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Cuvânt înainte

OMONIMELE sunt cuvinte cu formã identicã ºi acelaºi corp fonetic, dar care au un înþeles total diferit.
Exemple:
Mergem sã facem baie în lac. Vs. Ne-am dat cu lac pe unghii.
Eu am o maºinã nouã. Vs. Ea a luat nota nouã la românã.
Ea poartã pantofi cu toc. Vs. Ei au lângã poartã un mãr.
Omonimele care se scriu absolut la fel se numesc omografe,
la unele fiind diferit accentul:
Exemple: acele-acele; copii-copii.
Omonimele care se pronunþã la fel, fiind alcãtuite din aceleaºi
sunete ºi la care nu diferã nici accentul, dar se scriu diferit, se
numesc omofone:
Exemple:
Mii de roiuri de albine – numeral; Vs. mi-i drag de el – pronume + verb.
Car ghiozdanul în spate – verb; Vs. Cred c-ar vrea o prãjiturã –
conjuncþie + verb.
Omonimele sunt de mai multe feluri:
a) lexicale:
– totale – au forme flexionare identice:
Exemple:
M-a costat doar un leu. Vs. De la Zoo a scãpat un leu.
Mai am doar doi lei în buzunar. Vs. Am vãzut mulþi lei la Zoo.
– parþiale – care nu au forme flexionare identice:
Exemple:
Masã: mese (de bucãtãrie) Vs. mase (de oameni).
Bandã: bande (de rãufãcãtori) Vs. benzi (magnetice).
b) lexico-gramaticale, cuvinte cu formã identicã, dar care
sunt pãrþi de vorbire diferite:
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Exemple:
Am pantofi noi. (adjectiv) Vs. Noi nu venim la voi. (pronume).
Am o rochie nouã. (adjectiv) Vs. Am obþinut o notã de nouã
la istorie. (numeral).
El poartã bretele. (verb) Vs. Am o poartã nouã la grãdinã.
(substantiv).

ATENÞIE: Deºi unele cuvinte sunt polisemantice în anumite
contexte. ºi omonime în altele (de exemplu, cuvântul masã –
obiect de mobilier, mâncare, ospãþ – polisemantic, este omonim
cu sensul de mulþime: La porþile stadionului era o mare masã de
oameni) de regulã, spre evitarea unor confuzii între cuvintele
polisemantice cu omonimele care au ºi ele aceeaºi formã ºi înþelesuri diferite, se va face deosebirea avându-se în vedere faptul cã:
– omonimele nu au legãturã de sens între ele, exemplu: bancã
(pe care se stã) vs. bancã (unde se depun banii);
– cuvintele polisemantice au sensuri apropiate, derivate din
sensul primar, exemplu: masã (obiect de mobilier – mâncare,
ospãþ).

Index de abrevieri

Pentru uºurarea folosirii acestui Dicþionar, a fost necesar sã
se introducã în text abrevieri. Abrevierea este o prescurtare, o
reducere în lungime sau în conþinut a unui cuvânt sau a unei expresii comune, des uzitatã, ce poate folosi orice semne grafice
sau sonore, din orice parte a unui cuvânt, expresii, idei, titlu,
sunet, onomatopee. Este foarte apropiatã de conceptul de
acronim – cuvânt monosilabic sau disilabic, creat prin folosirea
primei sau primelor litere ale cuvintelor care compun o sintagmã,
o expresie, un titlu etc. (provenit din fr. acronyme), fãrã a fi însã
identic cu acesta, deºi ambele fac parte din aceeaºi familie largã
a prescurtãrilor, gramatica limbii române permiþând însã
„egalarea“ acestora în categoria sinonimelor.
Lista abrevierilor din acest Dicþionar sau întâlnite uzual,
oferite ca „bonus“ bunului cititor:
 A. – ante

 ABR. – abreviat, abreviere
 ABSOL. – (tranzitiv) absolut
 ACC. – accentuat
 ACT. – activ
 ACUZ. – acuzativ
 ADJ. – adjectiv
 ADJ. DEM. – adjectiv demonstrativ
 ADJ. INTEROG. – adjectiv interogativ
 ADJ. REL. – adjectiv relativ
 ADJ. NEHOT. – adjectiv nehotãrât
 ADJ. POS. – adjectiv posesiv
 ADV. – adverb
 ADV. INTEROG. – adverb interogativ
 AERON. – aeronauticã
 AGRIC. – agriculturã

 AGRON. – agronomie
 ALB. – limba albanezã
 ANAT.- anatomie
 AOR. – aorist
 APIC. – apiculturã
 ARG. – argotic
 ARH. – arhaizant, arhaic
 ARHEOL. – arheologie
 ARHIT. – arhitecturã
 AROM. – aromânã
 ART. – articol; articulat
 ART. ADJ. – articol adjectival
 ART. HOT. – articol hotãrât
 ART. NEHOT. – articol nehotãrât
 ART. POS. – articol posesiv
 ASTRON. – astronomie
 BG. – limba bulgarã
 BIOCHIM. – biochimie
 BIOL. – biologie
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 BIS. – termen bisericesc
 BOT. – botanicã
 CEH. – limba cehã
 CF. – confer
 CHIM. – chimie
 CIB. – ciberneticã
 CIN. – cinema; cinematografie
 CONCR. – concretizat
 CONJ. – conjuncþie
 CONSTR. – construcþii
 CONT. – contabilitate
 COR. – coregrafie
 COSM. – cosmografie; cosmologie
 CUV. – cuvânt
 CUV. AM. – cuvânt american
 CUV. AUTOHT. – cuvânt autohton
 DAT. – dativ
 DEPR. – depreciativ
 DIAL. – dialect(al)
 DEM. – demonstrativ
 DIN. – dinari
 DROM. – dacoroman
 EBR. – limba ebraicã
 EC. – economie
 EC. POL. – economie politicã
 ELECTRON. – electronicã
 ELT. – electrotehnicã
 ENGL. – limba englezã
 ENGL. AM. – englezã americanã
 ENTOM. – entomologie
 ESPER. – limba esperanto
 EST. – estonianã
 ET. NEC. – etimologie necunoscutã
 EXPR. – expresie
 ETC. – etcetera („ºi celelalte lucruri“)
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 ETNOL. – etnologie
 F. – feminin
 FACT. – (tranzitiv) factitiv
 FAM. – familiar
 FARM. – farmacie; farmacologie
 FIG. – figurat
 FIL. – filozofie
 FILOL. – filologie
 FIN. – finanþe
 FIZ. – fizicã
 FIZIOL. – fiziologie
 FON. – foneticã; fonologie
 FOT. – fotografie
 FR. – limba francezã
 GEN. – genitiv
 GEOGR. – geografie
 GEOL. – geologie
 GEOM. – geometrie
 GER. – gerunziu
 GERM. – limba germanã
 GR. – limba greacã
 GRAM. – gramaticã
 HORT. – horticulturã
 IHT. – ihtiologie
 IMPER. – imperativ
 IMPERF. – imperfect
 IMPERS. – (verb) impersonal
 IMPR. – impropriu
 IND. – industrie
 INDIC. – indicativ
 INF. – infinitiv
 INFORM. – informaticã
 INTERJ. – interjecþie
 INTEROG. – interogativ
 INTRANZ. – intranzitiv
 INVAR. – invariabil
 IR. – ironic
 IST.- istorie
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 IT. – limba italianã
 ÎNV. – învechit
 JAP. – limba japonezã
 JUR. – ºtiinþe juridice
 LAT. – limba latinã
 LAT. LIT. – neologism din limba
latinã
 LAT. MED. – limba latinã medievalã
 LAT. POP. – limba latinã popularã
 LINGV. – lingvisticã
 LIT. – literaturã; literar
 LIVR. – livresc
 LOC.- locuþiune
 LOC. ADJ. – locuþiune adjectivalã
 LOC. ADV. – locuþiune adverbialã
LOC. CONJ. – locuþiune conjuncþionalã
 LOC. PREP. – locuþiune prepoziþionalã
 LOC. VB. – locuþiune verbalã
 LOG. – logicã
 M. – masculin
 MAGH. – limba maghiarã
 MAR. – marinã
 MAT. – matematicã
 MEC. – mecanicã
 MED. – medicinã
 MED. VET. – medicinã veterinarã
 MET. – meteorologie
 MIL. – termen militar
 MIN. – mineralogie; minerit
 MITOL. – mitologie
 M.M.CA PERF. – mai mult ca perfectul
 MUZ. – muzicã
 N. – neutru
 N.B. – nota bene
 NGR. – limba neogreacã

INDEX DE ABREVIERI

 NOM. – nominativ
 NUM. PR. – nume predicativ
 N.PR. – nume propriu
 NUM. – numeral
 NUM. ADV. – numeral adverbial
 NUM. CARD. – numeral cardinal
 NUM. COL. – numeral colectiv
 NUMISM. – numismaticã
 NUM. MULTIPL. – numeral multiplicativ
 NUM. NEHOT. – numeral nehotãrât
 NUM. ORD. – numeral ordinal
 OPT. – opticã
 ORNIT. – ornitologie
 PG./PAG. – paginã
 P. – post
 PART. – participiu
 PAS. – pasiv
 PEIOR. – peiorativ
 PERF. C. – perfect compus
 PERF. S. – perfect simplu
 PERS. – persoanã
 P. EXT. – prin extensiune
 P. GENER. – prin generalizare
 PICT. – picturã
 PL. – plural
 POL. – limba polonezã
 POP. – popular
 PORT. – limba portughezã
 POSTP. – postpoziþie
 PP. – paginã ºi postpaginã
 PR. – pronunþat
 PREF. – prefix
 PREP. – prepoziþie
 P. RESTR. – prin restricþie
 PREZ. – prezent
 PREZ. CONJ. – prezent conjunctiv
 PREZ. IND. – prezent indicativ
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 PRON. – pronume
 PRON. DEM. – pronume demonstrativ
 PRON. INTEROG. – pronume interogativ
 PRON. REL. – pronume relativ
 PRON. ÎNTÃR. – pronume de întãrire
 PRON. NEG. – pronume negativ
 PRON. NEHOT. – pronume nehotãrât
 PRON. PER. – pronume personal
 PRON. POS. – pronume posesiv
 PRON. REFL. – pronume reflexiv
 PRT. – partitiv
 PSIH. – psihologie
 RAD. – radio; radiofonie
REFL. – reflexiv
 REFL. IMPERS. – reflexiv impersonal
 REFL. PAS. – reflexiv pasiv
 REFL. RECIPR. – reflexiv reciproc
 REFL. UNIPERS. – reflexiv unipersonal
 REG. – regional
 ROM. – limba românã
 RROM. – limba rromani
 RUS. – limba rusã
 S. – substantiv
 SÃS. – dialectul sãsesc
 SB. – limba sârbã
 SEC. – secolul
 S.F. – substantiv feminin
 SG. – singular
 SIC. – dialectul sicilian
 SILV. – silviculturã
 SL. – limba slavã (veche)
 SLOV. – limba slovenã
 S.M. – substantiv masculin

10

 S.N. – substantiv neutru
 SP. – limba spaniolã
 SPEC. – prin specializare
 SUED. – limba suedezã
 SUF. – sufix
 ªT. NAT. – ºtiintele naturii
 ª.A. – ºi alþii/altele (numai dupã
nume de persoane)
 ª.A.M.D. – ºi aºa mai departe
 TÃT. – limba tãtarã
 TC. – limba turcã
 TEHN. – tehnicã
 TEL. – televiziune
 TEOL. – teologie
 TEXT. – industrie textilã
 TIPOGR. – tipografie
 TOP. – topografie
 TR. – trecut
 TRANZ. – tranzitiv
 TIPO. – tipografic(ã)
 ÞIG. – limba þigãneascã
 UCR. – limba ucraineanã
 NIPERS. – (verb) unipersonal
 URB. – urbanisticã
 V. – vezi
 V.C. – vezi cuvintele
 V. (+ limbã) – vechi
 VAR. – variantã
 VB. – verb
 VIIT. – viitor
 V. INTRANZ. – verb intranzitiv
 V. REFL. – verb reflexiv
 V. TRANZ. – verb tranzitiv
 VOC. – vocativ
 VS.– versus (opus; împotriva)
 ZOO. – zoologie

A
A
 S.M. INVAR. – 1. Prima literã
a alfabetului limbii române; 2.
Sunetul notat cu aceastã literã.
 INTERJ. – 1. Exclamaþie care
exprimã: surprinderea, entuziasmul, admiraþia, plãcerea, supãrarea, regretul etc.; 2. Exclamaþie care însoþeºte reamintirea
bruscã a ceva omis a fi fost
spus sau fãcut.
 PREP. – 1. Precede infinitivul scurt ca formã-tip a verbului. (Exemplu: a alerga); 2.
Ajutã la exprimarea unui raport
de comparaþie sau de asemãnare. (Exemplu: Miroase a
primãvarã.); 3. Intrã în compunerea unor adverbe, locuþiuni adverbiale ºi prepoziþionale,
precum ºi a unor substantive
sau adjective în care este inclus. (Exemple: de-a dreptul,
de-a lungul, atotputernic,

A
atoateºtiutor.); 4. Formeazã numerale distributive. (Exemplu:
Am vândut 50 de lãzi a 100 de
kilograme.)


ABA
 INTERJ. (ÎNV.) – Exclamaþie
care exprimã (în formã interogativã) mirarea sau cu care se
atrage atenþia cuiva când i se
spune ceva.
 S.F. (PL. Abale) – Þesãturã
groasã de lânã, de obicei de culoare albã, din care se confecþioneazã haine þãrãneºti;
pãnurã, dimie.


ABATE
 VB.: 1. TRANZ., REFL. ºi INTRANZ.
– A (se) îndepãrta de la direcþia
iniþialã. 2. – (FIG.) A se îndepãrta
de la o normã fixatã, de la o
linie de conduitã etc. 3. REFL. ªI
TRANZ. – A se opri în treacãt, în
drum spre altã þintã, undeva sau
la cineva. 4. REFL. – A se manifesta/produce în mod violent. 5.
REFL. ªI INTRANZ. A trece cuiva ceva
prin minte. (Exemple: a-i veni
o idee, o toanã; a i se nãzãri).
6. TRANZ. – A întrista, a deprima;
a doborî.

ABORDA

 S.M. (PL. Abaþii) – 1. Titlu
dat superiorului unei abaþii. 2.
Titlu onorific acordat unor preoþi catolici; persoanã care poartã acest titlu.
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acantaceelor, ale cãror frunze
mari, penate, uneori spinoase, ºi
rãdãcini sunt folosite în medicinã (Acanthus).
 (PL. Acante) S.F. – Ornament
arhitectonic caracteristic

capitelurilor corintice ºi comABORDA
pozite; care imitã frunzele de
 VB. INTRANZ. – (MAR.) (fãcând acantã.
referire la nave) A acosta la

þãrm. A se alipi de o altã navã,
ACCES
bord la bord (pentru a o ataca).
 (PL. Accese) S.N. – 1.
 VB. TRANZ. – A începe stuAnsamblu
de tulburãri clinice
dierea unei probleme; a trata o
ale
organismului
care se maniproblemã; a începe o discuþie.
festã brusc, în stare de sãnãtate
 VB. TRANZ. – A se apropia de
aparentã, ºi care se repetã, de
cineva pentru a-i vorbi.
obicei, la intervale imprevi
zibile. 2. Izbucnire violentã (de
ABSOLUT
scurtã duratã ºi mare intensi ADJECTIV SUBSTANTIVAT. N. – tate) a unei stãri sufleteºti.
Principiu veºnic, imuabil, infi (PL. Accese) S.N. – 1. Posinit, care, dupã unele concepþii bilitate de a pãtrunde; dreptul de
filozofice, stã la baza universului. a ajunge pânã într-un loc sau
 ADJ. – Care este indepen- pânã la o persoanã. 2. Intrare.
dent de orice condiþii ºi relaþii,

care nu este supus nici unei reACCIDENT
stricþii ºi care nu are limite;
 (PL. Accidente) S.N. – (GEOG.)
necondiþionat, desãvârºit, perfect.
Denivelare, neregularitate a so
lului.
ACANTÃ
 (PL. Accidente) S.N. –
 (PL. Acante) S.F. – Nume Eveniment imprevizibil, fortuit,
dat mai multor specii de plante care întrerupe mersul normal al
erbacee decorative din familia lucrurilor.

