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Însu�irea limbii române  
de c�tre studen�ii str�ini, nivel A1. 

Studiu comparativ studen�i norvegieni vs indieni 

Lucian Vasile BÂGIU 

Key-words: conjugation, definite article, demonstrative pronoun, 
foreign student, neuter gender, Norwegian language, Punjabi language, 
Romanian language, written exam  

În data de 24 mai 2011, lectoratul de limba român� din cadrul 
Universit��ii Norvegiene de �tiin�� �i Tehnologie din Trondheim 
(NTNU) a organizat pentru a cincea (�i ultima) oar� examen final scris 
la disciplina op�ional� Român� I, examen promovat în total de 
dou�zeci �i doi de studen�i norvegieni. În studiul nostru vom lua ca 
punct de reper lucrarea studentei norvegiene Maria Førli, ale c�rei 
singure discipline de studiu în acel semestru au fost Român� I �i 
Român� II, fiecare având alocate câte 7,5 credite în sistemul 
universitar norvegian.  

În data de 20 ianuarie 2012, Departamentul de Filologie al 
Universit��ii �1 Decembrie 1918� din Alba Iulia a organizat pentru 
prima dat� examen final scris la disciplina obligatorie Curs practic de 
limba român�, de la anul preg�titor pentru studen�ii str�ini. Vom lua 
ca reper lucr�rile apar�inând celor patru studen�i indieni din statul 
Punjab care au studiat limba român� la Alba Iulia în acel semestrul 
inaugural: Singh K.S. Rajinder, Badhesha G.S.B. Ranyodh Singh, 
Kalia Y.P.K. Yudhvir, Kumar S.C. Surinder.  

Men�ion�m c� în ambele cazuri limba de predare a fost engleza, 
materialul didactic folosit ca suport de seminar a fost neschimbat, 
manualul Danielei Kohn, num�rul de ore de predare �i con�inutul 
seminarului au fost de asemenea identice, iar la examenul final scris 
ambele serii de studen�i au avut de r�spuns exact acelora�i cerin�e.  
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1. Verbul 
Flexiunea verbului în limba norvegian� la indicativ prezent 

comport� o singur� form� morfologic�, indiferent de persoan� �i 
num�r. Limba punjabi (având 90 de milioane de vorbitori) este o 
limb� indo-arian� (imens subgrup, cu 900 de milioane de vorbitori, al 
limbilor indo-iraniene), înrudit� îndeaproape cu limba romani 
(�ig�neasc�), precum �i cu hindustani (hindi �i urdu), bengalez�, 
marathi, guajarati, oriya, sindhi, nepalez�, singhalez�, saraiki, assamez�. 
Din punct de vedere tipologic, limba punjabi are un complex sistem 
morfologic, din care nu lipse�te desigur conjugarea verbului.  

În limba român�, studentul str�in se vede nevoit s� asimileze de la 
bun început existen�a a patru grupe de conjugare dup� clasificarea 
tradi�ional�, cea folosit� curent în �coal�, clasificate dup� forma 
infinitivului (la care se adaug� verbele neregulate) �i flectivele diferite în 
func�ie de persoan� �i de num�r specifice fiec�rei grupe în parte. La toate 
acestea se adaug�, uneori, �i unele alternan�e fonetice în r�d�cina 
verbului, mult mai greu de re�inut de un vorbitor alolingv. Înv��area �i 
utilizarea corect� a zeci de desinen�e verbale în limba român� se poate 
dovedi un impas insurmontabil, cel pu�in pentru unii studen�i. 

5. Completa�i cu a fi, a avea, a face, a merge, a sta, a lua la prezent indicativ/ 
Fill in with a fi, a avea, a face, a merge, a sta, a lua in the present indicative: 

Marius �i Alina stau vs sti/sunt/�/A merge (1) în Bucure�ti. Ei sunt vs
lua/st�u/�/a avea (2) la hotelul Ambasador, în Pia�a Roman�. Fac vs
avem/iau/�/a lua (3) o s�pt�mân� de vacan�� în România. La ora 9 merg vs
merge�i/merge/�/a fi (4) la muzeu, la 11 în parc �i la ora 13 la restaurant. 
Acolo iau vs lua�i/ia/�/a face (5) prânzul. La ora 15 Marius merge vs
mergi/merg/�/a lua (6) la Universitate. Este vs face/are/�/a lua (7) o 
conferin�� interesant�. Alina are vs lua/lia/�/� (8) o pauz� în parcul 
Ci�migiu.  

6. Completa�i / Fill in: 

st�    e�ti     mergem    este    ai     este     

este    ia    st�   mergi    este    lu�m mergem    e 

Mihai st� vs st�/st�/st�/st� în Ia�i. Este vs e/este/Ia/lu�m ora 8 seara �i st� vs
mergi/st�/mergi/mergi acas�. Este vs st�/st�/St�/st� pu�in la televizor. În 
program e vs ia/e/ai/ai un film interesant. 
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Noi mergem vs mergem/mergem/mergem/mergem la un spectacol de teatru. 
Drago� ia vs lu�m/are/e�ti/esti bilete. Lu�m vs lu�m/este/Lu�m/lu�m un taxi 
pân� în centru �i de acolo mergem vs este/mergem/este/este pu�in pe jos.  

Hotelul este vs este/este/este/este lâng� parc. Dac� mergi vs
mergi/mergem/mergi/mergi pe jos, e�ti vs lu�/sunt/este/st� la cafenea în cinci 
minute. Este vs este/este/e/este foarte aproape. Ai vs ai/luam/Este/st� timp 
suficient. 

7. R�spunde�i la întreb�ri / Answer the questions: 

a) Unde sta�i? 

Eu stau în Trondheim vs Eu st� în c�min/Eu stau în Alba Iulia/Eu st� în 
caminul/Eu sta in caminul.  

b) Ce face�i la ora 9? 

Eu fac trenul din Stavanger vs eu mânac pâine cu iaurt la ora 9/eu fac 
o�bere/Eu merg �coala/Eu merg.

c) De unde sunte�i? 

Eu sunt din Stavanger vs Eu sunt din India/noi sunte�i din Italia/Noi suntem 
la Citate hotelul/Noi suntem citate hotelul.

d) Ce sunte�i de meserie? 

Mea meserie este student� vs Eu sunt student/eu sunt proffesor/Noi suntem 
studen�i în Universitate/Noi suntem studenti in universitatea 1 Decembrie.

e) Unde sta�i acum? 

Eu stau în Dragvoll acum vs Acum noi stam în sala de clasa. Acum eu st� in 
sala de clasa/acum în Timisoaraa/Eu sta în caminul/Eu sta in caminul. 

f) Unde este universitatea? 

Universitatea este în Trondheim vs Universitatea este langa 
Cathedral/universitatea lâng� la muzeu/Este în Citate langa catedral�/Este 
in citate langa stage club.  

g) Unde merge�i la ora 22.30? 

La ora 22.30 eu dorm la trenul (eu merg la trenul) vs Eu merg Stage Club la 
ora 22.30/Voi nu merge�i la ora 22:30. Voi sta�i în acasa/Noi mergem la 
club/Noi mergem. 

h) Lua�i autobuzul num�rul 5 sau num�rul 9 pân� acas�? 

Eu iau autobuzul num�rul 5 pân� acas� vs ���/Voi lua�i autobuzul la 
o�5/���/���
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2. Articolul hot�rât 

Completa�i cu articolul hot�rât. Aten�ie la excep�ii (-le) / Fill in with the 
definite article. Pay attention to the exceptions (-le): 

a) (munte) Muntele vs muntele/muntele/muntele/muntele �i (mare) mara vs
marele/mare/marele/marele sunt foarte aproape. Mergem la sfâr�it de 
s�pt�mân� dou� zile la Bran �i apoi la Constan�a. (hotel) Hotelul vs
hotel/hotel/hotelul/hetelul este ieftin �i comod. Vine �i (frate) fratele vs
fratele/fratele/fratele/fratele meu. St� în România o s�pt�mân�. 

b) (floare) Floarea vs floarele/floarele/floarele/floarle �i (carte) carta vs
cartele/cart/cartele/cartele sunt pe mas�. Pe jos doarme (câine) câinele vs
caine/câine/câinele/cainele. Nimeni nu vede (�oarece) �oarecele vs
�oarecele/�oarele/�oarece/�oaremle cum circul� prin cas�. Dar (pisic�) pisica 
vs pisicale/pisic�rele/pisicele/pisic� nu doarme. 

În limba norvegian�, articolul hot�rât este de asemenea enclitic, 
spre diferen�� de limba englez�. Îns� dincolo de omiterea ocazional� a 
utiliz�rii articolului hot�rât, erorile frecvente în solu�ia oferit� de 
studen�ii indieni se datoreaz� identific�rii eronate a genului
substantivului care trebuia articulat. Concret, substantivelor mare, 
floare, carte li s-a atribuit genul masculin, probabil însu�ind ca pe o 
�norm�� general valabil� cazurile excep�ionale ale unor substantive 
care au termina�ia în -e �i sunt de genul masculin (munte, frate, câine, 
�oarece). Mai greu de explicat este includerea evident� în genul 
masculin �i a substantivului pisic��   

3. Pronumele demonstrativ de apropiere

Ce ave�i pe birou? Formula�i propozi�ii dup� model / What do you have on 
the desk? Make up sentences according to the model:
MODEL:  
Acesta este un calculator. 
Aceasta este o imprimant�. 
Ace�tia sunt ni�te bani. 
Acestea sunt ni�te dosare. 

agend�: Aceasta este o agend� vs Aceasta este o agend�/Acesta este un 
agenda/�/�. 
calendar: Acesta este un calendar vs Acesta este un calender/Acesta este un 
calendar pe masa/�/�.
lamp�: Aceasta este o lamp� vs Aceasta este o lampa/Aceasta este o� lampa 
pe banca/�/�.
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pixuri: Ace�tia sunt ni�te pixuri vs Ace�tia sunt ni�te pixuri/Aceasta este un 
pixuri pe cartea/�/�.
creioane: Acestea sunt ni�te creioane vs Acestea sunt ni�te creioane/Aceasta 
este un creioanele negru/�/�.
telefon: Acesta este un telefon vs Acesta este un telefon/Acesta este telefon pe 
masa/�/�.
carte: Acestea sunt ni�te carte vs Aceasta este o carte/Ace�tia sunt carte 
nou/�/�.
laptop: Acesta este un laptop vs Acesta este un laptop/Acesta este laptop pe 
masa/�/�.
clame: Acestea sunt ni�te calme vs Acestea sunt ni�te clame/Ace�tia sunt 
clame pe masa/�/�.  
hârtie: Acestea sunt ni�te hârtie vs Acestea sunt ni�te hârtie/Aceasta este 
hartie pe banca/�/�. 

În limba englez�, pronumele/adjectivul pronominal 
demonstrativ de apropiere variaz� exclusiv dup� num�r, nu �i dup�
gen. În limba norvegian�, acesta are varia�ie �i în func�ie de num�r, �i 
dup� gen (inclusiv neutru). În limba punjabi, pronumele demonstrativ 
exist� �i este folosit înlocuind la persoana a treia pronumele personal. 
Astfel, se distinge între pronume demonstrativ de apropiere �i de 
dep�rtare, cu diferen�� de num�r, dar nu �i de gen.  

A�adar, pentru studentul norvegian, însu�irea pronumelui 
demonstrativ de apropiere nu este în principiu o noutate absolut�, ci 
structural se apropie de sistemul lingvistic norvegian. Pentru studentul 
indian vorbitor de punjabi �i englez�, existen�a acestui pronume 
diferen�iat dup� num�r este de asemenea o structur� familiar�, în 
schimb asimilarea unor varia�ii suplimentare dup� gen devine o
noutate absolut� �i, adeseori, insurmontabil�.  

În exemplele luate în considerare se pot constata unele erori 
comune celor dou� serii de studen�i.  

� sub înrâurirea substantivelor creioane �i clame, percepute 
corect ca având num�rul plural (conform modelului dosare), o serie de 
alte substantive au fost introduse în aceea�i categorie, strict pe criteriul 
de a avea termina�ia în -e (fatal, marc� de singular, uneori): carte, 
hârtie. De aici utilizarea eronat� a unor pronume demonstrative cu 
form� variabil� de plural, ace�tia, acestea, genul fiind la rându-i 
perceput deficitar; 
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� sporadic se înregistreaz� �i procesul invers: creioane, un 
substantiv având num�rul plural, este perceput ca fiind de singular 
masculin cu termina�ia în -e, probabil sub influen�a unor asemenea 
substantive prezente într-un alt exerci�iu al testului (munte, frate, 
câine, �oarece). Rezultatul este conceperea unei construc�ii relativ 
corecte în logica astfel imaginat� de student (Aceasta este un 
creioanele negru), dar eronat� în raport cu structura limbii române. În 
plus se constat�, din nou în cazul studentului indian, inadecvarea la 
gen (aceasta � un creioanele). 

4. Genul neutru 
Frapeaz� coinciden�a erorii comune în solu�ia imaginat� Ace�tia 

sunt ni�te pixuri. Pluralul este perceput corect de ambele serii de 
studen�i, în schimb genul este identificat eronat ca masculin, de 
asemenea de ambele serii de studen�i. Explica�iile pentru aceasta sunt 
îns� diferite. Pentru studentul norvegian este greu de în�eles �i de 
asimilat modul în care se decide/construie�te genul neutru în limba 
român�, prin folosirea masculinului la singular �i a femininului la plural 
(tocmai de aceea numit, mai corect, ambigen). Limba norvegian�
dispune de un gen neutru propriu-zis, adic� identificabil prin con�inut �i, 
mai ales, în plan formal � are desinen�e specifice, diferite de cele de 
masculin �i de feminin. Remarc�m astfel o dificultate aproape 
insurmontabil�. Pentru studentul indian vorbitor de englez� �i de 
punjabi, problema este la fel de dificil�, îns� din alte ra�iuni. Nici în 
englez�, nici în punjabi, pronumele demonstrativ de apropiere nu are 
deloc varia�ii la plural în func�ie de categoria genului �i, în plus, limba 
punjabi nu dispune deloc de existen�a genului neutru, având exclusiv 
genul masculin �i feminin. A�adar, dac� la singular studentul indian va 
fi perceput pix ca fiind de gen masculin, a adoptat aceea�i solu�ie �i 
pentru plural, rezultând ace�tia � pixuri.  

Multe dintre erorile folosirii articolului hot�rât �i a pronumelui 
demonstrativ de apropiere se datoreaz�, de fapt, unei dificult��i a 
studentului norvegian sau indian în a identifica genul substantivului, 
adjectivului, pronumelui demonstrativ. L�sând deoparte eterna 
problem� a discrepan�ei dintre genul natural �i cel gramatical, precum 
�i a unui specific al fiec�rui sistem lingvistic în parte în ceea ce 
prive�te modalitatea de a-�i hot�rî genul substantivului, remarc�m 
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statutul problematic al genului neutru (ambigen) al limbii române. 
Limba norvegian� dispune de un gen neutru propriu-zis, identificabil 
prin con�inut �i, mai ales, în plan formal � are desinen�e specifice, 
diferite de cele de masculin �i de feminin, iar limba punjabi nu 
dispune deloc de existen�a genului neutru în sistemul s�u morfologic.  

Exemplele men�ionate în studiul de fa�� sunt relevante pentru 
concluzia c� însu�irea limbii române de c�tre studen�ii str�ini, la nivel 
elementar, este un proces pedagogic complex, cu rezultate inerent 
inedite, greu de anticipat. De�i se porne�te de la premise aparent 
identice �i se aplic� acelea�i metode didactice, intervin factori 
aleatorii, între care un rol esen�ial îl poate juca limba matern� a 
studentului str�in, reper lingvistic ce exercit� involuntar o presiune 
modelatoare asupra limbii noi, care se cere însu�it�. De cele mai multe 
ori, structura morfologic� a limbii materne a studentului str�in nu 
coincide cu cea a limbii române, astfel încât ceea ce studentul percepe 
în mod involuntar ca un reper organizator este mai degrab� un 
impediment sau posibil chiar un obstacol. Au putut fi îns� identificate 
unele erori comune ambelor serii de studen�i, ceea ce poate argumenta 
c� limba român� ridic� probleme constante, greu de dep��it pentru 
orice student str�in, între acestea conjugarea verbului la indicativ 
prezent �i genul neutru al substantivelor. Dincolo îns� de orice 
considera�ii lingvistice sau pedagogice, actorul principal al procesului 
de înv��are a limbii române este mereu altul, studentul str�in în sine, o 
individualitate cu motiva�ie �i capacitate proprie.  
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The Assimilation of the Romanian Language by Foreign Students,  
Level A1. A Comparative Investigation: Norwegian vs. Indian Students 

The flexion of the verb in the Norwegian language for the indicative 
mood present tense has only one morphologic form, no matter the person 
and the number. The Punjabi language (spoken by more than 90 million 
people) is an Indo-Arian language (an immense subgroup of the Indo-Iranian 
languages, having more than 900 million speakers). The Punjabi language is 
closely related to Romany (Gipsy) language, as well as to Hindustani (Hindi 
and Urdu), Bengali, Marathi, Guajarati, Oriya, Sindhi, Saraiki, Nepali, 
Sinhala and Assamese. From a typological aspect, the Punjabi language has 
a complex morphological system, including the conjugation of the verb. 
Concerning the Romanian language, the foreign student has to assimilate, 
form the very beginning, the existence of four groups of conjugation 
(according to the traditional classification, regularly used in the education 
system), classified according to the infinitive (to which one has to add the 
irregular verbs) and also the endings according to person and number, 
specific to each group. Moreover, there are some mutations in the root word 
of the verb from time to time, much more difficult to catch by a foreign 
speaker. Learning and proper using of tens of verbal endings in the 
Romanian language can be an insurmountable standstill at least for some of 
the foreign students. In English the demonstrative pronoun/adjective changes 
solely according to number, not by the gender as well. In Norwegian the 
demonstrative pronoun/adjective changes both according to number and 
gender (neuter gender as well!). In Punjabi, the demonstrative pronoun exists 
and is used replacing the personal pronoun in the third person. There is also 
a difference between proximal and distal demonstrative pronouns, with 
changes according to number, yet not by the gender. Hence for the 
Norwegian student learning the proximal demonstrative pronoun is not an 
absolute novelty; typologically there is an analogy to the Norwegian 
linguistic system. For the Indian student speaking Punjabi and English the 
existence of this pronoun and its changing according to number is again a 
familiar pattern. However learning the additional changes by the gender is an 
absolute and sometimes insurmountable novelty. Many of the errors in the 
way the definite article and the proximal demonstrative pronoun are used are 
caused, actually, by a difficulty of the Norwegian or Indian student to 
identify the gender of the noun, the adjective or the demonstrative pronoun. I 
do not make mention either of the everlasting issue of the discrepancy 
between the natural and the grammatical gender, or of the distinctiveness of 
each linguistic system in the way it decides its gender. I do make mention 
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however of the ambiguous statute of the neuter gender (ambi-gender) of the 
Romanian language. The Norwegian language has a properly neuter gender 
that can be identified by its content and more important by its formal aspect, 
it has specific terminations, diverse from the masculine and feminine 
endings. The Punjabi language does not have at all the neuter gender as part 
of its morphological system. The examples I mention in the present analysis 
are relevant for the conclusion that the learning of the Romanian language 
by foreign students, beginners level, is a complex educational process with 
inherent novel outcomes that are difficult to prefigure. Although one starts 
from seeming identical circumstances and the same educational practices are 
implemented, random aspect interfere, such as the mother tongue of the 
foreign student. It can play an essential role. It is a linguistic frame that 
unintentionally carries out a modelling pressure on the new language that has 
to be acquired. Most of the times the morphological structure of the mother 
tongue of the foreign student is not identical with the Romanian 
morphological structure; thus what the foreign student subconsciously 
perceives as a setup reference frame is instead an impediment or possibly 
even a barrier. Some errors similar to both series of foreign students could be 
identified, this being a substantiation that the Romanian language has 
immutable difficulties that are demanding for any foreign student, i.e. the 
conjugation of the verb in the indicative present or the neuter gender. 
Regardless of any linguistic or educational assertions the main actor in the 
process of acquiring the Romanian language is evermore another, the foreign 
student himself; an individuality with its own impulse and ability. 
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