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• Gavrilă NEAMŢ/G. G. NEAMŢU (n. 1945) – doctor în filologie (1977), profesor 
universitar titular (1999-2011), conducător de doctorat în domeniul FILOLOGIE – 
Limba română contemporană (din 2007), profesor emerit (2011-), la Departamentul de 
limba română şi lingvistică generală, Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai, 
din 2015 până în 2018 cadru didactic asociat la acelaşi departament. 

• G. G. Neamţu face parte din vechea şi valoroasa generaţie a Şcolii clujene postbelice 
de gramatică a limbii române contemporane (M. Zdrenghea, D. D. Draşoveanu,             
G. Gruiţă, Şt. Hazi, V. Hodiş ş.a.), fiind un nume emblematic al acesteia, căreia de altfel 
i-a şi dat numele de şcoală de gramatică relaţională neotradiţională/sintagmatică 
relaţionistă. 

• Cam tot ceea ce a scris ca gramaticiam profesionist se circumscrie acestui perimetru 
conceptual, unul imprimat ca spirit de cercetare gramaticală şi tinerilor/foarte tinerilor 
gramaticieni clujeni (foşti studenţi şi masteranzi, foşti şi actuali doctoranzi), continuând 
astfel, în contextul actual, o tradiţie de peste cincizeci de ani. 

• De-a lungul anilor a predat ca profesor titular cursuri fundamentale nivel licenţă 
(Fonetică şi fonologie, Morfologie, Sintaxă, ultimul, ca succesor al lui D. D. 
Draşoveanu, predându-l şi la ora actuală) şi cursuri masterale (Individualitatea 
gramaticală a limbii române între limbile romanice, curs predat şi în prezent, şi 
Probleme controversate de morfosintaxă a limbii române contemporane, ambele în 
cadrul masteratului Limba română în context romanic, al cărui fondator şi primul 
director a fost). În ultimii ani, inclusiv în calitate de cadru didactic asociat/pensionat, 
predă cursul special opţional Noutăţi morfosintactice în GALR 2005/2008 şi GBLR 
2010. 

• Ca cei mai mulţi gramaticieni clujeni din generaţia sa, G. G. Neamţu a realizat cercetare 
individuală, doar accidental şi nesemnificativ pentru el a făcut parte ca membru din 
colective mai largi în realizarea unor proiecte naţionale/granturi de cercetare.  

• Domeniile de interes/ariile de cercetare, coincidente în mare măsură cu cele practice, 
profesional-didactice, şi subordonate acestora, privesc aproape exclusiv gramatica 
limbii române contemporane, cu predilecţie problemele controversate ale acesteia, 
abordate de pe poziţia gramaticii relaţionale neotradiţionale. (De aici o anumită notă de 
spirit „contestatar” faţă de opinii larg împărtăşite.) 

• Dintre contribuţiile relevante şi relativ cunoscute în domeniu (idei personale, idei 
ajustate, idei dezvoltate, idei contestate, abordări teoretice şi de analiză etc.), sunt de 
reţinut cele care se referă la următoarele segmente: predicativitatea, raportul dintre 
predicat şi subiect, clasificarea categorial-relaţională a atributului, „întrebările” în 
metalimbajul analizei gramaticale, tehnici de analiză a frazei, articolul şi determinarea, 
formele verbale nepersonale (supin şi participiu), morfosintaxa pronumelui posesiv 
semiindependent al (a, ai, ale, ale) şi a adjectivului pronominal posesiv, adjectivele 
pronominale de întărire, cuvintele relative (interogative) - exclamative, coordonarea 
disjunctivă, acuzativul timpului, adverbele (locuţiunile adverbiale) „atipice”, 
construcţiile deviante (prepoziţie + adjectiv), neutrul, relativele cumulante, dubla 
subordonare, formele cazuale vs formele procazuale, substantivele 
semiindependente/semisubstantivele, „diatezele”, subiectul zero, structura morfematică 
a pronumelor, confuzii vs disticţii în analiza gramaticală ş.a. 

• Dintre gramaticienii clujeni, G. G. Neamţu este unul dintre numele cele mai des 
pomenite în lucrările de gramatică, mai cu seamă din ultimii douăzeci de ani, fie ele 
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studii şi articole, fie lucrări mari de autor sau tratate academice recente, la care se adaugă 
numeroase teze de doctorat, publicate sau nepublicate.  

• Profesorul clujean este membru în diferite comitete de redacţie ale unor reviste de 
specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia Cluj-Napoca, Studia 
Universitatis Petru Maior, Series Philologia Târgu Mureş, Buletin Ştiinţific, fascicula 
de filologie, Universitatea de Nord, Baia Mare, Dacoromania (Institutul de Lingvistică 
şi Istorie literară „Sextil Puşcariu”, filiala Academiei Române, Cluj-Napoca), 
Perspective. Revistă de diactica limbii şi literaturii române Cluj-Napoca. 

• În 1 aprilie 2002 primeşte Ordinul Naţional „Pentru merit” în grad de Cavaler, conferit 
de preşedintele României. La împlinirea vârstei de şaptezeci de ani i se dedică un masiv 
volum omagial (800 p.), Înspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice (Cluj-Napoca, 
Editura Scriptor şi Editura Argonaut, 2015), volum în care apar nume prestigioase de 
lingvişti de la aproape toate universităţile din ţară. 

• În ultimii zece ani, în afara activităţilor didactice şi de cercetare, se ocupă în mod special 
de îndrumarea doctoranzilor şi promovarea tinerilor gramaticieni (referate şi 
recomandări în vederea publicării de către acestea, la diferite reviste şi edituri, a 
propiilor cercetări gramaticale – studii, articole, cărţi). 

• Ca specialist în gramatică a participat în calitate de referent ştiinţific în numeroase 
comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat (Cluj-Napoca, Bucureşti, Baia Mare, 
Arad) şi, până la pensionare, în comisii de ocupare a posturilor didactice în învăţământul 
universitar: asistenţi, lectori, conferenţiari, profesori (Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, 
Sibiu, Baia Mare, Arad, Oradea, Târgu Mureş). 

• A ţinut conferinţe şi lecţii de gramatică în străinătate: Universitatea Aix-en-Provence 
(Franţa), 2008; Universitatea Sapienza – Roma (Italia), 2008, 2009, 2010; Comunitatea 
Europeană Luxembourg (Centrul de traducători români), 2011. 

• Lucrări relevante în domeniul gramaticii: 
a) cărţi de (unic) autor:  
- Predicatul în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 
- Elemente de analiză gramaticală, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. 
- Teoria şi practica analizei gramaticale, Cluj-Napoca, Editura Excelsior, 1999            
(ed. a II-a, Piteşti, Paralela 45, 2007; ed. a III-a, 2009; ed. a IV-a, 2014). 
- Studii şi articole gramaticale, Cluj-Napoca, Editura Napoca Nova, 2014. 
b) coordonator (1/3): 
- Limba română pentru grupele de performanţă, clasele VII-XII, Cluj-Napoca, Dacia 
Educaţional, 2003. 
c) editor (1/3): 
- Limba română – abordări tradiţionale şi moderne, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană, 2009. 
d) studii şi articole (necuprinse în Studii şi articole...): 
- Implicaţiile paradigmaticului în relaţia binară interlexematică, în „Studies and 
articles” in Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary, 
editors: Dorin Chira, Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Editurile Scriptor şi Argonaut, 
2016, p. 305-320. 
- Statutul sintactic al lui al în coordonare, în „Magistri et alumni, amore scribendi. 
Studia”. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, coordonatori: Oliviu Felecan, Daiana 
Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2016, p. 148-160. 
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- Observaţii privind reprezentarea în schemă structurală a dublării posesive în 
coordonare, în „Studii de filologie”. In Honorem Ştefan Găitănaru, volum coordonat de 
Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru, Piteşti, Editura Universităţii din 
Piteşti, 2016, p. 320-332. 
- D. D. Draşoveanu, Un professore e una scuola di grammatica a Cluj, în „Romania 
Orientale”, Roma, Bagatto Libri, XXIX, 2016, p. 17-42. 
- Acord adjectival sau flexiune cazuală simultană „atipică”?, în „Dacoromania”, XXI, 
2016, nr. 1, p. 68-78. 
- La position structurale et le statut casuel du possessif roumain al dans coordination, 
în „Studii de lingvistică”. Hommages a Ligia Stela Florea, 2016, vol. 6, p. 85-108. 
- Câteva observaţii didactice şi tehnice privind analiza elementar a frazei, în 
„Dacoromania”, XXII, 2017, nr. 1, p. 7-36. 
- Câteva consideraţii pe marginea căderii în dizgraţie a opoziţiei propoziţie vs frază, în 
„Omul de cuvînt”. In honorem Gheorghe Chivu. Volum editat şi Cuvînt înainte de 
Adina Chirilă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 426-437. 
 

Publicații relevante: 

a) books  as (sole) author: 
- The Predicate in Romanian language, București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1986.  
- Elements of grammar analysis, București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. 
- Theory and practice of grammatical analysis, Cluj-Napoca, Editura Excelsior, 1999            
(the second edition, Piteşti, Paralela 45, 2007; the third edition, 2009; the forth edition, 
2014). 
- Studies and articles on grammar, Cluj-Napoca, Editura Napoca Nova, 2014. 
b) coordinator ( author 1/3 of the book): 
- Romanian language for performance groups, grades VII-XII, Cluj-Napoca, Dacia 
Educaţional, 2003. 
- The Contemporary Romanian Language. Seminar Tasks and Assignments. The Theory 
and Practice of Phonetic-Phonological Analysis, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2019. 
c) editor (author of 1/3 of the book): 
- Romanian language – traditional and modern approaches, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2009. 
d) studies and articles (not mentioned in Studies and articles....): 
- “The implications of the paradigmatic in the interlexematic binary relation” Studies 
and Articles in Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary. 
Editors: Dorin Chira, Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Editurile Scriptor şi Argonaut, 
2016, p. 305-320. 
- “The syntactic status of al in coordination” Magistri et alumni, amore scribendi. 
Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan. Coordinators: Oliviu Felecan, Daiana 
Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2016, p. 148-160. 
- “Observations regarding the representation in the structural scheme of possessive 
doubling in coordination” Studii de filologie. In Honorem Ştefan Găitănaru. 
Coordinators: Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru, Piteşti, Editura 
Universităţii din Piteşti, 2016, p. 320-332. 
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- “D. D. Draşoveanu, Un professore e una scuola di grammatica a Cluj” Romania 
Orientale, Roma, Bagatto Libri, XXIX, 2016, p. 17-42. 
- “Adjectival agreement or simultaneous ‘atypical’ casual flexion?” Dacoromania, XXI, 
2016, nr. 1, p. 68-78. 
- “La position structurale et le statut casuel du possessif roumain al dans coordination" 
Studii de lingvistică. Hommages a Ligia Stela Florea, 2016, vol. 6, p. 85-108. 
- “Several didactic and technical observations regarding basic analysis of the sentence” 
Dacoromania, XXII, 2017, nr. 1, p. 7-36.  
- “Several considerations about the fall from grace of the opposition between sentence 
and phrase” Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu. Ed. Adina Chirilă, Iaşi, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 426-437. 
- “The subclass of semi-independent nouns. From hypothesis to thesis”, Dacoromania, 
XXVI, 2021, nr. 1, p. 19-61. 
 
Cluj-Napoca, 
10 October 2021 
 


