
Dana Coman este masterandă, în anul II, la specializarea Limba română în 

context romanic în cadrul Facultății de Litere de la Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-

Napoca) și, totodată, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială 

„Ștefan Pascu” Apahida (jud. Cluj).  

A absolvit specializarea Limbă și Literatură Română – Limbă și Literatură 

Engleză, în 2018, în cadrul aceleiași facultăți, cu o teză de licență intitulată 

Romanele existențialiste ale lui Marin Preda. Deconstrucția convențiilor narative și 

influența filozofiei sartriene, care examina influențele existențialismului în câteva 

dintre romanele lui Marin Preda. Literatura postbelică rămâne una dintre cele mai 

mari pasiuni ale ei.  

Cu toate acestea, interesul pentru studiul limbii s-a cristalizat încă din timpul 

școlii gimnaziale, luând amploare de-a lungul cursurilor de morfologie, de sintaxă și 

de istoria limbii. În prezent, sfera de cercetare se constituie din studiul unor fapte de 

limbă, surprinse în diacronie, din perioada vechiul scris românesc. 
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Conf. univ. dr. habil. Adrian Chircu face parte din noua generaţie de lingvişti 

clujeni de la Departamentul de limba română şi lingvistică generală al Facultăţii de 

Litere, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.  

După absolvirea Facultăţii de Litere, specializarea Limba şi literatura română – 

Limba şi literatura franceză (1996), Adrian Chircu şi-a continuat studiile 

postuniversitare (Limba română şi lingvistică integrală), la aceeaşi facultate. În anul 

2004, a obţinut titlul de docteur ès lettres la Université de Provence, Franţa, în urma 

susţinerii unei teze de doctorat  
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intitulate L’adverbe dans les langues romanes. Études étymologique, lexicale et 

morphologique (français, roumain, italien, espagnol, portugais, catalan, provençal).  

În anul 2013, lingvistul clujean a prezentat la Universitatea din Bucureşti o 

teză de abilitare (Perspective sincronice, diacronice, diatopice şi romanice asupra 

limbii române), iar, în prezent, conduce teze de doctorat de lingvistică românească şi 

de lingvistică romanică.  

Adrian Chircu continuă tradiţia cercetării gramaticale din acest centru 

universitar, abordând şi interpretând faptele de limbă din multiple perspective, dintre 

care se detaşează cea diacronică.  

Profesorul clujean a publicat un număr semnificativ de studii şi recenzii în 

paginile principalelor reviste de lingvistică românească de la noi (Limba română, 

Studii şi cercetări lingvistice, Revue roumaine de linguistique), ca, de altfel, şi în 

revistele ori volumele de specialitate editate de universităţile din Cluj-Napoca, Alba 

Iulia, Iaşi, Baia Mare, Constanţa sau de institute de cercetare ale Academiei Române 

(Institutul „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” din Bucureşti, Institutul de lingvistică şi istorie 

literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, Institutul de Filologie română „A. 

Philippide” din Iaşi). La acestea, se adaugă şi o seamă de articole apărute în 

străinătate (Spania, Franţa, Italia, Olanda, Elveţia).  

De asemenea, Adrian Chircu a publicat, la Casa Cărţii de Ştiinţă, o serie de 

lucrări care au fost bine primite de către specialiştii din domeniu : L’adverbe dans les 

langues romanes. Études étymologique, lexicale et morphologique (2008), Exerciţii 

de limba română contemporană (2010) şi Précis de morphologie romane (2011), Noi 

exerciţii de limba română coontemporană (2012).  
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