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CONCEPTUL DE RAPORT/RELAŢIE SINTACTIC(Ă) ŞI TIPOLOGIA
RAPORTURILOR SINTACTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Marcela BURNETE, Gheorghe COLŢUN
Universitatea de Stat din Moldova
Atât în lingvistica generală, cât şi în cea românească există diferite opinii în privinţa conceptelor de „raport” şi de
„relaţie” sintactic(ă) şi a tipologiei acestora.
În studiul de faţă utilizăm termenul „raport sintactic”, prin care înţelegem legăturile gramaticale care se stabilesc în
interiorul grupurilor sintactice şi între unităţile sintactice de acelaşi rang, de niveluri diferite sau de niveluri interdependente.
În ceea ce priveşte tipologia raporturilor sintactice, considerăm că în limba română sunt trei raporturi sintactice
fundamentale: coordonarea, subordonarea şi inerenţa. Celelalte „aşa-zise” raporturi sintactice sunt varietăţi ale raporturilor de bază sau se prezintă ca nişte invenţii ocazionale, particulare sau individuale ale cercetătorilor.
Cuvinte-cheie: raport sintactic, relaţie sintactică, coordonare, subordonare, inerenţă, raport de echivalenţă sau
apozitiv, incidenţă, raport mixt.
THE CONCEPT OF SYNTACTIC CONNECTION / RELATION AND TYPES OF SINTACTIC
CONNECTIONS IN ROMANIAN
Both in general linguistics and in Romanian linguistics there are different opinions regarding the concepts of syntactic
“connection” and syntactic “relation”, as well as their number.
In the present paper the term “syntactic connection” is used to designate grammatical relations that are established
within syntactic groups and between syntactic units, whether they are at the same level, different levels, or interdependent levels.
Regarding their number, we consider that in Romanian there are three fundamental syntactic connections: coordination, subordination, and predication. The other “so-called” syntactic connections are occasional, specific or individual
inventions of the researchers.
Keywords: syntactic connection, syntactic relation, coordination, subordination, predication, the relation of equivalence or apposition, incidence, mixed relation.
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