-l 
scrie doar prin [â]. 

 În perioada anilor 1926 şi 1932, se reia discuţia in problema scrierii 
sunetului [î]din [a]. Forul academic acceptă aşa-numitele Reguli „Sextil 
Puşcariu”, care prevedeau ca la începutul şi la sfârşitul  cuvântului să se 
scrie întotdeauna î: încontinuu, întreg, îi, înger, a  coborî, a hotărî,  a urî 
etc.; tot î se va scrie şi in corpul cuvintelor, când, prin compunere, [î] de la 
începutul cuvintelor ajunge medial: neînduplecat, neînchipuit, preaînălţat, a 
se reîntoarce etc. În alte cazuri se scrie [â]. 

 În 1953  ortografia limbii române suportă o altă reformă, inspirată, 
de fapt, de unele persoane străine de limba, cultura şi tradiţia neamului 
românesc. Drept consecinţă, se trece la scrierea lui [î] doar din [i], iar 
literele k, q, y, w se exclud din alfabetul limbii române.   

In 1964, Prezidiul Academiei a luat Hotărârea privind reintroducerea 
in alfabetul limbii române a literei [â], insă numai pentru cuvinte ca 
România, român şi derivatele lor.    

În 1993 prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei Române se 
revine la scrierea sunetului [î] cu litera [a] in conformitate cu Legile „Sextil 
Puşcariu” şi la forma sunt, păstrându-se, în felul acesta, tradiţia, care, după 
cum se ştie, este parte a spiritualităţii unui popor.  

Evident, această Hotărâre a Academiei Române a provocat apariţia 
unor reacţii dintre cele mai variate, începând cu cele de susţinere 
entuziasmată cvasitotală şi terminând cu cele de condamnare acerbă a 
acestei iniţiative. Dacă in România discuţia in problema ortografiei are un 
caracter preponderent ştiinţific, in Republica Moldova problema ralierii la 
ortografia nouă are şi o conotaţie de accentuată pondere ideologică şi 
politică. Şi în Republica Moldova s-a întreprins o iniţiativă de modificare a 
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ortografiei limbii române, dictată, în primul rând, de recunoaşterea 
identităţii limbii de stat din republica noastră  cu limba română din România 
(la fel precum statele în care limba franceză este limbă oficială se 
conformează normelor stabilite de Academia Franceză), chiar dacă acest 
adevăr ştiinţific nu este recunoscut oficial de Parlamentul Republicii 
Moldova [vezi: 4]. 

Ultima „reformă" în ortografie este cea din 2005, cu care, de fapt, am  
şi început expunerea şi prin care s-au operat, după cum s-a menţionat, circa 
3500 de modificări.  

 Care sunt acestea?  Vom insista doar în linii generale şi, în special, 
asupra unora dintre cele mai frecvent utilizate, spicuite din DOOM2 (cu 
extinderea, în unele cazuri, a şirului de exemple). Menţionăm că inventarul 
DOOM2 conţine peste 62.000 de cuvinte. S-a păstrat cea mai mare parte a 
intrărilor din DOOM1. 

 
SCRIEREA ŞI CITIREA UNOR ABREVIERI 
Actualmente se preferă scrierea fără puncte despărţitoare a unor 

abrevieri de tipul SUA, UNESCO , AŞM, ASEM, ULIM etc. 
  
ACCENTUL8 
La unele cuvinte (mai vechi sau mai noi) se admit variante 

accentuale literare libere (indicate în Dicţionar în ordinea preferinţei), cu 
unele deosebiri faţă de DOOM1, atât la unele cuvinte vechi în limbă, cât şi 
la unele neologisme, de ex. acatist/acatist, alo/alo, antic/antic, 
asfixie/asfixie, gingaş/gingaş, intim/intim, hatman/hatman, jilav/jilav, 
penurie/penurie, trafic/trafic etc.  

Se recomandă o singură accentuare la avarie, crater, despot, la 
formele verbului  “a fi”:  suntem, sunteţi.  

 
SCRIEREA CU LITERĂ MICĂ SAU MARE LA INIŢIALĂ 
 
Scrierea cu literă mare la iniţială 
Se scriu cu literă mare la iniţială şi: 

- toate componentele (cu excepţia, de regulă, a cuvintelor ajutătoare):  
- numelor proprii (inclusiv ale unor unităţi lexicale complexe folosite 

ca nume proprii) care desemnează marile epoci istorice (chiar dacă 
nu reprezintă evenimente) (Antichitatea, Evul Mediu), inclusiv 
războaiele de anvergură (Primul Război Mondial, al Doilea Război 
Mondial); 

                                                
8 Vocala care poartă accentul principal este subliniată cu o linie.  



 297

- numelor proprii de instituţii, inclusiv când sunt folosite eliptic: 
secretar de stat la Externe; Lucrează în Universitate de cinci ani; 
student la Litere; admiterea la Politehnică;  

- locuţiunilor pronominale de politeţe: Alteţa Sa Regală, Domnia 
Sa, Excelenţa Voastră, Înălţimea Voastră,  Sfinţia Sa;  

- numai primul element din numele proprii compuse care reprezintă 
denumirile organismelor de conducere şi ale compartimentelor din 
instituţii: Adunarea generală a Academiei, Facultatea de limbi 
străine şi ştiinţe ale comunicării, Catedra de filologie romanică, 
Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române, Departamentul 
de evidenţă şi monitorizare a procesului educaţional, Secretariatul,  
Serviciul de contabilitate.  

   
 
SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE 

I. Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui negativ 
compus niciunul, niciuna „nimeni” şi ale adjectivului pronominal 
corespunzător niciun, nicio, care se încadrează într-un întreg sistem la care 
se aplică de mult aceleaşi reguli: 

   
- niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere; 

n-are nicio dorinţă să facă ce i se cere) şi  nici un adverb + articol 
(Nu e naiv şi nici un om neştiutor) sau nici un conjuncţie + numeral 
(Mă confundaţi, eu nu am nici un frate, nici mai mulţi);  

- niciunul pronume (N-a venit niciunul, niciuna „nimeni”) şi nici 
unul ,nici una conjuncţie + pronume nehotărât (Nu-mi place nici 
unul, nici celălalt, nici una, nici cealaltă  

 
II. Se scriu cu cratimă:  

- adjectivele compuse nesudate cu structura adverb + adjectiv 
(adesea provenit din participiu), când compusul prezintă o diferenţă 
de sens faţă de cuvintele de bază: bine-crescut „cuviincios”, bine-
cunoscut „celebru”, bine-venit „oportun, agreat”;  

- termeni care denumesc substanţe chimice distincte, specii distincte 
de plante sau de animale (cu nume ştiinţifice diferite) ş.a., la care 
se generalizează scrierea cu cratimă - indiferent de structură: fluture-
de-mătase, gândac-de-Colorado (specii de insecte), viţă-de-vie 
(plantă).  

- tipuri izolate: cuvânt-înainte „prefaţă”, mai-mult-ca-perfect (timp 
verbal).  
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SCRIEREA LOCUŢIUNILOR9 
- în locuţiunile odată ce „după ce, din moment ce” şi odată cu „în 

acelaşi timp cu”, adverbul odată se scrie într-un cuvânt. 
- după-amiază, după-masă „a doua parte a zilei” se scriu cu cratimă .  

 
Câteva norme morfologice. 
 
Adjective 
La unele adjective neologice, norma actuală, reflectând uzul 

persoanelor cultivate, admite la feminin forme cu şi fără alternanţa o 
(accentuat) - oa, în ordinea de preferinţă analoagă/analogă, 
omoloagă/omologă (în timp ce la altele nu admite forme cu oa: barocă, 
echivocă); adjectivul/substantivul vagabond are femininul vagaboandă, nu 
vagabondă.  

  
Locuţiuni adverbiale 
Deoarece locuţiunile adverbiale nu cunosc categoria numărului, 

locuţiunea adverbială altă dată nu are plural, alte dăţi fiind o locuţiune 
distinctă. 

 
Articolul10 
Articolul hotărât enclitic (singular şi plural) se leagă cu cratimă 

numai în împrumuturile neadaptate:  
- a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare: 

bleu-ul [blöul];  
- care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba 

română: dandy-ul (nu dandiul), dandy-i11; gay-ul, gay-i; hippy-ul, 
hippy-i; party-ul; playboy-ul, playboy-i; story-ul, story-uri. 

 
 Se recomandă ataşarea fără cratimă a articolului la împrumuturile - chiar 
neadaptate sub alte aspecte - care se termină în litere din alfabetul limbii 
române pronunţate ca în limba română: gadgetul [gheğetul], itemul 
[itemul], weekendul [uĭkendul], inclusiv în cazul unor anglicisme ceva mai 
vechi, scrise şi conform DOOM1 fără cratimă: westernuri ş.a. 

 
                                                
9 Deoarece nu pun alte probleme de scriere decât cele generale, precum şi ale 
componentelor lor, multe locuţiuni – interpretate uneori şi drept grupuri de cuvinte – 
nu au fost incluse în DOOM1, în DOOM2 adăugâdu-se un număr restrâns. 
10 În DOOM2 s-a păstrat categoria articolului, deşi în noua Gramatică a Academiei 
acesta nu mai este recunoscut ca parte de vorbire.  
11 Dar derivatul dandism, nu dandysm.  
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 Substantivul: 
 se admit două variante literare libere: basc/bască (beretă) (bascuri, 

băşti)  , colind/colindă (cântec);  
 se admite un singur gen, norma actuală optând pentru astru masculin, 

foarfecă feminin. La substantivele mass-media şi media „presa scrisă 
şi audiovizuală” s-a admis folosirea ca feminin singular: (mass-
)media actuală, cu genitiv-dativul articulat (mass-) mediei: prin 
intermediul (mass-)mediei. 
 Tendinţa distingerii între forma de singular şi cea de plural se 

concretizează în acceptarea de către norma academică a singularului cârnat 
(şi nu cârnaţ), refăcut din forma moştenită tocmai pentru marcarea mai 
clară a opoziţiei de număr şi prin alternanţa t/ţ.  

Unele substantive feminine omonime la nominativ-acuzativ singular 
au genitiv-dativul singular diferit: maică „călugăriţă”, g.-d. art. maicii; 
maică „mamă”, g.-d. art. maicei/maicii/maichii.  

La unele nume proprii, normele actuale admit variante de flexiune: 
Ilenei/Ileanei.  

 Poate exista ezitare în ce priveşte forma de plural (în cadrul 
aceluiaşi gen) la unele substantive feminine cu pluralul (şi genitiv-dativul 
singular nearticulat) în -e sau -i şi neutre cu pluralul în -uri sau -e; la 
aceste substantive, opţiunea normei actuale este una din următoarele:  

- ambele forme sunt admise ca variante literare libere, cu preferinţă 
pentru una dintre ele (indicată prima în Dicţionar): căpşuni/căpşune, 
cicatrice/cicatrici, cireşe/cireşi, coarde/corzi, coperte/coperţi, 
găluşte/găluşti (ca şi râpe/râpi), respectiv niveluri/nivele „înălţime, 
stadiu, treaptă” (ca şi chipie/chipiuri, tuneluri/tunele);  

- s-au admis, atât la cuvinte vechi, cât şi la cuvinte mai noi, unele 
forme ca variante literare libere:, becisnic/bicisnic, 
cearşaf/cearceaf, corijent/corigent, delco/delcou, diseară/deseară, 
fierăstrău/ferăstrău, filosof/filozof, luminiscent/luminescent, 
muschetar/muşchetar, pieptăn/ pieptene, polologhie/poliloghie, 
tumoar/tumoră;  

- se admite o singură formă la unele substantive feminine (monede, 
dar gagici, poieni, remarci, ţărănci, ţigănci) şi neutre precum 
seminare (seminarii nemaiavând sprijin într-un singular în -iu); 

-  s-au eliminat unele forme sau variante, recomandând (numai) astm, 
carafă,  container, crenvurst, israelian, lebărvurst, machieur, 
machieuză, maseur, maseuză - nu (şi) astmă,  garafă,  conteiner,   
crenvurşt,   lebervurşt, machior, machieză, masor,  etc.; 
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 La împrumuturile recente, în curs de adaptare, norma actuală a adoptat 
soluţii diferite, şi anume:  

- folosirea unor substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural: 
dandy, gay, hippy, peso, playboy; 

- încadrarea în modelul substantivelor româneşti, prin formarea 
pluralului:  

- la cele masculine - cu desinenţa -i, cu altenanţele fonetice 
corespunzătoare: adidaşi, bodyguarzi/bodigarzi, brokeri, dealeri, 
rackeţi (ca în DOOM1 boşi); 

- la cele neutre, în general cu desinenţa -uri, legată  
- direct (fără cratimă) la cuvintele - chiar nedaptate sub alte aspecte - 

care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca 
în limba română: gadgeturi [gheğeturi], itemuri [itemuri], trenduri 
[trenduri], weekenduri [uĭkenduri]); 

- prin cratimă la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între 
scriere şi pronunţare (bleu-uri [blöuri], show-uri [şouri]) sau care 
au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: 
party-uri, story-uri.  
 
Verbul 
Tratarea în DOOM2 a verbelor de conjugarea I cu sau fără -ez şi de 

conjugarea a IV-a cu sau fără -esc continuă în mare parte DOOM1.  
Situaţia verbelor de conjugarea I la care s-a intervenit asupra 

normării din DOOM1 este următoarea:  
- au devenit numai fără -ez a ignora (ignoră), a îndruma (îndrumă), a 

înfoia (înfoaie); tot fără –ez continuă să se conjuge verbele  a 
conserva (conservă), a rezerva (rezervă), a contesta (contestă), a 
suspenda ( suspendă), a contempla (contemplu) ş. a.; 

- sunt cu –ez: a copia (copiez), a (se) îngloda ((mă) înglodez), a 
încleia (încleiez). 

- au devenit fără şi cu -ez, în această ordine, a înjgheba (înjghebează / 
înjgheabă) ş.a.  
  

Verbele de conjugarea a IV-a la care s-a intervenit asupra normării din 
DOOM1 se află în una din următoarele situaţii:  

- au devenit numai fără -esc a bombăni (bombăne), a dăinui 
(dăinuie); la fel a absolvi, inclusiv pentru sensul „a termina un an/o 
formă de învăţământ” (absolvă);  

- au devenit cu şi fără -esc, în această ordine: a biciui (biciuie / 
biciuieşte), a birui (biruie / biruieşte) ş.a.;  
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- a continua are, conform normei actuale, la indicativ şi conjunctiv 
prezent, persoana I singular, forma (să) continui (nu (să) continuu), 
ca şi la persoana a II-a singular, după modelul unor verbe în -ia (ca a 
apropia);  

- a mirosi are la indicativ prezent, persoana a III-a plural, forma (ei) 
miros (nu (ei) miroase).  
   
                                 Adăugiri 

S-au adăugat cca 2.500 de cuvinte:  
- împrumuturi din latină şi din diverse limbi moderne, (re)intrate în 

uz, majoritatea din engleză, dar şi din franceză, spaniolă etc., marcate 
ca angl(icisme), fr(anţuzisme), hisp(anisme) etc.: acquis, advertising, 
airbag, broker, cool, curriculum, dealer, gay, hacker, item, jacuzzi, 
macho, trend etc.;  

- cuvinte existente în limba română, dar care, din diverse motive, 
lipseau din DOOM1 (unele intrate în limbă sau devenite uzuale după 
elaborarea acestuia):  

- a accesa, acvplanare, aeroambulanţă, aeroportuar, alb-negru, alb-
argintiu, anglo-normand, aurolac, a se autoacuza, autocopiativ, 
blocstart, cronofag, dublu-casetofon, electrocasnic, a exînscrie, extra 
adj. invar., gastroenterolog, giardia, heliomarin, metaloplastie, 
neocomunism, neoliberal, policalificare, politolog, preaderare, 
primoinfecţie, proamerican, sociocultural, super adj. invar., 
teleconferinţă, a tracta, ultra adj. invar. etc.;  

- compuse absente din DOOM1: à la, alaltăieri-dimineaţă, mâine-
dimineaţă; azi-mâine ş.a.;  

- dublete ale unor cuvinte existente în DOOM1: compleu, emisie, 
frecţie, mental, ocluzie, papua, repertoar ş.a. - alături de complet, 
emisiune, fricţiune, mintal, ocluziune, papuaş, repertoriu;  
  
În concluzie menţionăm o dată în plus că modificările la ortografia 

limbii române, bazată, în fond, pe principiul fonetic, este un proces firesc. 
Cu siguranţă că peste un anumit timp ea va suferi alte revizuiri, dictate de 
uz, întâi şi întâi. De aceea pentru moment, este important ca aceste 
intervenţii operate în ediţia academică a dicţionarului să fie acceptate şi 
utilizate în mod obligatoriu de vorbitorii comunităţi, asigurând o funcţionare 
adecvată a limbii române şi deci o înţelegere între vorbitorii ei. Or, 
respectarea normei la orice nivel este o cerinţă de bază. 
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