M.E. Iacobescu

DICÞIONAR
de

PARONIME
AL LIMBII ROMÂNE

DICÞIONARELE

ªCOLARULUI

Editura ANDREAS

M.E. Iacobescu

ICÞIONAR
de

PARONIME
AL

LIMBII

ROMÂNE

Include aproximativ
1.500 de perechi paronimice

DICÞIONARELE

ªCOLARULUI

Editura ANDREAS

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
IACOBESCU, M.E.
Dicþionar de Paronime al Limbii Române / M.E. Iacobescu
Bucureºti: Andreas Print, 2013
ISBN 978-606-8271-46-0

© 2015,
Editura ANDREAS PRINT, Bucureºti
Toate drepturile asupra acestei ediþii în limba românã
sunt rezervate Editurii Andreas
Corecturã: Laura Ivona Dumitru
Tehnoredactare ºi copertã: Gheorghe Dumitru

Bun de tipar: 12.02.2015; Coli de tipar: 16
Format: Z6 (16/54x84 cm).

DIFUZOR EXCLUSIV:
AGENÞIA DE DIFUZARE DE CARTE
IVO PRINT
Calea Griviþei nr. 158, demisol, sector 1, Bucureºti
Tel./Fax: 021.222.07.67
E-mail: ivo_print@yahoo.com
Site: www.editura-andreas.ro

Cuvânt înainte

Paronimele sunt cuvinte cu o formã aproape identicã
(uneori diferind doar un singur sunet), dar cu sensuri total
diferite.
Criteriul dupã care o pereche de cuvinte e consideratã a
fi o pereche paronimicã este cel al atracþiei (confuzie paronimicã), vorbitorul folosind de regulã un cuvânt uzual,
pe care doar aparent îl cunoaºte ºi care este total nepotrivit
în context, forma specialã, specificã, fiindu-i necunoscutã,
majoritar din cauzã cã respectivul cuvânt a fost auditiv perceput eronat ºi nu a fost niciodatã vizualizat (prin lecturã!).
Drept paronime sunt considerate urmãtoarele trei tipuri
de perechi:
 cuvinte alcãtuite din acelaºi numãr de foneme, dar
deosebite prin metateza (modificare foneticã prin schimbarea locului sunetelor sau a silabelor dintr-un cuvânt) a
cel mult douã dintre ele:
Exemple:
antinomie (contradicþie aparent insolubilã între douã
principii, teze etc. filozofice, care se exclud reciproc ºi care
pot fi demonstrate, fiecare în parte, la fel de concludent)
în loc de antonimie (raport între douã antonime);
barbiton (instrument muzical asemãnãtor cu lira, la
vechii greci.) în loc de barbotin (roatã dinþatã care antreneazã vinciul ancorelor sau ºenila unor vehicule);
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cardan (sistem de suspensie sau de articulaþie care permite uneia dintre pãrþile lui sã-ºi pãstreze o anumitã poziþie
sau direcþie, indiferent de miºcãrile suportului ei) în loc de
cadran (suprafaþã (de obicei circularã) prevãzutã cu anumite diviziuni, pe care se citesc indicaþiile acului indicator
al unui instrument de mãsurã, al unui ceasornic etc.);
manej (loc special unde se dreseazã sau se antreneazã
caii, unde se învaþã cãlãria etc.) în loc de menaj (conducere
a treburilor casnice; activitatea gospodinei; gospodãrie.).
 cuvinte cu foneme vocalice sau consonantice corelative:
Exemple:
abuz (încãlcare a legalitãþii; (concr.) faptã ilegalã) în
loc de obuz (proiectil de artilerie);
adapta (a transforma ceva pentru a corespunde anumitor cerinþe) în loc de adopta (a înfia un copil );
eminent (care se distinge prin calitãþi (intelectuale) deosebite; excepþional, superior, remarcabil, excelent) în loc
de iminent (care este gata sã se producã, sã se întâmple (ºi
nu se poate amâna sau evita); inevitabil.);
fard (produs cosmetic pentru colorat faþa, ochii ºi
buzele) în loc de fart (unsoare pentru schiuri.);
oral (care se referã la gurã, care aparþine gurii; bucal)
în loc de orar (care indicã orele; fãcând referire la ore; care se
repetã în fiecare orã.).
 cuvinte cu un fonem în plus la unul dintre membrii
perechii:
Exemple:
abac (instrument de calculat alcãtuit dintr-un cadru cu
vergele pe care se pot deplasa bile colorate) în loc de abacã
(partea superioarã a capitelului unei coloane care face
legãtura cu arhitrava);
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calmar (gen de cefalopode comestibile, cu corpul alungit, cu înotãtoarele triunghiulare ºi cu gura înconjuratã de
zece) în loc de calemar (cãlimarã portativã în formã de
toc, care se purta la brâu.);
simula (a face sã parã adevãrat ceva ireal; a da, în mod
intenþionat, o impresie falsã) în loc de stimula (a excita,
activa);
spic (inflorescenþã caracteristicã plantelor graminee,
alcãtuitã din mai multe flori mici cu peduncul scurt, dispuse pe o axã centralã lungã) în loc de aspic (produs alimentar preparat din carne, oase ºi cartilaje, fierte timp
îndelungat în zeamã, care, dupã rãcire, se încheagã, devenind gelatinos.).
Unele dintre cele mai frecvente greºeli se fac (în confuzia):
Anual (odatã pe an) în loc de anuar (publicaþie care
apare odatã pe an).
Atlas (colecþie de hãrþi) în loc de atlaz (þesãturã).
Caic (navã micã, cu vele sau cu motor, cu prora ºi cu
pupa înãlþate) în loc de caiac (barcã pentru sport îngustã,
ascuþitã la capete, condusã cu padele).
Calcan (specie de peºte de mare) în loc de calaican
(sulfat de fier, de culoare verde).
Compliment (laudã fãcutã unei persoane) în loc de
complement (parte secundarã de propoziþie care determinã un verb, un adverb).
Familiar (intim, apropiat) în loc de familial (legat de
familie).
Mortal (care poate provoca / provoacã moartea) în loc
de mortar (material de construcþie compus din var, nisip,
ciment, apã).
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Opis (listã de acte, registru) în loc de opús/ópus (invers /
termen care denumeºte, împreunã cu un numãr de clasificare, o operã a unui compozitor, potrivit succesiunii cronologice a lucrãrilor sale).
Original (deosebit, aparte) în loc de originar (de origine).
Padelã (vâslã prevãzutã la capete cu câte o palã convexã) în loc de pedalã (pârghie de comandã sau de antrenare a unui mecanism: bicicletã, maºinã de cusut etc.).
Trocar (instrument chirurgical) în loc de troacar (pardesiu sau palton pentru femei, mai scurt).

Index de abrevieri
Pentru uºurarea folosirii acestui Dicþionar a fost nevoie
sã fie introduse în text abrevieri (abrevierea fiind o prescurtare, o reducere în lungime sau în conþinut a unui cuvânt sau a unei expresii comune, des folosite, ce poate
folosi orice semne grafice sau sonore, din orice parte a
unui cuvânt, expresii, idei, titlu, sunet, onomatopee), 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
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 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
 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
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 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“)
 etnol. – etnologie
 f. – feminin
 fact. – (tranzitiv) factitiv
 fam. – familiar
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 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
 Hr. – Hristos
 iht. – ihtiologie
 imper. – imperativ
 imperf. – imperfect
 impers. – (verb) impersonal
 impr. – impropriu
 ind. – industrie
 indic. – indicativ
 inf. – infinitiv
 inform. – informaticã

INDEX DE ABREVIERI

 interj. – interjecþie
 interog. – interogativ
 intranz. – intranzitiv
 invar. – invariabil
 ir. – ironic
 ist.– istorie
 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
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 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
 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
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 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 /
postpaginile
 pr. – pronunþat
 pref. – prefix
 prep. – prepoziþie
 p. restr. – prin restricþie
 prez. – prezent
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 prez. conj. – prezent conjunctiv
 prez. ind. – prezent indicativ
 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

INDEX DE ABREVIERI

 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
 s.n. – substantiv neutru
 sp. – limba spaniolã
 spec. – prin specializare
 sued. – limba suedezã
 suf. – sufix
 ºt. nat. – ºtiintele naturii
 º.a. – ºi altii /altele (numai
dupã nume de persoane)
 º.a.m.d. – ºi aºa mai departe
 tãt. – limba tãtarã
 tc. – limba turcã
 tehn. – tehnicã
 tel. – televiziune
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 teol. – teologie
 text. – industrie textilã
 tipogr. – tipografie
 top. – topografie
 tr. – trecut
 tranz. – tranzitiv
 tipo. – tipografic(ã)
 þig. – limba þigãneascã
 ucr. – limba ucraineanã
 unipers. – (verb) unipersonal
 urb. – urbanisticã
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 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
 zoo. – zoologie

A
ABAC (s.n.) – Instrument de
calculat alcãtuit dintr-un
cadru cu vergele pe care
se pot deplasa bile (colorate); Tabel sau diagramã
care permite rezolvarea
imediatã a unor calcule.
ABACÃ (s.f.) – (ARHIT.) Partea superioarã a capitelului unei coloane care face
legãtura cu arhitrava.


A
ABAZIE (s.f.) – (MED.) Tulburare nervoasã manifestatã
prin necoordonarea miºcãrilor în mers, datoratã
disfuncþiei aparatului vestibular.

ABCES (s.m.) – Acumulare
de puroi, bine delimitatã
de þesuturile din jur printr-o membranã de þesut
conjunctiv.
ACCES (s.m.) – 1. Ansamblu
de tulburãri clinice ale organismului care se manifestã brusc, în stare de sãnãtate aparentã, ºi care se
repetã, de obicei, la intervale imprevizibile. 2. Izbucnire violentã, de scurtã
duratã ºi mare intensitate,
a unei stãri sufleteºti. 3.
Posibilitate de a pãtrunde;
dreptul de a ajunge pânã
într-un loc sau pânã la o
persoanã. 4. Intrare.

ABAÞIE (s.f.) – Mânãstire
catolicã cu statut special
(împreunã cu averea ºi
domeniile ei), condusã de

un abate sau o abatesã,
depinzând fie de un epis- ABIL (adj.) – Îndemânatic,
iscusit, priceput, dibaci.
cop fie direct de Papã.

AGIL
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AGIL (adj.) – Care se miºcã ABORDA (vb.) – 1. (fãcând
uºor ºi repede; vioi, sprinten.
referire la nave) A acosta
la þãrm. A se alipi de o altã

navã, bord la bord (pentru
ABLAÞIUNE (s.f.) – 1. Transa o ataca). 2. A începe
portare, prin acþiunea vânstudierea unei probleme, a
tului, a apelor, a gheþarilor
trata o problemã, a începe
a materialului rezultat în
o discuþie. 3. A se apropia
urma dezagregãrii solului
de cineva pentru a-i vorbi.
sau a rocilor. 2. Îndepãr- ACORDA (vb.) – 1. A da (cu
tare chirurgicalã a unui
îngãduinþã, cu grijã, cu aorgan, tumori etc.
tenþie, cu bunãvoinþã); a
ABLUÞIUNE (s.f.) – Spãlare
oferi; a atribui. 2. A stabili
ritualã a corpului, spre puacordul gramatical. 3. A
rificarea acestuia, recoregla frecvenþa unui aparat,
mandatã de unele religii.
a unui sistem fizic etc., astfel
încât sã fie egalã cu frec
venþa altui aparat, sistem
ABDUCÞIE (s.f.) – Miºcare refizic etc. 4. A aduce sunetele
alizatã de un muºchi abunui instrument muzical la
ductor.
înãlþimea corectã.
ADUCÞIE (s.f.) – 1. Construc
þie hidrotehnicã ce serveºte la transportarea unui ABROGA (vb.) – A anula o
fluid de la punctul de caplege, un act normativ.
tare pânã la cel de fo- AROGA (vb.) – A–ºi atribui în
losire. 2. Miºcare realizatã
mod abuziv o calitate, un
de un muºchi aductor.
drept.




