
Complementul 
circumstanțial de scop



Definiție

Exemplu: 

Învățăm pentru a ști mai multe lucruri noi .  - Cu ce scop învățăm?

Definiție: Complementul circumstanțial de scop este partea secundară de propoziție care arată 
scopul, ținta unei acțiuni, stări.

Întrebări: cu ce scop? în ce scop?



Regula cauzalității și a scopului (finalității)
Cauza precede efectul, este un fapt produs 
înaintea / anterior efectului

1 cauza                         2  efectul

din cauza ploii         s-au produs inundații

de teamă         plânge

de emoții             s-a înroșit

Scopul succede acțiunea, se preconizează 
pentru un viitor, pentru mai târziu

1. acțiunea 2. scopul

Sunt atent                             pentru a înțelege

Citesc                                     cu scopul informării

Ascult muzică                        pentru relaxare

Alerg                                        pentru slăbit



Termenul regent pentru complementul 
circumstanțial de scop
1. un verb: A mâncat legume pentru a slăbi. – cu ce scop a mâncat?

2. o locuțiune verbală: A luat-o la fugă pentru a ajunge la timp. – cu ce scop a 
luat-o la fugă?

3. un adjectiv: Era pregătit pentru pescuit. – cu ce scop pregătit?

4. un adverb: Nu a vorbit prea clar pentru a nu se dezvălui. – cu ce scop nu a 
vorbit prea clar?

5. o interjecție: Haideți la pescuit!



Complementul circumstanțial de scop 
poate fi exprimat prin:
1. Substantiv în cazurile:

- acuzativ: Ne pregătim pentru examen.

- genitiv (cu locuțiunile prepoziționale cu scopul, în scopul, în vederea): Stăm în case cu scopul 
prevenirii infectării.

2. Pronume în cazurile:

- acuzativ: Am două proiecte de făcut și, pentru ele mă informez pe internet.

- genitiv (cu locuțiunile prepoziționale cu scopul, în scopul, în vederea): Avem examene și, în vederea 
acestora ne pregătim acasă.

3. Numeral cu valoare substantivală în cazurile: 

- acuzativ: Avem de citit două romane dificile și pentru cele două profesoara ne-a lăsat timp de o lună.

- genitiv (cu locuțiunile prepoziționale cu scopul, în scopul, în vederea): Vom susține două examene și, 
în vederea celor două ne pregătim zilnic.



Complementul circumstanțial de scop 
poate fi exprimat prin:
4. Verb la moduri nepersonale:

- infinitiv: Adună provizii pentru a avea la iarnă. A plătit cu cardul cu scopul de a evita atingerea 
banilor.

- supin: Au plecat la cules porumbul.

5. Locuțiune adverbială de scop: De asta învață, 1/ ca să fie bine pregătit pentru examen.2/ 
(corelativ pentru subordonata finală)

Exercițiile din manual!!!



Propoziția subordonată circumstanțială 
de scop (finală) - CS

Exemplu:   Ascultă muzică pentru relaxare. – cu ce scop ascultă muzică?

Ascultă muzică 1 / ca să   se relaxeze. 2 /  - cu ce scop ascultă?

P1= principală

P2= subordonată circumstanțială de scop (1)

Definiție: Propoziția subordonată circumstanțială de scop ține locul, în frază, 
unui complement circumstanțial de scop, exprimând scopul, ținta, obiectivul 
unei acțiuni.



Termenul regent pentru circumstanțiala 
de scop
1. verb: Participă la conferință, 1/  pentru ca să fie la curent cu noutățile. 2/  

2. o locuțiune verbală. N-a băgat de seamă  durerea, 1/ ca să nu-i alerteze pe 
medici. 2/ 

3. o interjecție: Hai pe balcon,1/ ca să ne vadă soarele.2/



Elemente de relație pentru subordonata 
circumstanțială de scop
1. Conjuncții subordonatoare (să, ca să, ca...să, de)

Ex.

Merg 1/ să cumpăr pâine.2/

Du-te 1/ de te spală. 2/ (ca să te speli)

Cumpărase multă mâncare, 1/ ca nu cumva să moară de foame.2/

2. Locuțiuni conjuncționale (pentru ca să, pentru ca...să)

Ex. Se pregătise intens1/  pentru ca să fie sigur de reușita la concurs.2/



Corelative - Elemente de punctuație
Corelative:

Ex. De aceea se uită la televizor, 1/ ca să afle știrile. 2/ 

P1 – principală

P2 – propoziție subordonată circumstanțială de scop

de aceea – locuțiune adverbială de scop, indică suplimentar tipul de subordonată, respectiv 
circumstanțiala de scop

Exercițiile din manual și din culegere de la aceste teme!!!


