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Cuvânt-înainte 

 Organizată alfabetic, lucrarea de faŃă are forma unui dicŃionar, al 
cărui obiect îl constituie omografele (= cuvinte/elemente care se scriu 
la fel). 

 De ce un dicŃionar de omografe? Pentru că experienŃa ne-a arătat 
un fapt surprinzător: nu de puŃine ori sfera omografelor este redusă la 
omonime, uneori chiar numai la omonimele totale. Or, tocmai omo-
grafele care nu sunt omonime totale le ridică vorbitorilor preocupaŃi 
de exprimarea corectă cele mai multe probleme. 

 IntenŃia noastră a fost aceea de a veni în mod real în sprijinul elevi-
lor şi studenŃilor care studiază limba română şi care întâmpină dificul-
tăŃi nu în a stabili relaŃia de omonimie sau în a folosi omonimele 
totale, ci în a selecta formele flexionare ale omonimelor parŃiale, în a 
utiliza corect omografele care comportă o accentuare diferită sau pe 
acelea, mai putine, care se pronunŃă diferit. De aceea, lucrarea nu in-
ventariază omonime totale, întrucât, aparŃinând aceleiaşi părŃi de vor-
bire şi având toate formele identice, acestea nu ridică problemele pe 
care le pun omonimele parŃiale, cuvinte cu unele forme identice şi al-
tele diferite sau prezente numai la unul dintre omonime (STIMULA-
TOR1 (despre substanŃe/despre agenŃi) care stimulează; (despre 
substanŃe organice) care, în cantităŃi mici, accelerează creşterea plan-
telor) adj. m., pl. stimulatori; f. sg. şi pl. stimulatoare; STIMULA-
TOR2 (substanŃă, agent care stimulează) s. m., pl. stimulatori; 
STIMULATOR3 (aparat care stimulează) s. n., pl. stimulatoare; 
BLANC1 (piele tăbăcită folosită în marochinărie; fâşie de material 
insensibil adăugată, pentru protecŃie, la capetele bobinelor de film/de 
bandă magnetică) s. n.; BLANC2 (spaŃiu alb care desparte două cuvin-
te tipărite) s. n., pl. blancuri). 

 În acelaşi scop, am inclus în lucrare, pe lângă numeroasele omoni-
me parŃiale, şi alte cuvinte care se scriu la fel, dar care au accentuare 
diferită (JUNIOR1 (despre sportivi) care are vârsta între 13 şi 19 ani, 
limitele variind de la o specialitate sportivă la alta) (-ni-or) adj. m., 
(sportiv care are vârsta între 13 şi 19 ani, limitele variind de la o spe-
cialitate sportivă la alta) s. m., pl. juniori; adj. f., (sportivă care are 
vârsta între 13 şi 19 ani, limitele variind de la o specialitate sportivă la 
alta) s. f. junioară, pl. junioare; JUNIOR2 (fiul (considerat în raport 
cu tatăl) (-ni-or) s. m.; abr. jr/Jr) sau care se pronunŃă diferit (CURIE1 
(administraŃie pontificală a bisericii romano-catolice; diviziune tribală 
la romani) (-ri-e) s. f., art. curia (-ri-a), g.-d. art. curiei; pl. curii, art. 
curiile (-ri-i-); CURIE2 (unitate de măsură pentru radioactivitate) (fr.) 
[pron. cüri] (-rie) s. m., pl. curie; simb. Ci). Nu am lăsat deoparte nici 
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elemetele care se scriu la fel, acestea ajutându-i pe elevi mai ales în 
efectuarea analizei gramaticale corecte (DE DEASUPRA1 (de peste) 
prep. + prep. (de deasupra mării); DE DEASUPRA2 (din partea de 
sus) prep. + adv. (raftul de deasupra). 

Cei interesaŃi nu vor găsi în paginile cărŃii doar formele gramatica-
le ale omografelor (redate aşa cum sunt ele în DOOM2), ci şi sensurile 
cuvintelor (prezente în DEX1, în MDN2 sau în DAR3), ceea ce face 
mult mai simplă folosirea corectă a cuvintelor înregistrate (dat fiind că 
forma se selectează în funcŃie de sensul/sensurile cuvântului). 

 De asemenea, sunt consemnate şi restricŃiile de uz la cuvintele în-
vechite, regionale, familiare etc. – care nu aparŃin limbii literare actua-
le şi, în consecinŃă, nu sunt acceptate decât cu funcŃie expresivă –, deci 
lucrarea vine în ajutor şi în acest mod. 

 Toate acestea fac ca dicŃionarul pe care vi-l propunem să constitu-
ie, în opinia noastră, un instrument de lucru extrem de util pentru cla-
rificarea problemelor din domeniul său de referinŃă. 
  

 Autoarea 
 

                                                 
1 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iordu Iordan”, DicŃionarul explica-

tiv al limbii române, ediŃia a II-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. 
2 Florin Marcu, Marele dicŃionar de neologisme, Saeculum Vizual, Bucureşti, 2008. 
3 Gh. Bulgăr, Gh. Constantinescu-Dobridor, DicŃionar de arhaisme şi regionalisme, 

Saeculum Vizual, Bucureşti, 2005. 
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Abrevieri 

abr. abreviat; abreviere 
ac. acuzativ 
acc. accentuat 
adj. adjectiv; adjectival 
adj. pr. adjectiv pronomi-

nal 
adv. adverb; adverbial 
anat. anatomie 
angl. anglicism; anglo-

americanism 
arg. argotic 
arhit. arhitectură 
art. articol; articulat 
aux. auxiliar 
biol. biologie 
bot. botanică 
chim. chimie 
cit. citit 
compar. comparativ 
cond. condiŃional-optativ 
conj. conjunctiv 
conjcŃ. conjuncŃie;  

conjuncŃional 
cor. coregrafie 
d.  dativ 
engl. engleză 
expr. expresie; expresii 
f.  feminin 
fam. familiar 
fig. figurat 
filos. filosofie 
fiz. fizică 
fon. fonetică; fonologie 
fr.  franŃuzism;  

franceză 
g.  genitiv 
g.-d. genitiv-dativ 
geol. geologie 
ger. gerunziu 
germ. germanism;  

germană 

gram. gramatică 
hisp. hispanism 
hot. hotărât 
imper. imperativ 
imperf. imperfect 
impers. impersonal 
ind. indicativ 
inf. infinitiv 
inform. informatică 
int. interogativ 
interj. interjecŃie 
invar. invariabil 
it.  italienism; italiană 
înv. învechit; ieşit din 

uz 
jur. domeniul juridic 
lat. latinism; latină 
lingv. lingvistică 
livr. livresc 
loc. adj. locuŃiune  

adjectivală 
loc. adv. locuŃiune  

adverbială 
loc. conjcŃ. locuŃiune conjunc-

Ńională 
loc. prep. locuŃiune prepozi-

Ńională 
log. logică 
m.  masculin 
mar. marină 
mat. matematică 
med. medicină 
mil. domeniul militar 
m.m.c.p. mai-mult-ca-

perfect 
muz. muzică 
n.  neutru 
neacc. neaccentuat 
neart. nearticulat 
neg. negativ 
nom. nominativ 
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num. numeral 
part. participiu 
perf. s. perfect simplu 
pl.  plural 
poligr. poligrafie 
pop. popular 
pr. pronume;  

pronominal 
pred. predicativ 
prep. prepoziŃie;  

prepoziŃional 
prez. prezent 
pron. pronunŃat 
psih. psihologie 
refl. reflexiv 

reg. regional 
rel. relativ 
rus. rusism; rusă 
s.  substantiv;  

substantival 
sg. singular 
simb. simbol 
slav. slavonism 
tehn. tehnică 
v.  vezi 
vb. verb; verbal 
viit. viitor 
voc. vocativ 
zool. zoologie 
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SEMNE ŞI CONVENłII GRAFICE 

Semnul Denumirea/poziŃia Valoarea Exemple 

[] paranteze drepte încadrează 
pronunŃarea 

aftershave [pron. 
aftărşeĭv] 

~ tildă la nivelul rân-
dului 

înlocuieşte 
un element 
anterior 

abandona (a ~) 

/ bară oblică „sau” – se-
pară varian-
tele  

facsimil/facsimil 

// bară oblică dublă „sau” – se-
pară grupu-
rile de 
variante 

de aici/de aci 
(tempo lent)// 
de-aici/de-aci 
(tempo rapid) 

 sublinierea cu o li-
nie a unei vocale 

accentul 
principal 

casă 

 sublinierea cu două 
linii a unei vocale 

accentul se-
cundar 

anteroposterior 

cifrele 
„la 
umăr” 

exponent disting ele-
mentele 
omografe 

abate1 s. m.  
abate2 (a ~) vb. 

- cratima în despărŃi-
rea la capăt de rând 

limita dintre 
secvenŃe 

aclama (a-cla-) 
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SEMNE PENTRU INDICAREA PRONUNłĂRII 

Semnul Valoarea  Exemple 

ă vocala „slabă” din en-
gleză 

aftershave (angl.) [pron. 
aftărşeĭv] 

č sunetul redat în ortogra-
fia românească prin c + 

e, i 

brunch (angl.) [pron. 
branč] 

ě semivocala e ca în deal îndeaievea [dea pron. 
děa în tempo rapid] 

ğ sunetul redat în ortogra-
fia românească prin g + 

e, i 

azerbaidjan [dj pron. ğ] 

ĭ semivocala i ca în iei accesoriu [riu pron. rĭu] 
k sunetul redat în ortogra-

fia românească prin c + 

vocală în afară de e, i 

(când redarea prin c ar 
putea duce la confuzii) 

 
backhand (angl.) [pron. 
bekhend] 

ö 1. vocală anterioară ro-
tunjită cu deschidere 
medie (pronunŃată ca un 
e, cu buzele rotunjite ca 
pentru o) 

 

acheuleean1 [cheu pron. 
şö] 
 

ü vocală anterioară rotun-
jită închisă (pronunŃată 
ca un i, cu buzele rotun-
jite ca pentru u) 

 
alură (fr.) [pron. alüră] 
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