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SINONIMELE 

SINONIMELE sunt cuvinte cu formă diferită şi cu sens identic 
sau asemănător. Ele se stabilesc numai în context, pentru fiecare sens 
al unui cuvânt polisemantic. 

Se poate stabili o relaŃie de sinonimie între:  
– două cuvinte (sinonimie lexicală): sigur – cert, precis – catego-

ric, neîndoielnic – negreşit; 
– o expresie şi un cuvânt (sinonimie lexico-frazeologică): sigur – 

fără îndoială; 
– două expresii (sinonimie frazeologică): fără îndoială – cu sigu-

ranŃă.  
Toate sinonimele unui cuvânt alcătuiesc o serie sinonimică.  
Sinonimele sunt, în funcŃie de gradul de echivalenŃă semantică: 
● perfecte – când sensurile sunt identice: (kaliu –potasiu, nicioda-

tă – nicicând, tuci – fontă, cucuruz – porumb) 
● aproximative – când se sugerează obiectul denumit, apărând 

echivalenŃe neaşteptate; luna – „regina nopŃii” (M. Eminescu – Me-
lancolie). 

În funcŃie de numărul de sensuri suprapuse, sinonimele sunt: 
● parŃiale – când nu toate sensurile coincid (repede – iute); 
● totale – când toate sensurile coincid (timp – vreme, zăpadă – nea 

– omăt). 
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A 
 

 
abandon s.n. 
abate vb. a III-a  
abil, -ă adj. 
abia adv. 
abis s.n. 
abreviere s.f. 
acalmie s.f.  
acont s.n. 

S: părăsire, renunŃare 
S: 1. a devia; 2. a doborî, a tăia 
S: dibaci, îndemânatic, descurcăreŃ 
S: cu greu, dificil 
S: prăpastie, hău, genune 
S: prescurtare, scurtare, reducere 
S: calm, linişte, tihnă 
S: arvună, avans 

acoperi vb. a IV-a S: a se înveli, a astupa, a ascunde 
activ, -ă adj. S: dinamic, energic, harnic 
actual, -ă adj. S: contemporan, modern 
adâncitură s.f. S: cavitate, groapă, scobitură 
adept, -ă s.m şi f. S: aderent, partizan 
adesea adv. 
adiere s.f.  
a administra vb. I 
admirabil, -ă adj.  

S: adeseori, des, frecvent 
S: boare, suflare, pală 
S: a conduce, a gospodări, a cârmui 
S: încântător, minunat, splendid, fermecător 

adormi vb. IV 
aer s.n.  

S: a aŃipi 
S: văzduh, cer, atmosferă 

afirma vb. I 
agitaŃie s.f. 
agresiv, -ă adj.  
agrest, -ă adj. (livr.) 
aievea adv.  

S: a declara, a pretinde, a susŃine, a zice 
S: frământare, tumult, zbatere 
S: arŃăgos, bătăios, violent, coleric 
S: rural, câmpenesc 
S: adevărat, real, concret 

ajuta vb. I S: a ajutora, a sprijini 
alcătuitor, -oare adj. 
aleatoriu adj. (livr.)  

S: component, constituent 
S: accidental, întâmplător, ocazional 

ales, -easă adj. S: deosebit, distins, select, rafinat 
alina vb. I S: 1. a potoli, a domoli, a linişti; a calma, a 

astâmpăra, a uşura; 2. a mângâia, a răsfăŃa, 
a dezmierda  

alinta vb. I S: a dezmierda, a mângâia, a răsfăŃa, a râz-
gâia. 

alipit, -ă adj. S: aglutinat, lipit, reunit, sudat, unit 
altruism s.n. S: generozitate, dăruire, mărinimie 
amănunt s.n. S: detaliu 
amândoi, -ouă num. 
colect. 

S: ambii 

amestec s.n. S: amalgam, intervenŃie, ingerinŃă 
aminti vb. IV S: a evoca, a consemna, a pomeni 
ancheta vb. I S: a cerceta, a interoga 
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antum, -ă adj. S: publicat în timpul vieŃii 
apăra vb. I S: a feri, a ocroti, a păzi, a proteja 
apărea vb. II S: a se arăta, a ieşi, a se ivi 
apogeu s.n. S: culme, vârf 
aprilie s.m. S: prier 
aprinde vb. III S: a începe să ardă, a se înflăcăra 
aproximativ adv. S: cam, circa 
apus s.n. S: asfinŃire, scăpătare, vest 
armată s.f. S: oştire, oaste, trupe 
armonie s.f S: concordanŃă, muzicalitate, eufonie 
arşiŃă s.f. S: caniculă, zăduf 
ascunde vb. III S: a acoperi, a camufla, a masca, a piti 
asemănare s.f. S: analogie, înrudire, potrivire 
asimila vb. I S: a se încorpora, a absorbi 
asprime s.f. S: asperitate, aspreală, duritate 
astupa vb. I S: a acoperi, a închide, a înfunda 
asuprit, -ă adj. s.m. şi f. S: exploatat, oprimat, prigonit 
atent, -ă adj. S: 1. prezent, prevenitor, grijuliu; 2. amabil, 

politicos 
atmosferă s.f.  S: aer, eter, văzduh 
atrăgător, -oare adj. S: agreabil, atractiv, plăcut 
auditoriu s.n. S: asistenŃă 
august s.m. S: gustar 
autoritate s.f.  S: competenŃă, drept, putere, forŃă 
avansa vb. I S: a înainta, a se dezvolta 
avansat, -ă adj. S: înaintat, dezvoltat, evoluat 
avânt S: 1. însufleŃire, elan, impuls; 2. înflorire, 

dezvoltare, progres. 
avantaj s.n. S: 1. folos, câştig, profit; 2. privilegiu, fa-

voare, interes 
avea vb.II S: a deŃine, a dispune, a poseda  

 
 
B 
 

babilonie s.f. S: învălmăşeală, încurcătură, haos, amestec, 
încâlceală 

badijona vb. I S: a unge 
baftă s.f. S: noroc, şansă 
bagatelă s.f. S: fleac, nimic 
baie s.f. S: 1. scaldă, îmbăiere; 2. cadă, vană;  

3. recipient; 4. (la pl.) staŃiune balneară;  
5. mină 

bairam s.n. S: petrecere, zaiafet, chef 
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balast s.n. S: încărcătură, lest 
batic s.n. S: eşarfă 
batjocori vb. IV S: ridiculiza 
bandă1 s.f. S: ceată, grup, clan 
bandă2 s.f. S: fâşie, banderolă 
bănesc adj. S: monetar, financiar 
bănos adj.  S: rentabil 
bănuitor, -oare adj. S: suspicios 
bălŃat, -ă adj. S: pestriŃ, tărcat 
bărbătesc, -ească adj. S: 1. masculin, viguros, puternic, viril;  

2. curajos, viteaz, temerar 
băştinaş s.m. S: indigen, aborigen  
bănuială s.f. S: conjectură, presupunere, supoziŃie 
bătrâneŃe s.f. S: senectute 
băştinaş, -ă adj. s.m. şi f. S: aborigen, autohton, neaoş 
bârfi vb. IV S: a defăima, a denigra, a calomnia 
beat, -ă adj. S: ameŃit, afumat, cherchelit, îmbătat, ma-

tol, pilit, turmentat 
beatitudine s.f. S: fericire, euforie, încântare 
bej adj. S: cafeniu-deschis, maroniu-deschis 
belaliu, -ie adj. S: 1. anevoios, dificil, complicat, încâlcit, 

greu; 2. mofturos, năzuros, debil 
benchetui, vb. IV S: a chefui, a petrece, a se ospăta, a se des-

făta. 
beŃie s.f. S: ebrietate 
bilunar, -ă adj. S: bimensual 
binecuvântare s.f. S: benedicŃiune, blagoslovire 
binefăcător, -oare adj., 
s.m. şi f. 

S: benefic, bun, propice 

binevoitor, -oare adj. S: amabil, afabil 
binecrescut adj. S: civilizat 
birui vb. IV S: a bate, a învinge 
blond, -ă adj. 
blestem s.n. 

S: bălai, blondin, galben 
S: imprecaŃie 

boală s.f. S: afecŃiune, maladie, suferinŃă 
bogăŃie s.f. S: avere, avut, bunuri, belşug, abundenŃă 
brumăriu, -ie adj. S: brumat, alb-cenuşiu 
brun,-ă adj. S: cafeniu-închis, brunet, oacheş, negricios, 

tuciuriu, smead 
brusc, -ă adj. şi adv. S: deodată, pe neaşteptate, intempestiv, fără 

veste 
bruscheŃe s.f. S: asprime, nepoliteŃe, grosolănie 
brutal, -ă adj. S: aspru, dur, necioplit, grosolan, mitocan, 

necivilizat, primitiv 
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brut, -ă, adj. S: necizelat, nefasonat, neprelucrat 
bucura vb. I S: a se înveseli, a se veseli 
burlac s.m. şi adj. S: celibatar, necăsătorit, becher, cavaler, 

holtei 
 
 
C 
 

ca adv. S: 1. cum, precum, aşa cum, de exemplu, 
bunăoară; 2. aproape, cam, aproximativ 

cabinet s.n. S: 1. odaie, încăpere, birou, 2. guvern, con-
siliu de miniştri 

cablu s.n. S: 1. fir răsucit, funie, odgon; 2. telefon 
cacialma s.f. S: înşelătorie, păcăleală, tragere pe sfoară, 

sminteală, înşelăciune 
cadavru s.n. S: leş, hoit, stârv 
cadă s.f. S: baie, vană; 2. vas, butoi 
cadenŃă s.f. S: ritm, repetare, măsură 
cadre s.n. S: personal, funcŃionari, colectiv de muncă, 

slujbaşi 
caduc, -ă adj. S: trecător, efemer, perisabil 
casă s.f. S: imobil, locuinŃă 
casnic, -ă adj. 
caznă s.f. 

S: 1. familial, gospodăresc, 2. conjugal  
S: tortură 

cafeniu, -ie adj. S: castaniu, maro, şaten 
calcul s.n. S: socoteală, estimare, aranjament 
cale s.f. S: cărare, drum, chip, fel, manieră 
calitate s.f. S: atribut, caracter, specific 
cancer s.n. S: neoplasm 
cap s.n. S: craniu, bilă, căpăŃână, căpetenie 
caracteristic, -ă adj.  S: particular, propriu, specific 
carte s.f. S: volum, cultură, scrisoare (înv.) 
cauză s.f. S: motiv, pricină 
caznă s.f. S: tortură, supliciu 
cădea vb. II S: a pica, a se prăbuşi, a se dărâma 
călare adj. şi adv.  S: ecvestru  
călărie s.f. S: echitaŃie, hipism 
căsătorie s.f. S: căsnicie, mariaj 
căra vb. I S: a transporta, a purta 
cântări vb. IV S: a atârna, a trage, a preŃui, a valora 
câştiga vb. I S: a agonisi, a dobândi, a obŃine, a cuceri 
ceas s.n. S: 1. oră; 2. ceasornic, orologiu 
cenuşiu, -ie adj. S: gri 
cere vb. III S: a cerşi, a se milogi, a solicita 
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ceresc, -ească adj. S: celest, sideral 
certa vb. I S: a apostrofa, a dojeni, a mustra, a se cion-

dăni 
cetate s.f. S: fortăreaŃă, citadelă, oraş 
cetăŃenesc, -ească adj. S: civic 
chema vb. I S: a invita, a pofti 
chinui vb. IV S: a canoni, a maltrata, a schingiui 
chibzui vb. IV S: a reflecta, a gândi, a calcula 
cinste s.f. S: corectitudine, onestitate 
cinsti vb. IV S: a onora, a respecta, a stima 
citeŃ, -eaŃă adj. S: clar, lizibil 
ciudăŃenie s.f. S: bazaconie, comedie, drăcie 
ciopli vb. IV S: a sculpta 
civilizat, -ă adj. S: educat, manierat, urban 
comenta vb. I S: a analiza, a explica, a tâlcui 
comic, -ă adj. S: haios, hazliu, hazos, ilar, grotesc 
comparaŃie s.f. S: comparare, confruntare, paralelă 
compoziŃie s.f. S: compunere, lucrare, alcătuire 
concis, -ă adj. S: concentrat, laconic, sumar 
concret, -ă adj. S: fizic, material, palpabil 
conferinŃă s.f. S: cuvântare, speech 
constata vb.I S: a înregistra, a observa, a remarca, a sesi-

za 
construi vb. IV S: a clădi, a edifica, a înălŃa, a zidi 
contact s.n. S: atingere, impact 
context s.n. S: împrejurare, conjunctură 
copilăresc, -ească adj.  
coroiat, -ă adj.  
coti vb. IV 

S: infantil, pueril, copilăros 
S: acvilin 
S: a vira, a ocoli 

cotidian, -ă adj., s.n. S: 1. zilnic; 2. gazetă 
credibil, -ă adj. S: plauzibil, verosimil 
credincios, -oasă adj.  S: devotat, fidel, loial 
crescător, -oare adj. S: ascendent, suitor, progresiv 
creşte vb. III  S: 1. a se dezvolta, a se mări treptat, a edu-

ca, a forma; 2. (despre animale) a hrăni, a 
avea grijă de  

cronic, -ă adj. S: durabil, persistent 
crud, -ă adj. S: necopt, fraged, tânăr, nemilos, neiertător 
cult, -ă adj. S: citit, cultivat, erudit, luminat 
cumpănit, -ă adj. S: calculat, socotit, judicios, ponderat 
curaj s.n. S: bărbăŃie, neînfricare, vitejie, bravură 
curat, -ă adj. S: imaculat, nepătat, spălat 
curgător, -oare adj. S: cursiv, fluent 
cutremur s.n. S: seism 
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cuvânt s.n. S: termen, vocabulă, vorbă 
cuviincios, -oasă adj. S: decent, simŃit 

 
 
D 
 

da vb. I S: a înmâna, a oferi, a furniza, a vinde, a 
preda 

da capo (it.) adv. S: de la început, de la cap 
dală s.f. S: placă, lespede 
dalb,-ă adj. S: alb, imaculat; (fig.) neprihănit 
dalie s.f. S: gherghină 
dalmatic adj. S: dalmaŃian 
damblagi vb. IV S: a paraliza 
damnaŃiune s.f. S: osândă, condamnare, pedeapsă 
dancing (angl.) s.n. S: local, bar unde se şi dansează 
dansa vb. IV S: a juca, a petrece, a se mişca în ritm de 

dans după o melodie 
dantela vb. I S: a cresta, a tăia 
danubian,-ă adj. S: dunărean 
dar s.n. S: 1. cadou; 2. talent, vocaŃie, har 
darnic, -ă adj. S: culant, filotim, generos, milostiv 
dărâma vb. I S: demola 
dărâmătură s.f. S: ruină, surpătură 
datorie s.f. S: îndatorire, obligaŃie, sarcină 
datornic, -a s.m şi f. S: debitor 
deal s.n. S: colină 
decădere s.f. S: apus, crepuscul, declin, regres 
decembrie s.m S: îndrea 
decola vb. I S: a se desprinde de sol 
defini vb. IV S: a se caracteriza, a se contura, a explica 
degusta vb. I S: a savura 
delăsător, -oare adj. S: indiferent, indolent 
demite vb. III S: a concendia, a debarca, a mazili, a scoate 
demnitate s.f. S: prestigiu, stimă, rang 
dens, -ă adj. S: compact 
denunŃător, -oare s.m. 
şi f. 

S: delator, pârâtor 

depăşi vb. IV S: a devansa, a surmonta, a întrece 
depunător s.m. S: deponent 
deosebi vb. IV 
deranja vb. I 

S: a se diferenŃia, a diferi, a se distinge 
S: a jena, a tulbura, a stingheri, a incomoda 

derâdere s.f. 
derogare s.f. 

S: băşcălie, deriziune, ridiculizare 
S: excepŃie, abatere 
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descoji vb. IV 
desfacere s.f. 

S: a coji, a decortica 
S: descompunere, despărŃire, dezorganizare 

desfiinŃa vb. I S: aboli, suprima 
desfăşura vb. I S: 1. efectua; 2. a desface, a întinde 
despăgubire s.f. S: compensare, daune, reparaŃie 
destăinuire s.f. S: confensiune, confidenŃă, mărturisire, 

spovedanie 
destul, -ă adj., adv. S: îndeajuns, îndestul, suficient 
deştept, -eaptă adj., 
s.m. şi f. 

S: ager, inteligent, isteŃ, perspicace 

determina vb. I S: a cauza, a da, a face, a genera 
devaloriza vb. I S: a se demonetiza, a se deprecia 
dezastru s.n. S: calamitate, cataclism, catastrofă 
dezgust s.n. S: aversiune, greaŃă, oroare, silă 
dezice vb.III S: a abjura, a se lepăda, a renega 
dictator s.m. S: autocrat, despot, tiran 
dinainte adv., adj.  
invar. 

S: 1. Înainte, în faŃă; 2. anterior, precedent 

discuta vb.I S: a conversa, a convorbi, a dialoga 
diurn, -ă adj. S: zilnic 
document s.n. S: act, carte, hrisov, zapis 
dominant, -ă adj. S: precumpănitor, predominant, prevalent 
dorinŃă s.f. S: deziderat, doleanŃă, aspiraŃie 
drag, -ă adj. S: iubit, îndrăgit, scump 
dragoste s.f. S: iubire, afecŃiune, amor 
dramă s.f. S: 1. nenorocire, nefericire; 2. piesă de tea-

tru cu deznodământ trist 
drapel s.n. S: steag, stindard 
drept, -eaptă adj. S: rectiliniu, direct 
drege vb. III S: repara 
dublu, -ă adj. S: îndoit 
duşmănie s.f. S: animozitate, ură, vrajbă 

 
 
E 
 

eben s.n. S: abanos 
echer s.n. S: colŃar 
echilibra vb. I S: a cumpăni, a compensa 
echimoză s.f. S: vânătaie, vineŃeală 
echipaj s.n. S: 1. suită, alai, escortă; 2. caleaşcă 
echipă s.f. S: grup, grupă, formaŃie 
echitabil, -ă adj. S: just, drept, nepărtinitor 
echitaŃie s.f. S: călărie 
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ecleziastic, -ă adj. S: bisericesc, clerical, preoŃesc 
eclipsa vb. I S: a întuneca, a depăşi, a întrece 
eden (livr.) s.n. S: paradis, rai 
edict s.n. S: decret 
eficient, -ă adj. S: eficace, fructuos 
elabora vb. I S: a formula, a scoate, a emite, a redacta, a 

compune, a redija, a scrie, a întocmi, a alcă-
tui, a efectua, a face 

elev, -ă s.m. şi f. S: 1. şcolar, discipol, învăŃăcel, ucenic;  
2. novice, începător 

elen, -ă adj. S: grec, elin 
elevat, -ă adj. S: înalt, superior, academic, solemn 
elibera vb.I S: a se descătuşa, a se dezrobi, a se libera, a 

se slobozi 
elipsă s.f. S: 1. figură geometrică; 2. omitere, omisiu-

ne, lipsă, neglijare, uitare  
elogiu s.n. S: apologie, panegiric, osana, laudă 
emoŃie s.f. S: impresie, tulburare, zguduire, cutremura-

re, nelinişte 
emoŃionant, -ă adj. S: mişcător, tulburător, răscolitor,  

impresionant 
emoŃionat,-ă adj. S: atins, înduioşat 
empiric,-ă adj.  S: intuitiv, experimentat, practic, direct 
emul s.m. S: rival, concurent, competitor 
emulativ,-ă adj. S: stimulativ 
emulaŃie s.f. S: întrecere, rivalitate, concurs, competiŃie 
enciclopedic,-ă adj. S: vast, cuprinzător, complex, amplu, întins, 

multilateral 
enclitic,-ă adj. S: (despre art.) hotărât, postpus 
eul s.m. S: personalitatea individului 
ev s.m. şi s.n. S: epocă, eră, perioadă 
evapora vb.I S: a se vaporiza, a se volatiliza 
evolutiv, -ă adj. S: progresiv, istoric, cronologic, diacronic 
exagerare s.f. S: abuz, exces, exacerbare 
explozibil, -ă adj. 
expresiv, -ă 

S: detonant, fulminant 
S: pitoresc, evocator, semnificativ, sugestiv 
 
 
F 
 

fabulos, -oasă adj. S: legendar, miraculos, mitic, nemaipome-
nit, nemaicunoscut, uimitor 

falnic, -ă adj. S: grandios, maiestuos, monumental, semeŃ 
facil, -ă adj. S: simplu, uşor, comod, lesnicios 
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faclă s.f. S: torŃă, făclie 
factor s.m. S: element, condiŃie, împrejurare 
factură s.f. S: structură, constituire, construcŃie, alcătu-

ire 
facultate s.f. S: capacitate, posibilitate, aptitudine, calita-

te. 
facultativ, -ă adj. S: nesilit, supletiv, benevol 
fad,-ă adj. S: insipid, leşios, sălciu 
faimos,-oasă adj. S: cunoscut, ilustru, renumit, vestit 
fală s.f. S: trufie, îngâmfare, orgoliu 
fald s.n S: cută, pliu, încreŃitură 
falie s.f.  S: spărtură, ruptură, despicătură 
faliment s.n. S: sărăcie, scăpătare, mofluzie, bancrută; 

(fig.) ruină 
falit,-ă adj. S: insolvabil, mofluz, scăpătat, ruinat 
fan s.m. S: admirator 
fantezie s.f. S: 1. imaginaŃie, reverie, închipuire; 2. 

plăsmuire, născocire, iluzie, ficŃiune 
fariseu s.m. S: ipocrit, făŃarnic, prefăcut, viclean, perfid 
farsor,-oare adj. S: impostor, şarlatan, mincinos, şnapan 
fatidic, -ă adj.  S: predestinat, prescris, fatal 
faŃă s.f.  S: chip, figură, mutră 
făcătură s.f. S: farmec, vrajă 
făclie s.f. S: faclă, torŃă 
făgădău (reg.) s.n. S: han, cârciumă, birt 
făli vb. IV S: a se mândri, a se lăuda, a se fuduli 
fărădelege s.f. S: nelegiuire, ticăloşie, mişelie 
făt s.m. S: fecior, fiu, băiat, copil 
fâlfâi vb. IV S: a flutura 
fântână s.f. S: puŃ, apă, cişmea 
fârtat s.m. S: prieten, tovarăş, amic 
febră s.f. S: 1. s. temperatură, călduri, fierbinŃeală;  

2. (fig.) emoŃie, nelinişte, încordare 
februarie s.m. S: făurar, faur 
fecioară s.f. S: fată, virgină 
fecior s.m. S: 1. fiu, băiat, copil; (înv. şi pop.) făt, co-

con; 2. flăcău, tânăr; 3. valet, lacheu, servi-
tor 

fecund,-ă adj. S: productiv, fertil, mănos, rodnic 
fedeleş s.n. S: butoiaş 
federaŃie s.f. S: uniune, coaliŃie 
feeric,-ă adj. S: minunat, încântâtor 
femeiesc, -iască adj. S: feminin, muieresc 
firesc, -ească adj. S: natural, normal 
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folositor, -oare adj. S: necesar, trebuincios, util, avantajos 
formidabil, -ă adj. S: colosal, excelent, nemaipomenit, grozav 
fundaŃie s.f. S: 1. bază, fundament, temelie; 2. instituŃie 

obştească 
fura vb.I S: a ciordi, a ciupi, a delapida, a mangli, a 

şuti 
fuziona vb. I S: a se contopi, a se uni 

 
 
G 
 

gabarit s.n. S: capacitate, volum 
gafă s.f. S: greşeală, prostie 
gaică s.f. S: atârnătoare, agăŃătoare 
gaj s.n. S: amanet, zălog, cauŃiune 
galantar s.n. S: vitrină 
gală s.f. S: festivitate, solemnitate, sărbătoare 
galerie s.f. S: 1. tunel; 2. coridor, canal; 3. muzeu, co-

lecŃie; 4. (fig.) şir, serie 
galeş, -ă adj. S: drăgăstos, duios, melancolic 
galon s.n. S: şiret, panglică, tresă 
gamă s.f. S: serie, succesiune 
gang s.n. S: coridor, culoar, tindă 
gangster s.m. S: bandit, răufăcător 
garant, -ă adj.  S: girant, chezaş 
gard s.n. S: împrejmuire, ocol, îngrăditură 
gardă s.f. S: pază, veghe, strajă 
garderobă s.f. S: 1. vestiar; 2. îmbrăcăminte 
gazetă sf. S: ziar, jurnal, cotidian 
găbji (pop.) vb. IV S: a apuca, a înşfăca 
găgăuŃă s.m. S: bleg, nătărău, neghiob, gogoman 
găinar s.m. S: borfaş, şarlatan, potlogar 
găuri vb. IV S: a perfora, a sfredeli, a străpunge 
gâde (pop.) s.m. S: călău 
gâfâi vb.  S: a sufla (din greu), a pufăi, a răsufla 
gâlceavă s.f. S: ceartă, conflict, dispută, neînŃelegere, 

divergenŃă, dezacord, pricină 
gândi vb. IV S: a chibzui, a cugeta, a judeca, a medita 
geneză s.f. S: 1. origine, naştere; 2. facere, creaŃie, ivi-

re 
gentilom s.m. S: nobil, aristocrat, gentleman 
general, -ă adj. S: colectiv, comun, public 
giuvaier s.n. S: bijuterie, podoabă, odor 
glacial, -ă adj. S: distant, rece 


