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Cu privire la aprobarea recomandărilor de aplicare a  

normelor ortografice de scriere a lui â și sunt în limba română  

 

 În conformitate cu prevederile Legii „Cu privirea la revenirea limbii 

moldoveneşti la grafia latină” nr.  3462 din 31.08.89, ale Legii cu privire la funcţionarea 

limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr. 3465 din 01.09.89, art. 71 alin. (1), 

art. 73 lit. m), n) ale  Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV 

din 15.07.2004, ca urmare a elaborării de către  Institutul de Filologie a  metodologei privind 

aplicarea normelor ortografice ale scrierii lui â şi sunt în grafia limbii române, conform 

p. 2 al  Hotărârii CSȘDT nr. 167 din 07.07.2016, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AȘM HOTĂRĂŞTE : 

 1. Se aprobă și se recomandă spre utilizare normele ortografice de scriere cu â și sunt 

conform Regulilor “Sextil Pușcariu”, după cum urmează:  

 a) î se scrie întotdeauna la începutul și la sfârșitul nemijlocit al cuvântului: îl, îmbărbătez, 

înger, își, îți, a amărî, a coborî, a hotărî, a târî, a urî etc.; 

 b) tot î se scrie și în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la începutul cuvintelor 

ajunge medial: neîmpăcat, neîndurat, preaînălțat, preîntâmpinat, reînvăța etc. Vom scrie  

într-însul, dar dânsul;  

 c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: blând, când, făcând, gât, 

mormânt, rău, român, sfânt, vânt etc.  

2. Se aprobă și se propun spre utilizare următoarele recomandări de aplicare a normelor 

ortografice menționate în pct. 1 al prezentei hotărâri: 

a) lucrările aflate în prezent la edituri în proces tehnico-industrial, cu apariție în anul 

2016, precum și cele în lucru redacțional prevăzute la predare la sectoarele tehnice ale editurilor, 

în cursul acestui an, se vor tipări cu grafia folosită de autori;  

b) manuscrisele aflate în portofoliile editurilor, inclusiv cele depuse cu 4-5 ani în urmă, 

precum și cele ce se vor preda după data semnării prezentei hotărâri vor fi revăzute de autori 

pentru a introduce grafia cu â și sunt; 

c) mass-media, publicațiile științifice de cultură și artă vor trece la grafia cu â și sunt până 

la data de 1 ianuarie 2017;  

d) nu se va retipări nici o carte și nici o lucrare din motive de schimbare de grafie decât 

numai din rațiuni editoriale;   

e) pentru editări prin copiere fotografică, acestea vor fi publicate cu grafia în care au fost 

inițial tipărite;  



f) toate documentele oficiale ale instituțiilor din Republica Moldova vor fi scrise cu grafia 

cu â și sunt, începând de la 1 ianuarie 2017;  

g) în învățământul preuniversitar se va trece treptat la grafia cu â și sunt, începând cu 

clasa I și continuând cu celelalte clase școlare, conform dispozițiilor ce vor fi date de Ministerul 

Educației. Această trecere se recomandă a se realiza în decursul a unui an;  

h) în învățământul universitar se va trece la grafia cu â și sunt, începând cu anul 

universitar 2016-2017, aplicându-se pentru cărți și lucrări recomandările de mai sus;   

i) Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei va edita un nou dicționar 

ortografic, de volum redus, pentru a fi tipărit până în iunie 2017.  

3. Directorul Institutului de Filologie al AȘM, dr. hab. Vasile BAHNARU se 

împuternicește de a pune în aplicare prezentele recomandări.  

 4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dnei dr. hab. Aurelia HANGANU, 

secretar ştiinţific general al AȘM.   
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