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I. COMUNICAREA 

 

1. COMUNICAREA 

 Din perspectiva teoriei informaţiei, comunicarea este un proces de transmitere 
şi, implicit, de receptare a unui mesaj, exprimat prin limbajul articulat sau prin 
coduri nonverbale (limbajul imagistic al picturii, al sculpturii, al cinematografiei, 
limbajul simbolic al muzicii, limbajul figural-dinamic al coregrafiei, limbajele 
ştiinţelor, limbajele de programare etc.); comunicarea înseamnă „transferul de 
informaţie prin intermediul mesajelor” (Pierre Guiraud). 

 Comunicarea lingvistică se întemeiază pe codul convenţional al limbii, care 
constă într-un „fond comun şi relativ stabil de unităţi lingvistice” (Gramatica 
limbii române, vol. I, Cuvântul) şi o serie de reguli flexionare şi combinatorii 
relativ fixe.  

 Cuvântul este un semn lingvistic prin care se creează o relaţie de 
interdependenţă convenţională între un semnificant şi un semnificat (referent), o 
unitate semnificativă minimală de tip ternar, realizată simultan ca: 
a. unitate fonetică (un complex sonor stabil); 
b. unitate gramaticală (paradigma formelor flexionare / a modelelor combinatorii 

în enunţ); 
c. unitate semantică (sens denotativ, sensuri conotative; relaţii semantice cu alte 

cuvinte). 
 Enunţul, „produs final al activităţii verbale, formă de bază a comunicării umane 

[...] este o realizare particulară, o combinaţie inedită care nu face parte, ca atare, 
din inventarul de unităţi constituind sistemul limbii date” (Gramatica limbii 
române, vol. II, Enunţul). Structurarea enunţului este determinată de factori 
multipli: referentul, informaţia transmisă (tema1 şi rema2 enunţului), situaţia de 
comunicare, caracteristicile participanţilor la actul comunicativ, codul socio-
cultural, circumstanţele comunicării (coordonatele spaţio-temporale) etc. 

 Textul (etimonul latinesc „textus” înseamnă ţesătură) este definit ca „o unitate 
funcţională de ordin comunicaţional, având caracter autonom, închis”  
(H.F. Plett), un „macro-semn” (E. Coşeriu) caracterizat prin:  

                                                           
1 Tema (în engleză, topic) unui enunţ este „obiectul despre care vorbeşte locutorul" 

(Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor 
limbajului); este o informaţie cunoscută deopotrivă emiţătorului şi receptorului.  

2 Rema enunţului (în engleză comment) este o informaţie necunoscută receptorului, 
element nou, de originalitate a viziunii emitentului. „Comentariul sau rema este 
informaţia pe care locutorul o transmite în legătură cu tema” (Oswald Ducrot,  
Jean-Marie Schaeffer, op. cit.). 
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– coeziune sintactică  (mecanisme lingvistice care asigură unitatea secvenţelor 
textuale); 

– coerenţă semantică (enunţurile au acelaşi referent / sunt „co-referenţiale”; 
sensul global al textului „aduce întotdeauna un supliment de semnificaţie” – 
Dicţionar de ştiinţe ale limbii). 

 Textul „îşi defineşte identitatea prin modul specific de convergenţă a celor 
patru dimensiuni constitutive”: 

– dimensiunea fonematică  (textul lingvistic actualizează limba sau prin 
semne vocal-articulate, ca text oral, sau prin semne grafice, ca text scris); 

– dimensiunea semantică (orice text lingvistic are finalitate cognitivă şi 
comunicativă, are un sens prin actualizarea unui referent); 

– dimensiunea sintactică (orice text lingvistic este un ansamblu organizat de 
semne – unităţi lexicale, unităţi sintactice – în baza unor relaţii sintactice); 

– dimensiunea stilistică (orice text lingvistic are o identitate specifică, purtând 
amprenta emiţătorului şi a coordonatelor principale ale situaţiei de comunicare 
– timp, spaţiu, cultură) [cf. Dumitru Irimia, Introducere în stilistică]. 

 Textul literar se diferenţiază de textele nonartistice prin referentul ficţional 
autonom în raport cu realitatea obiectivă, prin degrevarea limbajului de scopurile 
pragmatice, substituite de finalităţi estetice, prin constituirea nivelurilor multiple 
de semnificare. „Semantica în mai multe trepte” (I. Lotman) a textului artistic se 
revelează însă numai prin interferenţa contextului stilistic („un model [pattern] 
lingvistic întrerupt de un element care este imprevizibil, contrastul rezultat fiind un 
stimul stilistic” – M. Riffaterre) şi a contextului comunicaţional care presupune 
cooperare între actanţii comunicării artistice, „conducând spiritul de la aspectul 
cognitiv, raţional, la cel al reprezentării, al sensibilizării [...], cultivând 
ambiguitatea şi antrenarea receptorului într-o participare la problematizarea 
situaţiilor prezentate” (Bogdan Pârvu, Dicţionar de genetică literară).  

 Tipurile principale de texte sunt textul literar (ficţional) şi textul nonliterar / 
nonficţional, diferenţiate prin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                 Texte  nonl i terare  

 Caracter nonficţional 
 Referent real, creditabil sau 

 necreditabil (adevărat / fals ) 
 Instanţele comunicării: reale  
 Funcţia principală: informativă 
 Scopul comunicării: pragmatic 
 Limbaj comun, rol instrumental 
 Termeni preponderent  

denotativi  
 Calităţi generale  ale  stilului 
 Registre stilistice convenţionale 

   Texte de graniţă 
 caracter nonficţional 

 referent  real, creditabil 
 funcţie informativă şi estetică 
 mărci stilistice şi subiective 
 discurs personalizat (jurnal 
literar, memorii, eseu literar) 

   Texte  l i terare  
 Caracter ficţional 
 Referent  ficţional,  

imaginar (dicotomia  
adevărat / fals,  irelevantă) 
 Instanţe reale şi ficţionale 
 Funcţia principală: poetică 
 Scopul comunicării: estetic 
  Limbaj artistic, cu rol stilistic 
 Utilizarea sensurilor  

conotative 
 Calităţi particulare ale stilului 

 Registre stilistice diverse 
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2. ELEMENTELE SITUAŢIEI DE COMUNICARE 
LINGVISTICĂ 

 Situaţia de comunicare verbală (lingvistică) este definită ca sumă a 
circumstanţelor în care se produce transmiterea informaţiei sau schimbul de 
informaţii, adică enunţarea (orală sau scrisă). Ansamblul circumstanţelor 
implică mai multe componente: cadrul fizic (locul şi momentul enunţării) şi cel 
social (scopurile comunicării, statutul social şi relaţiile dintre interlocutori, 
reprezentările şi codurile socio-culturale etc.), supoziţiile3 şi presupoziţiile4.  

 Conform teoriei lui Roman Jakobson, elementele implicate într-o situaţie de 
comunicare verbală sunt: emiţătorul (locutorul), destinatarul (receptorul, 
interlocutorul), mesajul, contextul (circumstanţele şi referentul), codul, contactul 
(canalul). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3 supoziţie – presupunere, ipoteză; „Enunţ care serveşte drept premisă ipotetică pentru alte 

enunţuri” (NODEX).  
4 presupoziţie – În teoria comunicării termenul desemnează deducţii logice, relaţii de sens 

implicite, determinate de elemente lexicale sau morfo-sintactice ale enunţului; 
„Conceptul desemnează acele ipoteze în afara cărora un enunţ nu apare ca raţional” 
(Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Ed. Nemira, Bucureşti, 2005).   

C A N A L  
- mijloc material prin care 

se transmite mesajul;  
- suport fizic al contactului 

comunicaţional.  

C O D  
- sistem convenţional de 

semne şi reguli combi-
natorii utilizat pentru 
elaborarea unui mesaj.

C O N T E X T  
1. contextul social: identitatea, statutul social

al interlocutorilor; locul şi timpul
comunicării 

2. contextul psihologic: supoziţiile,
intenţiile, opiniile, orizont de aşteptare al
interlocutorilor 

3. contextul lingvistic:  referentul / temele. 

M E S A J  
secvenţă enunţiativ
prin care se transm

informaţiile 

 

E M IŢĂT O R  
- actant în procesul 

comunicării  
- cel care produce mesajul 

prin codificarea unei 
informaţii; 

- principalul rol actualizat 
în cursul unei 

R E C E P T O R  
- actant în procesul 
comunicării  
- destinatarul, cel ce 
primeşte mesajul şi îl 
decodează; 
- rol în conversaţie, 
complementar celui de 
emiţător.   
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3. FUNCŢIILE COMUNICĂRII VERBALE 

 Principalele funcţii ale limbajului sunt funcţia de comunicare (capacitatea de a 
transmite informaţii / idei şi de a exprima atitudini şi afecte) şi funcţia socială, 
care constă în realizarea unor relaţii interpersonale. 

 Comunicarea interpersonală prin limbaj prezintă un grad mare de complexitate, 
determinat de procesele de codificare (acţiune a emiţătorului) şi decodaj (act al 
receptorului), precum şi de elementele situaţiei de comunicare. În relaţie cu 
fiecare dintre aceste elemente, Roman Jakobson (Probleme de stilistică) propune 
şase funcţii: emotivă, conativă, poetică, referenţială, metalingvistică şi fatică. 
Aceste funcţii nu sunt activate izolat, ci sunt solidare, fiecare mesaj având însă o 
funcţie predominantă. De exemplu, comunicările în stilul ştiinţific sunt dominate 
de funcţia referenţială / informativă, în timp ce în comunicarea artistică 
prevalează funcţia poetică.  
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1 .  F U NCŢ I A  EM O TI VĂ  /  EX PR E S I VĂ  /  REF L E X I VĂ  – centrată pe EMIŢĂTOR  

 capacitatea emiţătorului de a personaliza discursul, de a se exprima clar, logic, nuanţat; 

 capacitatea mesajului de a semnala, dincolo de intenţiile şi voinţa emiţătorului, date despre personalitatea 
acestuia; prin bogăţia şi diversitatea vocabularului, prin tonul şi ritmul vorbirii, prin corectitudinea enunţurilor se 
dezvăluie informaţii despre: gradul de instruire, mediul social,  informaţia culturală, atitudinea etc.; 

 mărci discursive: persoana I verbală şi pronominală, interjecţii, intonaţia interogativă / exclamativă etc. 

3. FUNCŢIA REFERENŢIALĂ/ DENOTATIVĂ/ COGNITIVĂ –vizează CONTEXTUL   

 Capacitatea enunţurilor de a transmite informaţii, prin apelul la un cod cunoscut
interlocutorilor; 

 Denotă capacitatea de a exprima ansamblul factorilor care, dincolo de sensurile
enunţurilor, afectează / modelează semnificaţia acestora (situaţia de comunicare – locul,
momentul – şi relaţia de comunicare dintre interlocutori); 

 mărci discursive: prezenţa deicticelor – termeni ce denotă elemente ale situaţiei de
comunicare: cuvinte care numesc spaţiul, timpul (aici, aproape, acum, ieri etc.) şi
persoanele implicate în dialog direct sau indirect (pronume / adjective demonstrative,
pronume personale / de politeţe etc.) 

4. FUNCŢIA POETICĂ / STILISTICĂ / ESTETICĂ – orientată asupra MESAJULUI  

 Vizează capacitatea enunţurilor de a actualiza resursele expresive / registrele stilistice ale
limbii.  

 În comunicarea nonartistică, acţionează numai la nivelul expresiei generând exprimări 
plastice.  

 Comunicarea artistică activează funcţia poetică la nivelul expresiei şi la nivel semantic, 
instituind limbajul poetic ca sistem autonom de semne care conferă valoare estetică 
discursului, chiar şi în cazul „gradului zero al scriiturii” (Roland Barthes). 

FUNCŢIA CONATIVĂ / PERSUASIVĂ / RETORICĂ – focalizată pe RECEPTOR 

 Denotă capacitatea mesajului de a realiza un contact, o conexiune între cei care
dialoghează 

 Este realizată explicit prin enunţuri orientate spre receptor, prin apelative nominale/
generice; 

   mărci discursive: persoana a II-a (verbe, pronume), cazul vocativ (substantive, adjective),
verbe la imperativ, intonaţia interogativă / exclamativă etc. 

F
u
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6 .  F U N C Ţ I A  M E T A L I N G V I S T I C Ă  –  e s t e  o r i e nt ată  s p r e  CO D     

 Se referă la domeniul semantic, la codurile lingvistice, culturale, estetice (seturi de norme, de reguli şi convenţii)
prin care se instituie coerenţa semantică a textului. 

 Urmăreşte acordul interlocutorilor asupra semnificaţiei termenilor şi se realizează prin metalimbaj (enunţuri care
se referă la limbaj / transmit informaţii despre un anumit cod). 

 mărci textuale: enunţuri interogative (Nu înţeleg, la ce te referi? Ce înţelegi tu prin „metatext”? etc.) sau prin
enunţuri explicative (Nu se spune „nu fă”, ci „nu face”. „Pre” este un arhaism fonetic. etc.)

5 .  F U N C Ţ I A  F A T I C Ă  –   vizează CANALUL de COMUNICARE  

 Denotă capacitatea de a controla şi menţine contactului dintre partenerii de dialog. 

 Verificarea modului de funcţionare a contactului dintre instanţele comunicării orale se 
realizează de obicei prin secvenţe textuale de tipul: Alo, mai eşti pe fir?; Mă înţelegi?; Ai 
auzit? etc. 

 mărci textuale în comunicarea scrisă: Atenţie! Ei, bine…; Să vedeţi ce s-a întâmplat. etc. 
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4. TIPURI DE COMUNICARE LINGVISTICĂ 

 Tipologia situaţiilor de comunicare verbală este determinată de circumstanţele 
producerii şi transmiterii mesajului, de scopul şi funcţia sa predominantă: 
comunicare formală / informală, comunicare scrisă / orală. Spre deosebire de 
comunicarea scrisă care apelează la resurse verbale şi grafice pentru codificarea 
informaţiei, comunicarea orală adaugă mijloacelor lingvistice, modalităţi 
paraverbale (intonaţie, accente afective, pauze expresive, ritm etc.) şi nonverbale 
(gestica, mimica). Schema tipurilor de comunicare poate fi următoarea: 

LITERARĂ 

ORALĂ

LITERARĂ 

SCRISĂ

Literatura populară Literatura cultă 

NONLITERARĂ NONLITERARĂ 

Cerere, proces-verbal, text legislativ, 
referat,  CV, corespondenţă oficială  

Alocuţiune, toast, intervenţie, 
discurs, dezbatere,  pledoarie etc. 

Sesiuni de comunicări ştiinţifice: 
disertaţie, expunere,  prezentare  

Tratat, lucrare ştiinţifică, articol, 
studiu  referat, prospect tehnic, 

di i

Mijloace audiovideo:  dezbatere publică, 
masa rotundă, ştire, reportaj, interviu 

Articol, editorial, cronică, foileton, anunţ,
   reportaj, interviu,  recenzie, reclamă 

STILUL COLOCVIAL 
Conversaţia uzuală: dialogul, 

monologul 
Corespondenţa particulară,  

jurnal, bilet, notiţă, telegramă etc. 

STILUL PUBLICISTIC 

STILUL ŞTIINŢIFIC 

STILUL OFICIAL 

C O M U N I C A R E A
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5. STILUL. CALITĂŢI GENERALE ŞI CALITĂŢI 
PARTICULARE ALE STILULUI 

   
 STILUL (lat. „stylus” – condei, compoziţie) este maniera individuală sau 

colectivă de a personaliza mesajul (oral sau scris) prin actualizarea în discurs a 
unor forme de expresivitate lingvistică; „poate fi definit ca rezultatul combinării 
dintre alegerea pe care orice discurs trebuie s-o facă dintr-un anumit număr de 
disponibilităţi aparţinând limbii şi variaţiile pe care le introduce în raport cu 
aceste disponibilităţi.” (Jean-Marie Schaeffer). Lingvistul Ion Coteanu îl 
defineşte ca „actualizare conştientă a unor mijloace lingvistice în vederea 
atingerii unor anumite ţeluri ale exprimării”. 

 S t i l u r i l e  s u p r a i n d i v i d u a l e  sau de grup sunt condiţionate de factori 
socioculturali (mediul social, vârstă, ocupaţie, nivel cultural, afinităţi intelectuale 
şi spirituale etc.) şi de situaţia de comunicare (oficială / familiară). 

 Particularităţile stilului se identifică prin raportare la o categorie ideală, 
limbajul-standard care presupune „eliminarea a tot ce în vorbire este total 
inedit – variantă individuală, ocazională sau momentană –, păstrând aspectele 
comune în fenomenele lingvistice considerate drept model” (Eugen Coşeriu, 
Sistem, normă şi vorbire). 

 Calităţile generale ale stilului sunt: claritatea, corectitudinea, precizia, 
proprietatea şi puritatea. 

  
a. CLARITATEA constă în formularea limpede a enunţurilor, într-o succesiune 

logică a ideilor care trebuie să fie explicite, evitând termeni ambigui sau 
construcţii sintactice echivoce (dezambiguizarea prin context a cuvintelor 
polisemantice şi a celor cu sensuri conotative).  
 Supralicitarea clarităţii: excesul explicativ determină redundanţa sub forma 

truismului (enunţarea unor adevăruri arhicunoscute), a pleonasmului 
(NODEX: „Eroare de exprimare constând în folosirea paralelă a unor 
cuvinte sau expresii identice sau apropiate ca sens”) sau a tautologiei 
(greşeală constând în repetarea unui cuvânt sau a unui derivat al său cu 
schimbarea funcţiei sintactice). 

 Absenţa clarităţii generează obscuritatea (enunţuri care nu pot fi înţelese din 
cauza unor formulări confuze, a unor termeni necunoscuţi sau a unor construcţii 
sintactice neobişnuite), nonsensul (contradicţie logică între termenii enunţului), 
paradoxul (afirmaţie contrară unei opinii general acceptate). 

 Abateri expresive, cu funcţii stilistice: în proză şi dramaturgie reprezintă 
surse ale comicului de limbaj; în poezie, ermetismul este consecinţa 
utilizării unor metafore totale, închise, a limbajului autoreferenţial etc.  

 
b. CORECTITUDINEA rezidă în respectarea normelor limbii literare actuale, 

la toate nivelurile: ortoepic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, 
lexical-semantic şi stilistic-textual. 
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 Hipercorectitudinea (hiperurbanismul) se manifestă prin modificări fonetice, 
grafice sau flexionare determinate de false analogii cu serii de cuvinte 
împrumutate dintr-o anumită limbă (hiperfranţuzismele, hipergermanismele 
etc.). 

 Abateri frecvente: anacolutul (discontinuitate sintactică generată de 
suspendarea unei construcţii iniţiale continuate cu o construcţie diferită), 
dezacordul sau alt tip de greşeală sintactică (solecismul). 

 Abateri expresive, cu funcţii stilistice: licenţele poetice sunt mărci ale unui 
registru stilistic (popular, regional, oral etc.) sau sunt determinate de 
constrângeri formale, prozodice. 

 
c. PRECIZIA vizează coeziunea textului, realizată prin selectarea mijloacelor 

lingvistice adecvate pentru exprimarea cu acurateţe a ideilor sau a 
sentimentelor. 
 Supralicitarea preciziei poate conduce la indeterminare contextuală a unor 

idei / concepte, la enunţuri incomplete.  
 Lipsa preciziei are ca rezultat prolixitatea (enunţuri complicate, cu reluări 

sau divagaţii care pierd din vedere ideea centrală) ori digresiunea (devierea 
discursului de la ideile principale înlocuite cu idei derivate, fără relevanţă). 

 Abateri expresive, cu funcţii stilistice: limbajul prolix poate avea rol în 
caracterizarea personajelor iar digresiuni care iau forma construcţiilor 
incidente sau a notaţiilor parantetice pot avea rol stilistic. 

  
d. PROPRIETATEA constă în realizarea concordanţei dintre conţinut şi 

expresie, dintre scopul comunicării şi intenţiile emiţătorului prin selectarea 
celor mai potrivite mijloacele lingvistice (cuvinte, sensuri, forme, structuri). 
 Caracterul impropriu al termenilor, al sintagmelor sau al construcţiilor 

sintactice determină întrebuinţarea nepotrivită într-un context dat a unui 
cuvânt dintr-o serie sinonimică, a unor expresii / sintagme sau a unor 
construcţii inadecvate, specifice altui stil funcţional sau altui registru stilistic.  

 Abateri expresive, cu funcţii stilistice: în textul literar, folosirea unor 
cuvinte / sintagme „improprii” într-un anumit context determină un transfer 
de sens care le conferă valoare metaforică / metonimică etc.; amestecul 
variantelor funcţionale determină variaţia stilistică relevantă pentru 
literatura postmodernistă, de exemplu.  

  
e. PURITATEA are în vedere corectitudinea ideomatică realizată prin utilizarea 

mijloacelor lingvistice admise de limba literară, consacrate prin uz / prin 
tradiţie literară. 
 Absenţa purităţii generează erori fonetice: proteza (adăugarea unui sunet 

iniţial: alămâi, a scoborî ), afereza (elidarea unui sunet iniţial sau a unei 
silabe: 'coperiş, 'feştanie), epenteza (inserarea unui sunet în interiorul 
cuvântului: indentitate), sincopa (dispariţia unui sunet median: deli’cvent) 
etc. La nivel lexical, lipsa purităţii se manifestă prin utilizarea unor cuvinte 
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insuficient cunoscute (arhaisme, argotisme, neologisme) care produc blocaje 
în comunicare. 

 Abateri expresive, cu funcţii stilistice: în comunicarea artistică, categoriile 
lexicale istorico-sociale au valoare expresivă, marcând diverse registre 
stilistice (arhaic, argotic, popular, cult etc.).  

 
 Calităţi particulare ale stilului: concizia, cursivitatea, oralitatea, armonia etc. 

a. CONCIZIA vizează o maximă concentrare a discursului realizată prin 
selectarea mijloacelor lingvistice strict necesare exprimării ideilor sau 
sentimentelor. Este definitorie pentru discursul (oral sau scris) care ilustrează 
stilul ştiinţific, stilul oficial-administrativ şi, frecvent, stilul publicistic. 
 Mărci lingvistice: prezenţa unor enunţuri eliptice, a formelor lexicale şi 

gramaticale sintetice în locul celor analitice.  
b. CURSIVITATEA are în vedere fluenţa comunicării, realizată prin 

succesiunea logică a ideilor şi prin înlănţuirea secvenţelor / a unităţilor 
formale care compun discursul. Această calitate particulară poate fi 
identificată în diverse texte de tip argumentativ, demonstrativ sau informativ, 
în dialoguri (orale sau scrise, inclusiv în dialogul dramatic) în opere literare de 
formulă clasică / tradiţională etc., caracterizate prin coeziune la nivel sintactic 
şi coerenţă în plan semantic.  
 Mărci textuale: prezenţa conectorilor5, a recurenţei de tip anaforic6 sau 

cataforic7, utilizarea parafrazei, a paralelismului. 
c. ORALITATEA constă în preluarea unor forme fonetice şi lexico-gramaticale, 

în utilizarea unor procedee discursive şi expresive specifice limbii vorbite 
într-o anumită zonă lingvistică / într-un anumit mediu social. Este o calitate 
particulară a discursului colocvial; este definitorie pentru registrul stilistic 
utilizat de scriitorii care creează iluzia autenticităţii prin selectarea şi stilizarea 
variantelor vorbite ale limbii. 
 Mărci lingvistice: utilizarea frecventă a discursului direct / indirect liber, 

marcat subiectiv şi afectiv prin interjecţii, formule de adresare, exclamaţii, 
interogaţii, pauze expresive etc.; prezenţa formelor sau a structurilor 
familiare, populare sau regionale: forme fonetice neliterare (elidarea, 
adăugarea sau modificarea unor sunete; regionalisme fonetice etc.), forme 
lexicale specifice (termeni familiari, expresii şi locuţiuni populare, 
regionalisme, forme argotice etc.), forme gramaticale (viitorul colocvial, 

                                                           
5 conector – cuvânt sau sintagmă cu rol joncţional (conjuncţii, adverbe) care asigură o 

legătură formală, logică şi semantică între segmentele unui text.   
6 anafóra textuală – procedeu / mijloc de asigurare a coerenţei textului prin reluarea unui 

cuvânt / cuvinte tematice la începutul unor segmente textuale; termen anaforic – cuvânt 
care reia o informaţie sau care este reluat la începutul unor secvenţe textuale.   

7 catafóra textuală – mijloc de asigurare a coerenţei textului prin anticiparea unui cuvânt / 
a unor cuvinte; termenii cataforici sunt, de obicei, pronume sau adverbe deictice care 
preced substantivul-referent.    
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predominanţa coordonării copulative, „şi” narativ, topică afectivă, greşeli de 
exprimare – dezacord, anacolut etc.).  

d. ARMONIA vizează acordul perfect al unităţilor compoziţionale care 
alcătuiesc textul. Se realizează prin echilibrul părţilor / al secvenţelor, prin 
fluenţă discursivă, prin coerenţă stilistică.  
 Mărci textuale: principiul simetriei în structurarea textului (paralelism 

sintactic / narativ, circularitate, laitmotiv, refren etc.), prezenţa unor 
construcţii sintactice recurente, a unor toposuri; în poezie, armonia se 
realizează şi prin cadenţă, ritm, rimă.  

 
 Calităţi particulare ale stilului beletristic; caracteristici ale limbajului 
artistic: ambiguitatea,  expresivitatea,  eufonia,  sugestia,  varia ţ ia 
st i l is t ică  etc.  

a. AMBIGUITATEA denotă caracterul „deschis” al spaţiului semantic al 
discursului, valorificarea valenţelor de semnificare multiplă ale unui cuvânt 
sau ale unei sintagme, ale unui enunţ sau ale întregului text; este o trăsătură 
definitorie a limbajului artistic, fiind însă prezentă, circumstanţial, şi în 
celelalte limbaje marcate subiectiv. O consecinţă a ambiguităţii în textele 
literare este multiplicarea nivelurilor de semnificare şi a codurilor culturale 
sau individuale de interpretare: „Deschiderea sau ambiguitatea fundamentală a 
oricărui text literar (mai ales când este relevată printr-un act de relectură) dă 
criticilor posibilitatea să propună interpretări total competitive ale aceluiaşi 
text.” (Matei Călinescu, A citi, a reciti). Eminesciana Odă (în metru antic), de 
exemplu, este interpretată ca „elegie de dragoste” (Dimitrie Popovici), ca artă 
poetică („un cântec de laudă adus ideii de geniu poetic” – Perpessicius) şi ca 
elegie existenţială, de către Ioana Em. Petrescu care o numeşte „rugăciune de 
mântuire a celui care nu mai păstrează nicio caracteristică romantică de erou 
sau de poet, a celui care reprezintă, pur şi simplu o imagine, prin nimic 
excepţională, a condiţiei umane”.  
Mecanismele de producere a ambiguităţii, mai frecvente în creaţiile poetice, 
pot acţiona la mai multe niveluri de structurare a textului: 
  La nivelul opţiunii estetice a scriitorului: simbolismul, ermetismul, 

intertextualitatea8 etc. cultivă deliberat ambiguitatea, amplificând 
„plurivocitatea” specifică tuturor creaţiilor artistice. „Această plurivocitate 
este caracteristică textului considerat ca totalitate, ea deschide o pluralitate 
de lecturi şi construcţii” (Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutică). 

  La nivelul constituirii viziunii artistice: referinţa culturală (simboluri, 
reprezentări, concepte etc. din domenii diverse ale culturii: Arhimede şi 
soldatul de Radu Stanca, Către Galateea de Nichita Stănescu etc.) sau 
indeterminarea referentului ficţional generează ambiguitatea, având drept 

                                                           
8 intertextualitate – procedeu prin care se inserează într-un text un enunţ / o secvenţă dintr-un 

alt text (îndeobşte cunoscut), fără marcarea grafică a citatului; în sens larg, desemnează 
relaţia pe care fiecare text o stabileşte cu texte preexistente, pe care le remodelează, 
absorbindu-le în propriul discurs.     
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consecinţă un „cumul tematic” (în poezia Evocare de Nichita Stănescu – Ea 
era frumoasă ca umbra unui gând / Între ape, numai ea era pământ –, 
pronumele ea poate conota iubita, iubirea, amintirea iubirii, poezia, 
tinereţea, viaţa etc., ceea ce determină suprapunerea temelor: tema iubirii şi 
tema creaţiei, a existenţei umane / a vârstelor). 

  La nivelul configurării imaginarului poetic, utilizarea unor tehnici sau 
procedee artistice, precum tehnica sugestiei, a corespondenţelor sau a 
simbolurilor plurisemnificative favorizează deschiderea „lumii semantice” a 
operei literare spre sensuri contextuale multiple (simbolul plumbului sau 
simbolurile cromatice în poezia bacoviană, de pildă). 

  În sfera lexicului poetic: selectarea unor cuvinte polisemantice, instituirea 
unor jocuri de cuvinte (generate de fenomenul omonimiei, mai ales), 
multiplicarea sensurilor conotative, transferul de sens, „deconstruirea” 
locuţiunilor, inovaţii lexicale, metalimbaj9 etc. contribuie la crearea 
ambiguităţii (de exemplu, poezia Frunză verde de albastru de Nichita 
Stănescu). 

  Palierul sintaxei poetice are ca resurse de producere a ambiguităţii topica 
afectivă, dislocările sintactice, indeterminarea relaţiilor sintactice, enunţurile 
eliptice, ermetismul sintactic (I. Barbu, Timbru, Joc secund). 

  Stratul morfologic induce ambiguitatea prin utilizarea exclusivă a 
structurilor nominale (ca în prima strofă din Joc secund de I. Barbu), prin 
prezenţa proformelor10 (mai ales a pronumelui, în absenţa unui substantiv 
care să-i atribuie un conţinut noţional precis: El începe cu sine şi sfârşeşte 
cu sine. / Nu-l vesteşte nici o aură, nu-l / urmează nici o coadă de cometă – 
Nichita Stănescu, Elegia întâia), prin schimbarea clasei morfologice (Saturn 
centurat în aparte, / Uran ca un tiv, / Neptun aditiv – Ion Barbu, Paznicii) 
etc.  

  La nivel stilistic, prezenţa unor alegorii, metonimii sau metafore absolute / 
totale (metafore “închise”, construite în absenţa unei comparaţii implicite, 
ale căror semnificaţii nu pot fi decât aproximate în contextul stilistic) poate 
genera ambiguitatea (Ion Barbu, Timbru: Dar piatra-n rugăciune, a humei 
despuiare / Şi unda logodită sub cer vor spune – cum?). 

 
b. EXPRESIVITATEA are ca premisă dimensiunea reflexivă a limbii, denotând 

capacitatea limbajului de a reflecta, direct sau indirect, o realitate individuală, 
un relief psihologic, un conţinut sufletesc, adică „fondul subiectiv al 
vorbitorului” (Tudor Vianu, Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului); 
majoritatea comunicărilor verbale (excepţia este reprezentată de textele 

                                                           
9 metalimbaj –  „Sistem lingvistic cu care se descriu şi se analizează entităţile şi structura 

unei limbi (naturale).” (NODEX) 
10 pro-forme – părţi de vorbire al căror referent nu poate fi precizat decât prin raportare la 

contextul lingvistic, la o „sursă referenţială”; au valoare de pro-forme pronumele şi 
adjectivele pronominale, adverbe deictice de loc sau de timp, numerale cu valoare 
substantivală  



 

 16

ştiinţifice şi de cele oficial-administrative standardizate) are un coeficient de 
expresivitate spontană ori deliberată („Distingem în faptele de limbă un nucleu 
al comunicării şi o zonă înconjurătoare a expresivităţii individuale” – T. 
Vianu, Cercetarea stilului). În cazul comunicării artistice, se manifestă nu 
numai la nivelul expresiei (ca în cazul discursului nonartistic), ci şi la nivel 
semantic, fiind activată de funcţia poetică a limbajului. Expresivitatea estetică 
este definită de către Dumitru Irimia drept capacitatea textului literar „de a 
construi şi revela universul specific de sensuri artistice şi, concomitent, de a 
declanşa starea estetică.” (Introducere în stilistică).  
  Resursele expresivităţii se situează în zona inovaţiei stilistice, în care 

selectarea cuvintelor (dimensiunea paradigmatică) şi combinarea lor în 
enunţ (planul sintagmatic) sunt determinate de raţiuni artistice, de 
componenta imaginativ-creativă şi afectivă care definesc personalitatea 
scriitorului (aceelaşi simbol cosmogonic – vârtejul apelor primordiale – este 
numit de Eminescu cuibar rotind de ape iar de Nichita Stănescu cerc de-a-
dura, / când mai larg, când mai aproape / ca o strângere de ape, de 
exemplu). 

  Indici textuali ai expresivităţii sunt: asocieri neaşteptate de cuvinte, atipice 
în raport cu limbajul comun, modificări semantice induse prin contextul 
stilistic (sensuri conotative, contaminări, transfer de sens, ambiguizare, 
cumul intertextual etc.), construcţii topice neobişnuite, semnificarea 
elementelor grafice sau de punctuaţie (aşezare în pagină, pauze tipografice, 
puncte de suspensie, majuscule etc.), prezenţa imaginilor artistice, a 
simbolurilor, a figurilor de stil „purtătoare de numeroase valori expresive” 
(T. Vianu). 

 
c. EUFONIA se manifestă la nivelul fonetic al discursului, prin crearea unor 

valori acustice superioare, cu rol în realizarea dimensiunii emoţionale a 
limbajului. Efectul muzical obţinut prin repetarea unor sunete ori prin 
combinarea sugestivă a cuvintelor în enunţ creează tonalitatea dominantă, 
timbrul specific, adecvat ideii. Această calitate particulară a stilului este 
valorificată intensiv prin tiparul melodic al textului poetic în care rezonanţa 
metrului, a ritmului şi rimei se adaugă figurilor de sunet. „Lexicul poetic, 
sintaxa poetică şi eufonia sunt cele trei secţiuni care epuizează problemele 
stilisticii poetice” (Boris Tomaşevski, Teoria literaturii).  
 Mărci textuale: prezenţa figurilor de sunet şi a unor modificări fonetice 

(numite de teoreticienii Grupului μ metaplasme: asonanţa, aliteraţia, 
onomatopeea bazate pe armonii imitative; afereza, epenteza etc.), 
valorificarea simbolismului fonetic (cuvântul „plumb”, de exemplu), a unor 
procedee specifice muzicii (tehnica refrenului), a unor „factori de 
temporalitate muzicală” (Nicolae Manolescu, Despre poezie), a resurselor 
prozodice (măsură, ritm, rimă, rimă interioară); în proză, eufonia este 
generată de imagini auditive, de armonii imitative, de recurenţe şi gradaţii 
retorice, de cadenţe ritmice ale frazei (sintaxa ritmică este specifică prozei 
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oratorice religioase, prozei ritmice, poemelor în proză ), de selectarea 
materialului verbal pe principii ale eufoniei. 

 Elementele paraverbale – accentele, intonaţia, ritmul, pauzele – contribuie 
şi ele la crearea unor sonorităţi armonioase sau contrapunctice, dizarmonice, 
în acord cu lumea semantică a textului.  

 „Eufonia – afirmă criticul Gheorghe Crăciun – este o calitate cu precădere 
clasică şi clasicistă [...]; poezia modernă preferă, dimpotrivă, să-şi producă 
efectele apelând la elementele disonante, stridente, amuzicale ale 
limbajului.” (Introducere în teoria literaturii). 

 
d. SUGESTIA este calitatea particulară a stilului care constă în valorificarea 

resurselor lingvistice de semnificare implicită, de exprimare aluzivă prin care 
ideea nu se oferă direct cunoaşterii raţionale, ci intuiţiei, imaginaţiei şi 
sensibilităţii.  
 Modalităţi lingvistice de realizare: frecvenţa cuvintelor polisemantice şi a 

sensurilor conotative, recurenţa unor cuvinte / sintagme-cheie (laitmotivul, 
refrenul sau titlul care poate sugera tema, dominanta afectivă, caracterul 
evocativ etc.); enunţuri eliptice, întrerupte, suspendate; prezenţa unor 
elemente paratextuale (subtitlu, motto, dedicaţie) sau metatextuale (puncte 
de suspensie) etc.  

 Modalităţi stilistice: prezenţa simbolurilor multisemnificative, a unor 
imagini artistice neconvenţionale, cu semnificaţii echivoce, prezenţa 
metaforelor totale / închise, a unor analogii, alegorii etc.  

 
e. VARIAŢIA STILISTICĂ rezidă în asocierea a două sau mai multe registre 

stilistice; schimbarea bruscă (anticlimaxul) ori alternanţa contrapunctică a 
registrelor este o caracteristică a modernismului şi postmodernismului, 
semnalând scindarea în „voci”, alteritatea, ruptura de nivel sau parodia, 
pastişa, intertextualitatea.  
 Mărci: indici textuali – de nivel fonetic, lexico-gramatical sau stilistic – ai 

mai multor registre stilistice. 
  

6. STILURILE FUNCŢIONALE 

 Stilurile funcţionale / limbajele funcţionale sunt variante specializate ale limbii 
literare, supraindividuale, care asigură comunicarea în sfere de activitate specifice. 
În mod tradiţional, în limba română sunt definite şapte stiluri funcţionale: oficial 
(juridico-administrativ), tehnico-ştiinţific, publicistic, colocvial, beletristic, 
oratoric  şi  epistolar. Modelul reductiv al stilurilor funcţionale asimilează stilul 
oratoric celui juridico-administrativ (pledoariile avocaţilor, de exemplu), în timp 
ce stilul epistolar este integrat fie stilului oficial (corespondenţa oficială), fie celui 
colocvial (corespondenţa amicală / familială). Dumitru Irimia (Introducere în 
stilistică) diferenţiază, în temeiul unor factori discriminatorii – natura şi finalitatea 
mesajului, tipul de cunoaştere şi de comunicare – stilurile colective informale 



 

 18

(stilul conversaţiei şi stilul epistolar) de cele cinci stiluri colective funcţionale: 
stilul beletristic, cel ştiinţific, stilul publicistic, juridico-administrativ şi stilul 
religios.  

I. STILUL OFICIAL / JURIDICO-ADMINISTRATIV 
 Stilul oficial sau juridico-administrativ  este instrumentul de comunicare în 

sfera activităţilor publice: în domeniul administrativ şi în cel economic, în 
justiţie, în spaţiul diplomaţiei, al vieţii politice, militare etc. Este un stil 
nonartistic, având ca dominantă funcţia informativă.  

 Compuneri specifice scrise sunt: cererea, adeverinţa, informarea, raportul, 
circulara, nota, referatul, procesul-verbal, formulare tipizate, chitanţa, bonul; 
documente legislative, academice, diplomatice, politice, corespondenţa de afaceri, 
curriculum vitae, memoriul de activitate, recomandarea, caracterizarea etc. 

 Compuneri orale: discursul, pledoaria, intervenţia, dezbaterile oficiale, 
negocierile, interviul de angajare, alocuţiunea, toastul etc. 

 CARACTERISTICI: 
 Textele redactate în stil oficial şi discursurile specifice respectă normele 

limbii literare şi evidenţiază toate calităţile generale ale stilului 
(corectitudine, claritate, concizie, proprietate, puritate). 

 Se caracterizează prin enunţuri obiective şi impersonale, nefiind aşadar 
marcat subiectiv, afectiv ori stilistic.  

 Nivelul lexical se remarcă printr-o terminologie specifică, adecvată fiecărei 
subcategorii funcţionale: administrativă, economică, juridică, politică, 
militară, academică, diplomatică; cuvintele sunt utilizate cu sensurile 
denotative, creaţia lingvistică este eliminată în favoarea stereotipiilor de 
limbaj, a clişeului lingvistic 

 Nivelul sintactic  este caracterizat prin formalizare, prin tipare sintactice 
oficializate prin uz (formule de adresare, formule introductive / de încheiere 
etc.: Subsemnatul,… domiciliat în …, posesor al cărţii de identitate cu seria 
…, nr. …, vă rog a-mi aproba… etc.), prin frecvenţa coordonării în frază etc.   

 Nivelul morfologic  evidenţiază ocurenţa mare a verbelor / a expresiilor 
verbale impersonale, frecvenţa diatezei reflexive şi pasive, a modului 
infinitiv (vi se comunică..., s-a decis..., a fost estimat..., este necesar a 
înfiinţa... etc.), a unor adverbe şi locuţiuni adverbiale specifice (obligatoriu, 
recomandabil, incompatibil, permis, interzis, efectiv, corespunzător, 
concomitent, în mod necesar etc.) sau locuţiuni prepoziţionale (cu privire la, 
în funcţie de, în raport cu, faţă de, în afară de, în decurs de, în vederea, 
referitor la, în consens cu, în scopul, în consens cu, în contextul, în calitate 
de etc.). 

 Aspecte particulare:  
 Textele cu caracter juridic îndeplinesc, pe lângă funcţia informativă, şi o 

funcţie normativă (stipulează norme legislative pe baza cărora se desfăşoară 
activitatea în domeniile vieţii publice, reglementează relaţiile dintre persoane 
juridice şi persoane private, prerogativele acestora, drepturi şi obligaţii, 
recompense şi sancţiuni etc.). În cazul acestui tip de texte, emiţătorul este o 
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persoană juridică învestită cu autoritate (instituţia abilitată să emită 
documente legislative într-un domeniu dat) iar mesajul este elaborat în 
virtutea unui temei legal. Destinatarii sunt multipli: instituţiile subordonate 
obligate să aplice prevederile legale (persoane juridice), receptorul 
specializat (juristul, persoană fizică), receptori nespecializaţi care se 
informează asupra conţinutului documentelor legislative. Textele specifice 
(legi, statute, regulamente, metodologii, proceduri, documente notariale etc.) 
au o structurare riguroasă: părţi, secţiuni, articole, paragrafe, alineate.  

 În cazul discursurilor academice, diplomatice, politice sau al diverselor 
comunicări ale purtătorilor de cuvânt, funcţia informativă este dublată de o 
funcţie persuasivă, iar caracterul impersonal specific stilului oficial poate fi 
atenuat prin formule personalizate de adresare / de încheiere, prin enunţuri 
formulate într-o notă personală. 

 Corespondenţa oficială (diplomatică, de afaceri etc.) este caracterizată printr-
un discurs protocolar care poate adopta o tonalitate obiectivă, impersonală 
sau un ton personalizat, cu elemente subiective (corespondenţa comercială 
cu clienţii, cu furnizorii, corespondenţa cu angajaţii).  

 
II. STILUL ŞTIINŢIFIC / TEHNICO-ŞTIINŢIFIC 
 Stilul ştiinţific  realizează comunicarea în domeniul diverselor ştiinţe şi în 

domeniul tehnic, îndeplinind o funcţie informativă.  
 Texte specifice sunt: tratatul, disertaţia, descrierea ştiinţifică, proiectul, sinteza, eseul 

/ studiul critic, referatul, comunicarea scrisă, articolul, prospectul tehnic, nota.  
 Compuneri orale: comunicări în cadrul unor colocvii / sesiuni ştiinţifice 

(disertaţie, prelegere, expunere, susţinere de proiect etc.), dezbateri ştiinţifice, 
intervenţia, prezentări şi demonstraţii tehnice etc. 

 CARACTERISTICI: 
 Textele ştiinţifice sunt nonliterare, ilustrând toate calităţile generale ale 

stilului; discursul este obiectiv şi impersonal, fără abateri de la normele 
limbii literare; tipurile de texte specifice sunt cele demonstrative şi 
argumentative (construite pe baza unor raţionamente de tip inductiv, 
deductiv sau transductiv), informative şi explicative, asertive, polemice etc. 

 Dezvoltarea componentei informative se realizează printr-un aparat critic 
complex, verbal sau figurativ: citate, observaţii, note, adnotări în subsolul 
paginii sau la sfârşitul capitolului, informaţii bibliografice, tabele, scheme, 
modelări iconice, figuri ilustrative etc.  

 Nivelul lexical se caracterizează prin termeni monosemantici ştiinţifici sau 
tehnici, frecvent, neologisme de circulaţie internaţională; apar cuvinte 
construite cu elemente de compunere savante (prefixoide şi sufixoide), 
abrevieri şi simboluri specializate. Lexicul este denotativ, lipsit de 
ambiguitate, sinonimia este redusă, se evită omonimia.  

 La nivel sintactic  sunt frecvente construcţii şi tehnici argumentative: 
structuri sintactice de organizare a discursului (Un prim argument… Un alt 
argument / În primul rând…În al doilea rând…/ Concluzionând, se poate 
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afirma că... ), structuri sintactice de argumentare (propoziţii subordonate 
cauzale, condiţionale, prezumtiva oratorică etc.), conectori, modalizatori 
(adverbe de mod, exprimând atitudinea emiţătorului) etc.   

 Nivelul morfologic  evidenţiază utilizarea frecventă a verbelor evaluative (a 
considera, a aprecia etc.), a formelor verbale impersonale sau la persoana I 
plural (pluralul academic / al autorului), a unor conjuncţii, prepoziţii, 
adverbe de mod, substantive şi locuţiuni corespunzătoare specifice 
discursului argumentativ (deoarece, fiindcă, întrucât, aşadar, prin urmare; 
sub aspectul, pe fondul, în consecinţă, în concluzie etc.).  

 Aspecte particulare:  
 Variantele sunt specializate pentru domeniul tehnic şi pentru fiecare domeniu 

de activitate ştiinţifică (metalimbajele proprii fiecărei ştiinţe). 
 Studiile critice / eseurile din sfera ştiinţelor literaturii (istoria şi critica 

literară, estetica şi hermeneutica, literatura comparată etc.) alcătuiesc o 
categorie aparte de texte ştiinţifice. Discursul critic de tip argumentativ, 
demonstrativ, analitic, comparativ, informativ, etc. operează cu o 
terminologie specializată, are rigoarea oricărui text ştiinţific, dar poate avea 
ca premise aserţiuni, judecăţi de valoare, puncte de vedere subiective. De 
asemenea, discursul este personalizat („Criticul postmodern nu mai vrea să 
stea în afara discursului său. Refuză să mai folosească persoana a III-a 
singular sau persoana întâi plural. Scrie cu precădere la persoana întâi 
singular” – Eugen Simion, Sfidarea retoricii), valorificând resursele 
expresive ale limbajului (sensuri denotative şi conotative ale cuvintelor, 
figuri de stil, procedee retorice, variaţie stilistică etc.).  

 În cazul textelor cu caracter tehnic (cartea tehnică a unor aparate, maşini, 
utilaje etc., prospecte ale unor medicamente, produse alimentare, substanţe 
chimice etc.), funcţia informativă este asociată unei funcţii pragmatice / 
utilitare, iar textul propriu-zis este deseori însoţit de scheme funcţionale.  

 
III. STILUL PUBLICISTIC / JURNALISTIC 
 Stilul publicistic  este conex mass-mediei, îndeplinind, în principal, funcţia 

informativă şi funcţia persuasivă. Alte funcţii care pot fi activate sunt cea 
educativă (în măsura în care textele specifice dezvoltă orizontul cognitiv, 
creează sau modifică atitudini, concepţii, deprinderi, comportamente civice, 
sociale sau individuale pozitive), funcţia pragmatică, de divertisment etc. 
Principalul scop al comunicării este mediatizarea unor informaţii diverse din 
sfera evenimentelor sociale, politice, economice, culturale, ştiinţifice, sportive 
sau mondene. În acelaşi timp, se urmăreşte crearea unor curente de opinie, 
influenţarea lectorilor.  

 Compuneri scrise specifice sunt: articolul de presă (editorial, reportaj, cronică, 
foileton, comentariu, recenzie etc.), interviul publicistic, ştirea, comunicatul, 
sondajul, anunţul, reclama etc.  
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 Forme specifice audiovizualului: talk-show-ul, masa rotundă, dezbaterea, 
convorbirea, interviul, grupajul de ştiri, reportajul, cronica, relatarea, anunţul, 
reclama etc. 

 CARACTERISTICI: 
 Majoritatea textelor respectă cele cinci calităţi generale ale stilului şi, 

implicit, normele limbii literare (abaterile sunt intenţionate, având rol 
expresiv); dintre calităţile particulare, sunt bine reprezentate concizia, 
cursivitatea, accesibilitatea şi expresivitatea.  

 Nu prezintă particularităţi stilistice distinctive, având caracter eterogen; 
apelează la forme discursive specifice altor stiluri funcţionale şi la o mare 
varietate a registrelor stilistice, în acord cu tipul de text şi cu tema acestuia, 
cu scopurile comunicării şi cu intenţiile emiţătorului. 

 Componenta subiectivă a discursului este explicită (când atitudinea, 
opţiunile, preferinţele emiţătorului sunt exprimate direct) sau implicită, 
disimulată sub aparenţa discursului obiectiv (grupajul de ştiri, de exemplu, 
are aparenţă obiectivă, dar selecţia anumitor ştiri, modul de prezentare, 
imaginile ilustrative presupun opţiuni subiective). 

 Componenta persuasivă se realizează prin titluri incitante (sintagme 
nominale sau enunţuri propoziţionale), menite să capteze atenţia, să 
sintetizeze informaţia / ideea, prin incipituri şocante (termen specializat: 
lead), prin mijloace extralingvistice sugestive (imagini, caricaturi, scheme, 
tabele etc.). 

 Nivelul lexical se caracterizează prin bogăţie şi diversitate lingvistică, prin 
utilizarea variantelor lexicale literare, prin sinonimie (lexicală, sintactică şi 
stilistică), prin omonimia valorificată în „jocuri” lingvistice; sunt frecvente 
formulări stereotipe specifice culturii media.  

 Nivelul sintactic  este marcat subiectiv prin construcţii retorice (interogaţii şi 
exclamaţii retorice, gradaţii, enumerări, recurenţă, simetrie sintactică etc.), 
prin topică afectivă (inversiuni, dislocări, inserţii, digresiuni, formulări 
eliptice etc.).  

 Nivelul morfologic  este caracterizat prin diversitate, fără a avea mărci 
distinctive În stilul publicistic, se regăsesc multe elemente ale stilului 
beletristic, structuri şi construcţii inedite, figuri de stil frapante, formule 
retorice, cuvinte şi sintagme simbol (titluri, maxime, citate, parafraze).  

 Nivelul stilistic  evidenţiază o mare libertate în selectarea mijloacelor 
expresive, a registrelor stilistice. În stilul publicistic, se regăsesc multe 
elemente ale stilului beletristic, structuri şi construcţii inedite, figuri de stil 
frapante, formule retorice, cuvinte şi sintagme simbol (titluri, maxime, citate, 
parafraze).  

 Aspecte particulare:  
 O subcategorie cu mărci distinctive este alcătuită din textele publicitare, în 

care predomină funcţia persuasivă activată prin strategii textuale şi 
extratextuale (publicitatea iconotextuală alătură discursului, imagini; în 
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