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O primă constatare pe care o va face 
cititorul care parcurge textul acestei lucrări  
din interes profesional va fi că abordarea 
temei în cauză constituie un act de curaj 
ştiinţific din partea cercetătoarei. Dna  
dr. Aurelia Hanganu cercetează o temă 
actuală şi relativ puţin studiată de ştiinţa 
filologică contemporană. Literatura ştiinţifică 
de specialitate care se referă la problema 
construcţiilor actanţiale, în general, şi a celor 
predicative din limba română, în special, 
atestă discuţii controversate în această 
chestiune. Într-un limbaj de specialitate 
elevat şi bazându-se pe o vastă bibliografie 
din domeniu, autoarea reuşeşte să formuleze, 
să descrie şi să elucideze o serie de aspecte 
esenţiale ale temei de cercetare, referindu-se 
la particularităţile, organizarea semantico-
sintactică şi subiectul în construcţiile 
actanţiale. Lucrarea are o structură bine 
închegată, compartimentele succedându-
se într-o legătură logică, conturată clar pe 
parcursul expunerii materialului. Pe parcurs 
materia este însoţită de un număr suficient 
de exemple, care completează şi fac mai 
accesibile afirmaţiile şi concluziile teoretice 
ale autoarei.

Pornind de la conceptul de actant, 
autoarea trece la analiza construcţiilor  
cu actanţi predicativi, scoţând în evidenţă, 
mai apoi, particularităţile acestor 
construcţii. O atenţie deosebită se acordă 
în lucrare organizării semantico-sintactice 
a construcţiilor cu predicate modale şi 
fizice. În ultimul compartiment este analizat 
subiectul în construcţiile actanţiale.

De remarcat că autoarea a purces la 
elaborarea monografiei fiind conştientă de 
faptul că există o lipsa acută de lucrări speci- 
ale consacrate acestei teme. O munca 
migăloasă şi asiduă de studiu şi cercetare 
de mai mulţi ani s-a încununat cu un 
succes indiscutabil. Cartea s-a bucurat 
de redacţia ştiinţifică a dlui dr. hab. Ion 
Eţcu şi recenzarea calificată semnată  
de dr. hab. Elena Constantinovici şi dr. Ion 
Bărbuţă.

Se poate afirma cu toată certitudinea  
că lucrarea pe care o prezentăm şi o propu-
nem potenţialului cititor este o realizare 
ştiinţifică cu pondere a autoarei şi a 
Institutului de Filologie, care a susţinut 
editarea manuscrisului. Din paginile 
monografiei se desprinde uşor înaltul 
profesionalism al cercetătoarei ştiinţifice 
Aurelia Hanganu.

Recomandăm cu multă căldură 
lucrarea publicului cititor interesat 
de acest domeniu complex al ştiinţei 
filologice, exprimându-ne totodată 
convingerea că elanul şi pasiunea dnei  
dr. Aurelia Hanganu, excelenta cunoaştere  
a bibliografiei la temă şi a discuţiilor care  
se desfăşoară în jurul ei, vor genera noi 
lucrări ştiinţifice pe măsura talentului cu care  
este înzestrată.
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