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BIOGRAFIE
• Ion Coteanu a fost un lingvist român, membru al Academiei Române din 1974.

• Urmează cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din București (1931-1939). 

• În 1943, este licențiat al Facultății de Litere și Filozofie a Universității din București.

• În 1946 devine asistent la Facultatea de Litere, în 1949, șef de lucrări, iar în 1951 conferențiar universitar.

• În 1952 este exclus din învățământul superior, fiind reîncadrat în 1955. Este ales prodecan al Facultății de 

Filologie.

• În 1962 devine profesor universitar.

• În 1966 devine șef al Catedrei de limba română de la Facultatea de Limba și Literatura Română din București. 

Împreună cu Iorgu Iordan și Alexandru Graur, va fi redactor responsabil al noii serii a Dicționarului limbii române

(DLR). 

• În același timp ajunge director adjunct al Institutului de Lingvistică din București (1958-1970), iar apoi director 

(1970-1994). Sub conducerea sa, ia ființă în 1980 Colectivul de poetică de la Institutul de Lingvistică.

• În 1992 este ales prorector al Universității „Spiru Haret” din București, iar apoi rector. 



... Spre a înţelege ce este şi cum a evoluat limba română în cele 

mai vechi timpuri ale existenţii ei, trebuie mai întâi să vedem cum 

şi de ce o populaţie atât de importantă şi de numeroasă ca dacii 

ajunge, cu trecerea vremii, să vorbească româneşte...

Ion Coteanu



OPERA

Lucrarea de faţă reia partea 

corespunzătoare (Dinamica 

internă sau Formarea cuvintelor)

aparţinând regretatului acad. Ion 

Coteanu, din Volumul colectiv 

Limba română. Vocabularul, 

ediţia a II-a. Editura Didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 1985.

Coteanu, Ion .  Formarea cuvintelor în limba română : Derivarea, compunerea, conversiunea / Ion Coteanu ; ed. de 

Narcisa Forăscu, Angela Bidu-Vrănceanu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2007. - 92 p



“A vorbi despre limba în care gândești este ca o 

sărbătoare. Limba română este patria mea. De 

aceea, pentru mine, muntele munte se numește, 

de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de 

aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, 

pentru mine, viața se trăiește.”

Nichita Stănescu



... Studiile adunate în volumul de faţă se încadrează printre 

încercările mereu reînnoite de descoperire şi precizare a 

elementelor constituitive ale limbii, a raporturilor dintre ele 

şi a funcţiilor acestor elemente.

Sisteme limbii reprezintă o temă curentă în lingvistica 

românescă din ultimile două decenii ...

Ion Coteanu

Sistemele limbii / red. resp.: Ion Coteanu, Lucia Wald. - Bucureşti : Editura Academiei

Republicii Socialiste România, 1970. - 275 p. : tab.



... Gramatica e ca o sferă din care pulsează necontenit raze şi cercuri luminoase. Unele 

strălucesc mai puternic decât altele şi încântă ca adevărate minunăţii. Cercurile şi razele 

luminoase cu o calitate deosebită nu se ivesc doar în poezie şi în proza literar-artistică, ci 

şi în ale scrieri. Cele cu adevărat strălucitoare sunt figurile de stil...

Ion Coteanu





Probleme de lingvistică generală / red. resp. Al. Graur, I. Coteanu. - Bucureşti : Ed. Acad.

R.S.R.,  (Într. Poligr. Nr.2). - 1960. - Vol.2;  Vol.4-7.



Probleme de lingvistică generală / red. resp. Al. Graur, I. Coteanu. - Bucureşti : 

Ed. Acad. R.S.R,1960.





Teoria textului este adresată în mod deosebit studenţilor şi 

masteranzilor de la facultatea de Litere, Limbi şi Literaturi 

Străine, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, profesorilor de la 

disciplinele umanistice din învăţământul universitar şi 

preuniversitar, tuturor oamenilor de cultură interesaţi de 

problematica actuală a ştiinţei textului.

Alexandra Gherasim



LUCRĂRI COORDONATE



PREZENŢE IN PUBLICAŢII PERIODICE





PREZENŢE IN INTERNET

https://arhiva.bibmet.ro/Uploads/LITERATORUL%20172_Oc

tombrie2013.pdf

Literatorul , Anul XXII nr. 172 OCTOMBRIE 

2013 • 24 pag.
http://litere.md/wp-

content/uploads/2014/06/Alexandra-

GHERASIM.-Teoria-textului.-Antologie-pentru-

masterat.pdf

https://arhiva.bibmet.ro/Uploads/LITERATORUL 172_Octombrie2013.pdf
http://litere.md/wp-content/uploads/2014/06/Alexandra-GHERASIM.-Teoria-textului.-Antologie-pentru-masterat.pdf


AFILIERI

• Membru titular al Academiei Române (din 1974)

• Președinte al Secției de filologie, literatură și artă (1990-1992)

• Redactor responsabil al revistei „Studii și cercetări lingvistice” (din 1971)

• Redactor-șef al revistei „Limba română” (din 1990)



PREMII ȘI DISTINCȚII

• Premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei Române (1957)

• Ordinul Muncii clasa a III-a (1963)

• Ordinul Meritul Științific clasa a II-a (1971) „pentru merite deosebite în

opera de construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la 

constituirea Partidului Comunist Român”

Ordinul Muncii clasa a III-a (1963)Ordinul Meritul Științific clasa a II-a (1971)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Muncii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Meritul_%C8%98tiin%C8%9Bific
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