
COMPLEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE ŞI PROPOZIŢIILE SUBORDONATE 
CIRCUMSTANŢIALE 

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE LOC  
ŞI PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ CIRCUMSTANŢIALĂ DE LOC ( CL) 

  
Parcurgând exercițiile următoare, vom realiza o  recapitulare a complementului 
circumstanţial de loc, observând că acestuia îi corespunde în frază PROPOZIŢIA 
SUBORDONATĂ ..... 
DEFINIȚIA: Complementul  circumstanţial de loc este partea....................................... 
de propoziţie care arată locul acțiunii/ punctul de plecare/direcția/ punctul de 
sosire/ limita dintre două puncte: 
                             Astăzi învăț în camera mea. 
                             Am plecat de la tine spre casă. 
                             Acum am ajuns acasă. 
                             De la tine până aici e o distanță scurtă. 
Răspunde la întrebările:  ................................................................................................ 
şi determină:  
 un verb/ o locuţiune verbală ( la moduri personale sau nepersonale),  
 un adjectiv/ un adverb  
  o interjecţie predicativă. 

 

Subliniază complementele circumstanţiale de loc după ce ai pus corect întrebarea: 

1. Am plecat la şcoală. 
Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
2. A luat-o la fugă spre oraş. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
3. Echipa victorioasă acasă câştigă campionatul. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  



 
4. Te-am văzut alergând în centru. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
5. El poate rămâne acasă. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
6. Ieri am avut de umblat prin magazine. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
7. Pasărea zboară deasupra caselor. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
8. Mergeam cu faţa întoarsă înapoi. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
9. Către cine te îndrepţi? 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

10. Am văzut casa în care am locuit. 
Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  



 
11. M-am aşezat în mijlocul alor mei. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
12. Am plantat flori de jur împrejur. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
13. Hai în urma acestora! 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
14. Ne oprim în faţa celor doi. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
15. Locuiesc departe de tine. 

Stabileşte  termenul regent  (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat  
compl. circ. de loc 

  

 
Complementul circumstanțial de loc poate fi exprimat prin:  
 Substantive în cazurile: Ac, G, rar în D 
 Pronume de orice fel, cu prepoziții specifice cazurilor Ac și Genitiv 
 Numerale cu valoare substantivală 
 Adjectiv pronominal posesiv în Acuzativ, chiar dacă este precedat de prepoziții 

de Genitiv 
 Adverbe de loc:  aici, acolo, departe, aproape, ici, colo, dincolo, nicăieri, 

pretutindeni, înapoi, împrejur, unde, undeva, deasupra, acasă, sus, jos, 
oriunde, orișiunde, înăuntru, aiurea… 



 Locuțiuni adverbiale de loc: în față, în spate, în dreapta, din loc în loc, de unde 
până unde, de jur împrejur, ici și colo, etc 

 
 Amintiți-vă:  
      Prepoziţii ( loc. prepoziţionale- pentru cazul Acuzativ):  

La, către, spre, în, înspre, între, lângă, pe la, sub, pe sub, până la, peste, aproape de, 
dincolo de, înainte de, dincoace de, afară din… 

Prepoziţii ( loc. prepoziţionale- pentru cazul Genitiv):  
Deasupra, înaintea,asupra,  dedesubtul, în mijlocul, de-a lungul, la dreapta, în faţa, 
în urma, de jur împrejurul 

Exerciții :  
1. Scrie A în dreptul enunțului considerat adevărat, iar F în dreptul celui fals: 
....... Complementul  circumstanțial de loc poate avea ca regent o interjecție. 
....... În enunțul: Iepurele, într-o clipită, țuști! afară în curte, există trei 
complemente circumstanțiale de loc. 
....... Numeralul colectiv din secvența: I-am vizitat pe amândoi. este 
complement circumstanțial de loc. 
....... În enunțul: De-a lungul aleii erau multe flori de câmp. există o locuțiune 
prepozițională de genitiv. 
....... Complementul circumstanțial de loc din secvența: Oriunde priveai era 
câmpul, este exprimat prin adverb nehotărât. 
- Construiește enunțuri în care să ai complemente circumstanțiale de loc 

exprimate prin:  
a. pronume demonstrativ în cazul G. 

..................................................................................................................: 
b. numeral cardinal în acuzativ. 

........................................................................................................ 
c. substantiv propriu în G. 

            ................................................................................................................. 
d. pronume negativ în Ac. 

            ................................................................................................................ 
e. adverb: 
...................................................................................................... 
f. locuțiune adverbială 
........................................................................................................... 
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