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 Obiectul de cercetare al studiului nostru este reprezentat de fenomenul sintactic cunoscut în 

literatura de specialitate sub numele de imbricare. Fenomenul imbricării va fi urmărit în cadrul 

limbii vorbite, valorificându-se, în acest sens, corpusuri de limbă vorbită. 

 Demersul nostru încearcă să surprindă particularităţile imbricării, dar şi ocurenţa acestui 

fenomen în limba vorbită. Se analizează acest fenomen sintactic atât din perspectivă gramaticală, 

cât şi pragmatică. 

 Ne-am propus o metodă de abordare analitică, bazată pe exemple din corpusuri de limbă 

vorbită existente, care să ne ajute în dezvoltarea cadrului de referinţă. 

 Scopul principal al demersului nostru are la bază analizarea, în paralel, a unui segment de 

gramatică, imbricarea, în două limbi asemănătoare din punctul de vedere al genezei (limbi 

romanice) pentru a ilustra asemănările şi deosebirile între cele două limbi raportate la fenomenul 

sintactic cunoscut sub numele de imbricare. 

 Obiectivele acestei cercetări sunt următoarele: 

 sistematizarea rezultatelor abordărilor lingvistice anterioare care analizează 

structura şi elementele constituente ale construcţiilor în care se regăseşte 

imbricarea; 

 studierea structurii şi ocurenţei imbricării în corpusuri de limbă română 

vorbită; 

 analizarea structurii şi ocurenţei imbricării în limba franceză vorbită; 

 analiza comparativă, la nivel gramatical, a acestui fenomen sintactic în 

limbile română şi franceză; 

 analiza comparativă, la nivel pragmatic, a acestui fenomen sintactic în limbile 

română şi franceză; 

 compararea situaţiei imbricării în cele două limbi; 

 prezentarea concluziilor, a bibliografiei şi a anexelor. 

Finalitatea studiului nostru vizează realizarea unei imagini generale asupra asemănărilor şi 

diferenţelor legate de imbricare în cele două limbi de interes pentru cercetarea noastră: limba 

română şi limba franceză. 

 Lucrarea este structurată în nouă capitole care înglobează două secţiuni principale: una cu 

caracter teoretic şi alta cu caracter aplicativ. 

În ceea ce priveşte aspectele teoretice aflate la baza cercetării noastre, acestea se regăsesc în 

cadrul capitolului introductiv, dar şi în cadrul capitolelor II, III, IV, unele dintre aceste capitole 

având şi o miză/ direcţie aplicativă.  

Partea practică, corespunzătoare capitolelor V, VI, VII, VIII, se concentrează asupra analizei 



contrastive privind imbricarea în limbile română şi franceză. Capitolele V, VI sunt dedicate analizei 

gramaticale privind imbricarea în limbile română şi franceză, următoarele două, VII, VIII, având 

menirea de a reliefa particularităţile pragmatice ale fenomenului sintactic sus-amintit. Capitolul IX 

evidenţiază asemănările şi deosebirile cu privire la imbricare, din perspectivă gramaticală şi 

pragmatică, în cele două limbi de interes pentru studiul nostru: limba română şi limba franceză. 

 Capitolul introductiv, Introducere, oferă detalii despre scopul redactării acestei lucrări, 

despre metodele de cercetare care au stat la baza studiului nostru, dar şi despre actualitatea temei, 

importanţa acesteia, precum şi despre obiectivele urmărite. 

 Demersul propriu-zis începe prin încercarea de stabilire a componentelor câmpului de 

referinţă al problematicii supuse analizei: imbricarea în limba vorbită. Prima noastră preocupare s-a 

concretizat în dezbaterea conceptului de ,,limbă vorbită'' cu toate particularităţile specifice acesteia, 

în acest sens stând mărturie Capitolul II, intitulat Limba vorbită. 

 În cadrul subcapitolului intitulat Preliminarii, am încercat să definim conceptul de ,,limbă 

vorbită'' surprinzând poziţiile unor nume avizate în cadrul domeniului de referinţă amintit. 

 Subcapitolul, Particularităţile limbii vorbite, devoalează caracteristicile limbii vorbite 

surprinse, în general, prin raportare la limba scrisă. Sunt reliefate, de asemenea, aspecte pro şi 

contra limbii vorbite: exprimarea nemijlocită prezintă o mai mare implicare afectivă, discursul oral 

este mai puţin riguros. 

 Următorul subcapitol aduce în atenţie componentele specifice procesului de comunicare 

orală, subcapitolul intitulându-se Elementele specifice procesului de comunicare orală. Sunt trecute 

în revistă elementele procesului de comunicare orală: participanţii la comunicare, mesajul, codul, 

contextul şi canalul de transmitere. Se prezintă, tot în cadrul acestui subcapitol, particularităţile şi 

rolul fiecărui element intrinsec procesului de comunicare orală. 

 Ultimul subcapitol aferent capitolului II este Limite ale transcrierii oralităţii şi  l-am dedicat 

prezentării limitelor transcrierilor reunite în corpusuri de limbă vorbită. 

 Capitolul III se intitulează Elemente de pragmatică şi fixează cadrul teoretic de referinţă în 

analiza imbricării din perspectivă pragmatică. Demersul nostru începe cu prezentarea domeniului de 

studiu corespunzător pragmaticii făcând apel la nume consacrate în literatura de specialitate. Sunt 

evidenţiate, de asemenea, o serie de concepte cu care operează pragmatica, precum: conversaţia, 

schimbul, intervenţia, actul de vorbire, perechile de adiacenţă, esenţiale în cadrul demersului nostru.  

 Capitolul înfăţişează, de asemenea, caracteristicile conversaţiei, aspecte semnificative în 

cadrul studiului nostru având în vedere că studiem fenomenul imbricării din perspectiva limbii 

vorbite. De interes pentru studiul nostru este deixisul, element aferent domeniului pragmaticii. 

 Capitolul IV, Imbricarea-fenomen sintactic, cuprinde două mari subcapitole: Delimitări 

conceptuale şi Direcţii de abordare a imbricării.   



 Subcapitolul, Delimitări conceptuale, evidenţiază caracteristicile imbricării, elementele 

implicate în imbricare, construcţii generate de imbricare, dar şi teorii legate de acest fenomen 

sintactic surprinse în cărţi de profil. Se oferă, de asemenea, definiţia imbricării. Conceptele teoretice 

vizează atât limba română, cât şi limba franceză. 

 Următorul subcapitol, Direcţii de abordare a imbricării, oferă o mostră a faptului că 

tipologiile imbricării pot fi percepute ca tipuri de dependenţă, de discontinuitate sau de emfatizare. 

 Imbricarea- un tip de dependenţă îşi propune să analizeze exemple corespunzătoare 

imbricării din limba română şi din limba franceză pentru a arăta că acest fenomen sintactic implică 

subordonarea elementelor angrenate în procesul imbricării. 

 Imbricarea- un tip de discontinuitate analizează fenomenul discontinuităţii pe care îl 

raportează la imbricare pentru a reliefa că imbricarea poate fi percepută asemenea unui tip de 

discontinuitate. Acest subcapitol are, evident, atât fundament teoretic, cât şi aplicativ. 

 Următorul subcapitol, Imbricarea- un tip de emfatizare, are aceeaşi menire, surprinzând 

imbricarea ca tip de emfatizare datorită elementelor devoalate în cadrul analizei. 

 Capitolul V, Imbricarea în limba română vorbită actuală. Perspectivă gramaticală, este 

amplu, propunându-şi să surprindă tipologiile de imbricare existente în limba română, 

particularităţile morfosintactice specifice fenomenului sus-amintit, dar şi generarea unor modele de 

imbricare în urma studierii fenomenului în discuţie. 

 Capitolul, Imbricarea în limba română vorbită actuală. Perspectivă gramaticală, are în 

componenţă următoarele trei secţiuni, fiecăreia corespunzându-i anumite subcapitole: Clasificarea 

imbricării în limba română; Imbricarea-modele şi interpretări; Particularităţi morfosintactice ale 

imbricării. 

 Primul subcapitol, Clasificarea imbricării în limba română, are menirea de a evidenţia 

tipurile de imbricare existente în limba română, precum: imbricarea generată de pronume relative, 

imbricarea generată de pronume nehotărâte, imbricarea generată de adverbe relative, imbricarea 

obţinută ca rezultat al deplasării unor componente din subordonată în regentă, imbricarea multiplă. 

Se oferă numeroase exemple corespunzătoare fiecărui tip de imbricare din limba română 

valorificându-se exemple din corpusuri de limbă vorbită.  

 Un element de noutate în planul imbricării adus prin demersul nostru este evidenţiat în 

cadrul subcapitolului intitulat Imbricarea- modele şi interpretări. Am evidenţiat, în cadrul acestui 

subcapitol, recurenţa unor tipare specifice imbricării dezvăluite în urma analizei mai multor 

exemple din corpusuri de limbă română vorbită. 

 Următorul subcapitol, Particularităţi morfosintactice ale imbricării evidenţiază, din 

perspectivă gramaticală, elemente specifice imbricării, precum: raporturile sintactice generatoare de 

imbricare, rolul pronumelor relative, al pronumelor nehotărâte, dar şi al adverbelor relative în cadrul 



imbricării. Semnificativ în cadrul imbricării este rolul verbelor impersonale, al expresiilor verbale 

impersonale, al adverbelor predicative, dar şi al locuţiunilor adverbiale predicative, aspect reliefat în 

cadrul acestui subcapitol. De asemenea, în cadrul acestui subcapitol ne-am propus să evidenţiem 

modurile şi timpurile verbale frecvente în imbricare. 

 Capitolul VI, Imbricarea în limba franceză vorbită actuală. Perspectivă gramaticală, 

dezvăluie clasificarea imbricării aferentă limbii franceze şi surprinde, de asemenea, ca în capitolul 

anterior, anumite modele/ tipare de imbricare evidenţiate în urma analizei, dar şi trăsăturile 

morfosintactice specifice fenomenului amintit, aspecte organizate în trei secţiuni: Clasificarea 

imbricării în limba franceză; Imbricarea- modele şi interpretări; Particularităţi morfosintactice ale 

imbricării. 

 Toate secţiunile amintite anterior au subcapitole corespunzătoare şi valorifică exemple din 

corpusuri de limbă franceză vorbită care surprind fenomenul imbricării. 

 Capitolul VII, Imbricarea în limba română vorbită actuală. Perspectivă pragmatică, îşi 

propune să analizeze exemple din corpusuri de limbă română vorbită care valorifică fenomenul 

imbricării, din perspectivă pragmatică, urmărindu-se, în special, rolul conceptelor de natură 

pragmatică prezentate într-un capitol anterior. Se evidenţiază, tot în cadrul acestui capitol, 

concluziile rezultate în urma analizei. Structura acestui capitol este următoarea: Direcţii de 

interpretare a imbricării în limba română din perspectivă pragmatică şi Concluzii parţiale. 

 Capitolul VIII, Imbricarea în limba franceză vorbită actuală. Perspectivă pragmatică,  are 

ca domeniu de interes acelaşi fenomen surprins, de această dată, din perspectiva pragmaticii limbii 

franceze. Sunt analizate, din perspectivă pragmatică, exemple din corpusuri de limbă franceză 

vorbită şi se notează concluziile rezultate în cadrul analizei. 

 Capitolul VIII are în vedere următoarele subcapitole: Direcţii de interpretare a imbricării în 

limba franceză din perspectivă pragmatică şi Concluzii parţiale. 

 Ultimul capitol, intitulat Imbricarea în limbile română şi franceză. Studiu comparativ, 

înfăţişează asemănările şi deosebirile proprii fenomenului imbricării în cele două limbi de referinţă 

pentru studiul nostru: limba română şi limba franceză. Demersul nostru îşi propune realizarea unei 

imagini generale asupra asemănărilor şi diferenţelor legate de imbricare în cele două limbi. 

 Subcapitolele înglobate, Imbricarea în limbile română şi franceză. Asemănări şi Imbricarea 

în limbile română şi franceză. Deosebiri, reliefează atât asemănările din perspectivă gramaticală, 

cât şi pe cele de ordin pragmatic. Studiul nostru îşi propune, de asemenea, identificarea deosebirilor 

de natură gramaticală, dar şi pragmatică în ceea ce priveşte fenomenul imbricării. 

 Se marchează, de asemenea, concluziile rezultate în urma analizei presupuse de demersul 

nostru. 

 Concluziile, bibliografia şi anexele încheie demersul nostru de cercetare. 
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