
https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   1 

 

 

 

 

SCURT DICȚIONAR EXPLICATIV 

 

CUVINTE ALESE și DEFINIȚII de BAZĂ 

 
 

 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   2 

 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   3 

PARTEA I-a 

ABATE – a se indeparta 

de la o  norma, principiu; 

ABIL – indemanatic, 
priceput. 

ABILITA – a acorda un 
titlu, a recunoaste o 
calificare. 

ABJECT - provoacă 
dispret, dezgust; josnic. 

ABNEGATIE - atitudine 
de profund ataşament 
fată de o persoană, 
cauză, şi hotărârea de a 
le servi fără rezerve; 
devotament. devotament 
extrem – pana la 
sacrificiu. 

ABREVIA – a prescurta. 
Acronim 

ABSTRACT – care este 
gandit, conceput, 
separat, izolat de 
contextul real din care 
face parte. Conceput în 
mod prea general, prea 
teoretic; p. ext. greu de 
înteles din cauza lipsei de 
ilustrări concrete. 

ACRONIM – cuvânt 
format din prima sau 
primele litere ale 
cuvintelor care compun o 
sintagmă, o expresie, un 
titlu etc.; sin. Abreviere. 

ACURATETE - grijă 
deosebită. 

ADECVAT – 
corespunzator, care se 
potriveste. 

ADIACÉNT - care se 
înrudește, se învecinează; 
alaturat 

ADMISÍBIL adj. 1. v. 
acceptabil. 2. v. 

convenabil. 3. v. plauzibil. 

ADNOTÁ, adnotez, vb. I. 
Tranz. A face însemnări 
pe marginea unui text, 
care să explice, să 
întregească textul 
respectiv. A glosa. 

ADVERSITÁTE, 
adversități, s.f. 
Împrejurare potrivnică, 
cu care cineva are de 
luptat; dificultate. 
Ostilitate, potrivnicie, 
vitregie, vrăjmășie. 

AFORÍSM ~e n. 1) 
Formulă lapidară 
conținând o cugetare sau 
un gând adânc; maximă; 
sentință. 2) Enunț care 

sugerează un adevăr 
teoretic. 

AGÍL, -Ă, agili, -e, adj. 
Care se mișcă ușor și 
repede; suplu, vioi, 
sprinten. ♦ Îndemânatic, 

dibaci. 

AGRAMÁT, -Ă, agramați, 
-te, adj., s.m. și f. 1.. 

Adj., s.m. și f. (Persoană) 
care face greșeli 
elementare de limbă; p. 
ext. ignorant, incult. 2. 
Adj. Care conține greșeli 
elementare de gramatică 
și de ortografie. Ignorant, 
incult, necultivat, 
neinstruit, neînvățat, 
prost, simplu 

AGREGÁRE s.f. Faptul 
de a se agrega; unire a 
unor părți între care nu 
există o legătură intimă; 
unire într-un tot; 
agregație. ♢ Stare de 

agregare = fiecare dintre 

cele trei stări de 
consistență sub care se 

poate prezenta materia 

AÍDOMA adv. 1. La fel, 
ca și. 2. (Rar) Aievea, 
într-adevăr, intocmai. 

AIÉVEA adv. v. clar, 
deschis, deslușit, direct, 
explicit, expres, fățiș, 
franc, lămurit, limpede, 
răspicat, sincer. 

ALAMBICAT - prea 
rafinat, greu de înteles, 
complicat. subtil, 
complicat, greu de 
inteles. 

ALEGORÍE, alegorii, s.f. 
1. Procedeu artistic 
constând în exprimarea 
unei idei abstracte prin 
mijloace concrete 

(imagine, sculptura etc) 

ALOCUȚIÚNE, 
alocuțiuni, s.f. Scurtă 
cuvântare ocazională. 
Discurs. 

ÁLTER ÉGO s.m. Al 
doilea eu; persoană care 
se aseamănă întru totul 
cu alta, încât i se poate 
substitui. ♦ Om de 

încredere, prieten 
nedespărțit. 

ALTRUÍSM s.n. 
Atitudine morală sau 
dispoziție sufletească a 
celui care acționează 
dezinteresat în favoarea 
altora; doctrină morală 
care preconizează o 
asemenea atitudine. 
Generozitate. 

AMBIGUU - interpretat 
în mai multe feluri, 
neclar. 
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AMENDAMÉNT, 
amendamente, s.n. 1. 

Îmbunătățire, modificare 
adusă unui proiect de act 
normativ sau de tratat. 2. 
Operație de îmbunătățire 
a proprietăților fizice ale 
solului cultivat, în 
vederea obținerii unor 
recolte sporite. 

AMÓRF, -Ă, amorfi, -e, 
adj. 1. (Despre 

substanțe), Care nu 
prezintă o structură 
cristalină, regulată; p. 
ext. fără formă precisă. 2. 
Fig. Care nu este 
organizat, structurat etc. 

AMOVÍBIL, -Ă, 
amovibili, -e, adj. 1. 
(Despre funcționari) Care 

poate fi mutat, revocat, 
concediat. 2. (Despre 
obiecte, piese, organe de 
mașini etc.) Care poate fi 
separat de restul 
ansamblului fără ca 
acesta să se defecteze. 

ANACRONÍSM, 
anacronisme, s.n. 
Nepotrivire sau confuzie 

între fapte, evenimente 
etc. și epoca în care sunt 
plasate; introducere în 
prezentarea unei epoci a 
unor trăsături din altă 
epocă. ♦ Fapt, obicei sau 
opinie perimată. Eroare la 
fixarea unei date. 

ANAGRAMÁ, 
anagramez, vb. I. Tranz. 
A schimba ordinea 
literelor unui cuvânt 
pentru a obține alt 
cuvânt; a transcrie sub 
formă de anagramă; a 
anagramatiza 

ANALÍTIC, -Ă, analitici, -
ce, adj. Care se bazează 

pe analiză, care 
procedează prin analiză. 
≠ sintetic 

ANALÓG2, -OÁGĂ, 
analogi, -oage, adj. 
Asemănător; 
corespondent  

ANAMNÉZĂ s.f. 1. 
Reamintire a ideilor pe 
care sufletul le-ar fi 
cunoscut într-o existență 
anterioară. 2. Totalitatea 
datelor pe care medicul le 
capătă interogând 
bolnavul cu privire la 
apariția și evoluția bolii 
de care suferă, la 
antecedentele ei etc.  

ANDROGÍN, -Ă, 

androgini, -e, adj., subst. 
1. Adj., s.m. (Bot.) 
(Floare) care are atât 
androceu, cât și gineceu. 
2. (Zool.) Adj., s.m. 
Hermafrodit. 3. S.m. și f. 
Ființă fabuloasă din 
mitologia greacă, 
jumătate femeie, 
jumătate bărbat. 

ANGOASÁ, angoasez, 
vb. I. Tranz. (Livr.) A 
neliniști (profund).  

ANIMÁ, aním, vb. I. 
Tranz. și refl. A (se) face 
mai activ sau mai 
expresiv, a da sau a 
căpăta (mai multă viață; 
a (se) însufleți. 

ANIMOZITÁTE, 
animozități, s.f. Atitudine 
ostilă față de cineva; 
neînțelegere între două 
persoane. Dusmanie. 

ANÓST, -Ă, anoști, -ste, 
adj. Plicticos, searbăd, 

fad, monoton, uniform. 

ANTAGONÍSM, 
antagonisme, s.n. Formă 
a contradicției dintre 
grupuri și clase cu 
interese fundamentale 
opuse 

ANTITÉZĂ, antiteze, s.f. 
1. Opoziție dialectică între 
două fenomene, idei, 
judecăți etc. ♦ Figură de 

stil bazată pe opoziția 
dintre două idei, 
fenomene, situații, 
personaje, expresii etc., 
care se pun reciproc în 
relief. 2. (Fil.) Momentul 
al doilea al triadei teză-
antiteză-sinteză, care 
neagă teza. 

ANTOLOGÍE, antologii, 
s.f. Culegere de lucrări 
reprezentative, alese 
dintr-unul sau din mai 
mulți autori, dintr-una 
sau din mai multe opere; 
florilegiu, crestomație.  

ANTONÍM, antonime, 
s.n. Cuvânt care, 
considerat în raport cu 
altul, are sens contrar.  

ANTÚM, -Ă, antumi, -e, 
adj. (Despre lucrări 
scrise) Publicat în timpul 
vieții autorului. 

APLÓMB s.n. 1. (Livr.) 
Siguranță absolută sau 
îndrăzneală (adesea 
nejustificată) manifestate 
în comportarea cuiva. 2. 
Poziție și direcție a 
membrelor unor animale 
în raport cu pământul și 
cu planul median al 
corpului, care servește la 
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alegerea animalelor în 
vederea selecției. 

Indrazneala. 

APOLOGÍE, apologii, s.f. 
1. Elogiu, laudă ferventă 
(și adesea exagerată) 
adusă unei persoane, 
unei idei etc.; apărare 
(servilă și interesată) a 
cuiva sau a ceva. 2. 
Discurs, scriere care face 
apologia (1) cuiva sau a 

ceva.  

APÓRT2, aporturi, s.n. 
Contribuție materială, 
intelectuală, morală etc. 
adusă de cineva într-o 
acțiune comună. 

APOSTERIORI loc.adj., 
loc.adv. (filos.; în opoz. 
cu „a priori") 1 loc.adj. 

(despre propoziţii) Care 
exprimă faptul că 
adevărul sau falsitatea 
pot fi cunoscute prin 
referire la experienţă. 
Toată sinteza experienţei, 
aşa numitele cunoştinţe 
„aposteriori", înfăţişează 
numai cazuri izolate 
(MAIOR.). 2 locadv. Bazat 

pe experienţă, în urma 
experienţei senzoriale 
concrete. Teoriile stabilite 
aposteriori au fost 
corecte. • sil. -ri-o-. scris 
şi aposteriori. Din ceea ce 
s-a concluzionat. 

APOSTOLÁT s.n. 
Misiunea de apostol (I), 

activitatea desfășurată de 
un apostol.  

APRIÓRIC, -Ă, apriorici, 
-ce, adj. (Fil.) Anterior 
experienței, independent 
de experiență; bazat 
numai pe rațiune. 

ARBITRÁR, -Ă, arbitrari, 
-e, adj., s.n. 1. Adj. Care 

pornește dintr-o hotărâre 
luată după propria 
apreciere, fără a ține 
seamă de părerea altuia, 
de adevăr etc.; abuziv; 
samavolnic. 2. Adj. Care 
este făcut, ales etc. la 
întâmplare. 1. adj. v. 
abuziv. 2. adv. v. abuziv. 
3. adj. întâmplător  

ARDOÁRE s. 1. v. 
entuziasm. 2. v. avânt. 3. 
râvnă, sârguință, 
străduință, zel, (înv.) 
nepreget, nepregetare, 
osârdie, osârdnicie, 
osârduință, osârduire, 
osârditură, protimie. (~ 
lui era demnă de 
admirat.)  

ARGÓU, argouri, s.n. 
Limbaj convențional, 
folosit mai ales de 
vagabonzi, răufăcători 
etc. pentru a nu fi înțeleși 
de restul societății. limbaj 
cu caracter secret. 

ARHÁIC adj., s. 1. adj. 
primitiv, străvechi, vechi. 

(Civilizații ~.) 2. adj. v. 
vechi. 3. adj. v. învechit. 
4. 

ARMONIZÁ, armonizez, 
vb. I. 1. Tranz. și refl. A 
pune în armonie1 sau a 
deveni armonios, a face 
să fie sau a fi în 
concordanță. 

AROGÁNȚĂ s.f. Purtare 
obraznică și sfidătoare; 
atitudine de mândrie 
disprețuitoare. 

ARTIZÁN, artizani, s.m. 
Persoană care execută 
produse de artizanat, 

meșteșugar care lucrează 
cu artă.  

ASADÁR adv. Prin 
urmare, va să zică; astfel. 

ASENTIMÉNT, 
asentimente, s.n. 
Consimțământ, aprobare, 
încuviințare dată cuiva 
pentru a face ceva. ♢ 

Expr. A fi în asentimentul 
cuiva = a proceda în 

conformitate cu dorința 
cuiva; a avea aprobarea 
cuiva într-o acțiune. 

ASERȚIÚNE, aserțiuni, 
s.f. (Fil.) Enunț care este 
dat ca adevărat; p.gener. 
Afirmație.  afirmație, 
cuvânt, declarație, 
mărturisire, relatare, 
spusă, vorbă, zisă.  

ASINCRÓNIC, -Ă, 
asincronici, -ce, adj. 
(Despre mișcări, 
fenomene etc.) Care nu 
se suprapune în timp cu 
altă mișcare, cu alt 
fenomen etc. 

ASORTIMÉNT, 
asortimente, s.n. 

Totalitatea mărfurilor sau 
produselor de aceeași 
categorie, dar de diferite 
forme, calități etc.  

ASTENÍE, astenii, s.f. 
(Med.) Stare de oboseală 
intensă și prelungită, 
însoțită de slăbiciune 
fizică, de scăderea 
capacității de lucru 

intelectual etc.  

ATENUÁ vb. 1. a (se) 
calma, a descrește, a (se) 
diminua, a (se) domoli, a 
(se) liniști, a (se) 
micșora, a (se) modera, a 
(se) pondera, a (se) 
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potoli, a (se) reduce, a 
scădea, a slăbi, a (se) 

tempera, (rar) a (se) 
pacifica, (fig.) a (se) 
îmblânzi, a (se) îndulci, a 
(se) înmuia, a (se) muia. 
(Viteza vântului s-a mai 
~.) 2. (MED.) a ceda, a 
slăbi. A micșora 
intensitatea unui 
fenomen, importanța sau 
gravitatea unui fapt. 

AUSPÍCIU, auspicii, s.n. 
1. (În antichitatea 
romană) Prevestire făcută 
de auguri (1); augur (2). 
♢ Expr. Sub cele mai 

bune auspicii = în 
împrejurări extrem de 
favorabile. 2. (În expr.) 
Sub auspiciile cuiva = sub 
patronajul, sub protecția 
cuiva. 

AUSTÉR, -Ă, austeri, -e, 
adj. Sobru, cumpătat, 
sever. Om auster. Viață 
austeră. ♦ Lipsit de 

ornamente, de podoabe. 
1. aspru, sever, sobru, 
spartan. severitate cu 
sine însuşi în privinta 

plăcerilor şi confortului 
vietii. 

AUTOFLAGELÁ, 
autoflagelez, vb. I. Refl. 
(Despre adepții unor 
secte religioase; adesea 
fig.) A se biciui singur, a 
se supune unor torturi 
fizice din fanatism 
religios.  

AUTONÓM adj. liber, 
(înv. și pop.) slobod, 
(înv.) volnic.  

AVANGÁRDĂ, 
avangărzi, s.f. (Adesea 
fig.) Subunitate sau 

unitate militară care se 
deplasează în fața 

forțelor principale ca 
element de siguranță. ♢ 

Loc. adj. De avangardă = 
a) care merge în frunte, 
care conduce; b) care 
luptă împotriva formelor 
și tradițiilor consacrate (în 
literatură și artă). ♦ 
Mișcare literară, artistică 
etc. care joacă (prin 

noutățile aduse) rol de 
precursor. 

AVERSIÚNE, aversiuni, 
s.f. Sentiment de dezgust 
sau de antipatie profundă 
față de cineva sau ceva. 

AVÍD, -Ă, avizi, -de, adj. 
Stăpânit de dorințe 
puternice, cuprins de 
interes, de pasiune 
(pentru lucruri 
folositoare). ♦ (Peior.) 

Cuprins de poftă 
necumpătată, de lăcomie; 
lacom. 1. v. mâncăcios. 
2. lacom, neîndestulat, 
(livr.) cupid, (fig.) 
nesătul, nesăturat, 
nesățios. (~ de câștig, de 

bani.) 3. ahtiat, dorit, 
dornic, jinduit, jinduitor, 
râvnitor, (fig.) înfometat, 
însetat, lacom, setos. 

AXIÓMĂ, axiome, s.f. 1. 
Adevăr fundamental 
admis fără demonstrație, 
fiind evident prin el 
însuși. 2. Enunț prim, 
nedemonstrat, din care 
se deduc, pe baza unor 
reguli, alte enunțuri. 

BANÁL adj. 1. v. 
monoton. 2. v. 
arhicunoscut. 3. comun, 
neoriginal, (fig.) ieftin. 
(Un procedeu stilistic ~.) 

4. v. prozaic. 5. v. 
comun. 6. comun, 

obișnuit, ordinar, (înv.) 
prost, prostesc. (În 
lucruri ~ ei văd numai 
minuni.) 7. mărunt, 
meschin, neînsemnat. 
Neoriginal. 

BASTIÓN, bastioane, 
s.n. (Adesea fig.) 
Fortificație cilindrică sau 
poligonală, construită de 

obicei la colțurile unei 
fortărețe. 

BEATITÚDINE s.f. 
(Livr.) Stare de fericire 
deplină. 

BIPARTÍT, -Ă, bipartiți, -
te, adj. Care este 
constituit din două părți. 
♢ convenție (sau 

înțelegere etc.) bipartită 
= convenție (sau 
înțelegere etc.) între 
două state, două partide 
etc. 

BIZÁR, -Ă, bizari, -e, 
adj. (Livr.; adesea 
adverbial) Ciudat, straniu. 
Neobisnuit. 

BLAZÁ, blazez, vb. I. 
Refl. și tranz. A(-și) toci, 
a(-și) pierde sau a face 
să piardă intensitatea 
simțurilor și a emoțiilor; a 
(se) dezgusta, a deveni 
sau a face să devină 
indiferent. 

BLAZÓN, blazoane, s.n. 
Ansamblu de elemente 

convenționale care 
constituie emblema unui 
stat, a unei provincii, a 
unui oraș, a unei familii 
nobile, a unei bresle etc.; 
armoarii. 
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BOÉM, -Ă s.m. și f. Om 
dezordonat, lipsit de 

mijloace, de siguranța 
zilei de mâine.  

BOICÓT, boicoturi, s.n. 
Interdicție declarată 
împotriva unui individ, a 
unui grup social, a unui 
stat etc. prin care se 
stabilește refuzul de a 
cumpăra, a vinde sau a 
întreține orice fel de 

relații cu cei supuși 
acestui procedeu. 

BRÉȘĂ, breșe, s.f. 1. 
Culoar în barajele sau în 
obstacolele construite de 
inamic, în scopul trecerii 
trupelor. ♦ Spărtură în 

zidul unei fortificații; 
străpungere făcută în 
dispozitivul de luptă al 
inamicului. 2. Spărtură 
într-un gard, într-un zid, 
într-o îndiguire etc.  

BREVIÁR, breviare, s.n. 
1. Lucrare în care sunt 
expuse sumar noțiuni, 
date etc. dintr-un anumit 
domeniu. 2. Carte care 
cuprinde slujbele și 
rugăciunile pe care preoții 
și călugării catolici trebuie 
să le facă sau să le 
rostească la anumite ore 
din zi. 

BRIEFING [pr.: brífing] 
n. Reuniune informativă 
între persoane în vederea 
îndeplinirii unei acțiuni 
comune. 

BULVERSÁ vb. v. 
deruta, descumpăni, 
dezorienta, încurca, 
zăpăci.  

CADENȚÁ, cadențez, vb. 
I. Tranz. (Rar) A imprima 

cadență sau ritm unei 
fraze, unei bucăți 

muzicale, unei mișcări 
etc.; a ritma. 

CALAMBÚR, 
calambururi, s.n. Joc de 
cuvinte bazat pe 
echivocul rezultat din 
asemănarea formală a 
unor cuvinte deosebite ca 
sens.  

CAMBRÁ, cambrez, vb. 
I. Tranz. și refl. A (se) 
curba, a (se) îndoi în 
formă de arc; a (se) 
arcui. 

CANALIZÁ vb. v. dirija, 
îndrepta.  

CANDOÁRE s.f. 
Curățenie morală; 
nevinovăție 

CAPRICIÓS adj. 1. v. 
mofturos. 2. v. 
inconsecvent. 3. v. 
schimbător. Cu 
manifestări inegale și 
neașteptate, cu toane; 
inconsecvent, schimbător. 
♦ (Despre lucruri) 

Neobișnuit, ciudat 

CAPRÍCIU, capricii, s.n. 
1. Dorință trecătoare, 
adesea extravagantă, 
manifestată cu 
încăpățânare; gust 
schimbător, neașteptat; 
toană1, farafastâcuri (2), 
bâzdâc. 2. Compoziție 
muzicală instrumentală 
fără formă precisă, cu 
caracter de improvizație, 
cu treceri neașteptate de 
la o stare emoțională la 
alta.  

CARACTÉR, caractere, 
s.n. 1. Ansamblul 
însușirilor fundamentale 

psihice-morale ale unei 
persoane, care se 

manifestă în modul de 
comportare, în ideile și în 
acțiunile sale. ♦ 

Personalitate morală 
fermă. ♦ Însușire morală 

care se manifestă prin 
perseverență, voință 
fermă și corectitudine. 
Om de caracter. 2. 
Individualitate care 

prezintă trăsături psihice 
complexe, zugrăvită într-
o operă literară. ♦ 

Comedie de caracter = 
comedie în care intriga ia 
naștere din conflictul 
dintre caracterele 
contradictorii ale 
personajelor. Dans de 
caracter = formă 
prelucrată pentru scenă a 
dansurilor populare. 3. 
Trăsătură distinctivă care 
constituie specificul unui 
lucru, al unui fenomen 
etc. Însușire, 
particularitate a unui 
organism. Caractere 
moștenite (sau ereditare) 
și caractere dobândite 

(sau neereditare). 4. 
Caracteristică a unui 
ansamblu de litere, cifre, 
accente și semne de tipar 
din aceeași familie și din 
același corp. 

CARAGHIÓS, -OÁSĂ, 
caraghioși, -oase, adj. 
(Adesea substantivat) 
Care provoacă râsul, 
ridicol, comic; care nu 
merită să fie luat în 
serios. 

CARAMBÓL, 
caramboluri, s.n. (La 
jocul de biliard) Atingere 
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cu bila proprie a celorlalte 
două bile (prin care se 

marchează un punct 
pentru jucător); punct 
înscris în acest fel. ♦ Fig. 

(Fam.) Încurcătură, 
zăpăceală; ciocnire. 

CAST, -Ă, caști, -ste, adj. 
Pur, nepătat, neprihănit; 
virtuos. 

CATACLÍSM, cataclisme, 

s.n. Schimbare bruscă în 
caracterul și în condițiile 
naturii și ale vieții pe 
pământ, sub influenta 
unor procese atmosferice, 
tectonice sau vulcanice 
nimicitoare. ♦ Fig. 

Răsturnare bruscă, 
distrugătoare, în viața 
socială.  

CAÚSTIC adj. v. 
batjocoritor, epigramatic, 
sarcastic, satiric.  

CAUZALITÁTE s.f. 
Raport obiectiv, necesar 
între cauză și efect. ♢ 

Principiul (sau legea) 
cauzalității = principiu 
potrivit căruia orice 
fenomen are o cauză.  

CAZUÍSTIC, -Ă, 
cazuistici, -ce, adj., s.f. 1. 
Adj. Bazat pe cazuistică 
(2), privitor la cazuistică. 
2. S.f. Parte a teologiei 
scolastice medievale care 
încearcă să rezolve 
cazurile de conștiință și 
să justifice unele practici 

imorale printr-un sistem 
de norme etice abstracte 
și prin subtilități logice, 
devenite cu vremea pură 
sofistică; p. ext. 
argumentare subtilă, 

abilă, sofistică a unor 
teze false sau îndoielnice. 

&&&CAZUÍSTICĂ f. 1) 
Parte a teologiei 
scolastice si a eticii, care 
recomanda solutionarea 
cazurilor de constiintă 
prin dispute. 2) fig. 
Argumentare subtilă, 
sofistică în sustinerea 
unor teze (morale) 
îndoielnice. 

CELÉST adj. v. ceresc, 
divin, dumnezeiesc, 
minunat, sfânt, splendid, 
superb. 

CENZURÁ, cenzurez, vb. 
I. Tranz. A aplica 
cenzura. ♦ Fig. A exercita 

un control asupra 
moravurilor.  

CERTIFICÁ, certífic, vb. 
I. Tranz. A dovedi, a 
confirma, a întări (printr-
un act, printr-o 
semnătură) 
autenticitatea, 
exactitatea, valabilitatea 
unui fapt, înscris etc. 

CESIÚNE, cesiuni, s.f. 

Transmitere de către o 
persoană altei persoane a 
unui drept de creanță cu 
titlu oneros în temeiul 
unui contract. ♦ (Concr.) 

Obiect, bun cesionat. 

CHIBZUÍT adj., adv. 1. 
adj. v. calculat. 2. adj. v. 
cumpătat. 3. adj. așezat, 
cumpătat, echilibrat, 
liniștit, pașnic, potolit, 
tihnit. (O viață ~.) 4. adj. 
cuminte, înțelept, socotit, 
(pop.) mintos. (Om ~.) 5. 
adv. cuminte, înțelept, 
înțelepțește, judicios, 
rațional. (A procedat ~.) 

6. adj. cumpănit, gândit, 
judicios, matur, serios, 

socotit, temeinic. (O 
judecată ~.) 7. adj. v. 
judicios. 8. adj. cuminte, 
deștept, inteligent, 
înțelept. 

CHINTESÉNȚĂ s.f. 1. 
Ceea ce este esențial, de 
bază într-un lucru, într-o 
concepție etc. 2. (În 
filozofia antică) Substanță 

considerată drept al 
cincilea și cel mai subtil 
element material al lumii, 
din care ar fi alcătuite 
corpurile cerești. 

CIBERNÉTIC, -Ă, 
cibernetici, -ce, s.f., adj. 
1. S.f. Știință care are ca 
obiect studiul matematic 

al legăturilor, comenzilor 
și controlului în sistemele 
tehnice și în organismele 
vii din punctul de vedere 
al analogiilor lor formale. 
2. Adj. Care aparține 
ciberneticii (1), privitor la 
cibernetică. 

CÍCLIC, -Ă, ciclici, -e, 
adj. 1. Care se 

desfășoară în cicluri sau 
aparține unui ciclu; 
periodic. ♦ (Despre lucrări 

muzicale, artistice) Care 
este alcătuit din mai 
multe părți independente. 
♦ (Despre compuse 

chimice) Care are 
catenele în formă de ciclu 
(2). 2. (Bot.; despre flori) 

La care toate elementele 
sunt dispuse în verticil. 

CINÉTIC, -Ă, cinetici, -
ce, adj., s.f. 1. Adj. Care 
ține de mișcare, privitor 
la mișcare. ♢ Energie 

cinetică = energie 
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dezvoltată de un corp în 
mișcare, egală cu 

jumătatea produsului 
dintre masa corpului și 
pătratul vitezei lui. 2. S.f. 
Ramură a mecanicii care 
studiază legile 
fenomenelor fizice bazate 
pe mișcarea materiei.  

CÍNIC, -Ă, cinici, -ce, 
adj. 1. (Despre oameni; 
adesea substantivat) Care 

dă pe față, cu sânge 
rece, fapte sau gânduri 
condamnabile, care calcă, 
fără sfială, regulile 
moralei, de conviețuire 
socială și de bună-
cuviință; (despre 
manifestări ale 
oamenilor) care trădează, 
exprimă asemenea 
atitudini. care 
mărturiseşte deschis şi 
fără jenă, fapte sau 
gânduri condamnabile 
care calcă regulile 
moralei. 

CIRCUMFLÉX, 
circumflexe, adj. 1. (În 
sintagma) Accent 

circumflex = semn 
ortografic în formă de 
unghi cu vârful în sus sau 
de tildă, care se pune 
deasupra unei vocale 
spre a arăta că aceasta 
trebuie rostită lung sau, 
în ortografia română, 
spre a nota sunetul î(â). 
2. (Anat.; despre artere, 
vene, nervi) Care are un 
traiect răsucit. 

CIRCUMSCRÍE, 
circumscríu, vb. III. 
Tranz. 1. A delimita o 
problemă, un lucru etc., a 
restrânge la un anumit 

cadru. 2. A trasa un cerc 
care să treacă prin toate 

vârfurile unui poligon; a 
construi un poligon cu 
toate laturile tangente la 
un cerc. 1. v. delimita. 2. 
v. restrânge.  

CIRCUMSCRÍS adj. 1. 
v. delimitat. 2. delimitat, 
finit, limitat, mărginit.  

CIRCUMSPÉCT, -Ă, 
circumspecți, -te, adj. 
(Livr.) Care vorbește și 
acționează cu prudență, 
cu rezervă; care 
trădează, exprimă 
prudență; precaut, 
prudent, rezervat. 
bănuitor, neîncreză-tor, 
suspicios, temător. 
Prudent.  care vorbeşte şi 

actionează cu prudentă, 
cu rezervă. 

CIRCUMSTÁNȚĂ s. 1. 
v. situație. 2. v. 
împrejurare. 3. (la pl.) 
conjunctură, împrejurări 
(pl.), timpuri (pl.), 
vremuri  

CLIȘÉU s. (LIT.) loc 
comun, (fig.) șablon, 

tipar.  

COCHETÁ, cochetez, vb. 
I. Intranz. A căuta să 
placă, să atragă atenția, 
interesul, simpatia unei 
persoane (de sex opus) 
printr-un mod de 
comportare atrăgător; a 
schimba cu cineva vorbe 

curtenitoare. 

COERCITÍV, -Ă, 
coercitivi, -e, adj. (Livr.) 
Care are puterea, dreptul 
de a constrânge. 

COERÉNȚĂ, coerențe, 
s.f. 1. Legătură strânsă 

(și armonioasă) între 
părțile sau elementele 

unui întreg. 2. (Fiz.) 
Proprietatea mai multor 
unde de a avea aceeași 
lungime și diferențe de 
fază constante în timp.[ 

COERÉNT adj., adv. 1. 
adj. închegat. (Un tot ~.) 
2. adj. sistematic, (fig.) 
închegat, legat, strâns. 
(Un plan ~.) 3. adj., adv. 

v. logic. care se compune 
din elemente strâns 
legate şi armonizate între 
ele. 

COEZIÚNE, coeziuni, s.f. 
1. Proprietate a 
elementelor constitutive 
ale substanțelor solide, 
lichide și gazoase de a se 

menține unite, datorită 
forțelor care se exercită 
între atomii sau între 
moleculele lor. 2. Fig. 
Legătură internă strânsă.  

COGNITÍV, -Ă, cognitivi, 
-e, adj. (Livr.) Care 
aparține cunoașterii, 
privitor la cunoaștere, 
capabil de a cunoaște.  

COINTERESÁ, 
cointeresez, vb. I. Tranz. 
A face ca cineva să fie 
interesat într-o acțiune 
comună împreună cu altul 
(sau cu alții); a stimula 
interesul cuiva pentru 
ceva (prin recompense 
materiale sau morale).  

COMEMORA - reaminti 

COMENSURÁBIL, -Ă, 
comensurabili, -e, adj. 
(Mat.; despre două sau 
mai multe mărimi) Care 
pot fi măsurate cu 
aceeași unitate de 
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măsură, valorile 
amândurora fiind multipli 

întregi ai unității folosite.  

COMPASIÚNE ~i f. livr. 
Sentiment de înțelegere 
și de compătimire față de 
suferințele și nenorocirile 
cuiva; milă; compătimire; 
milostenie. 

COMPILÁ, compiléz, vb. 
I. Tranz. A aduna fapte 
sau păreri din operele 
diverșilor autori pentru a 
alcătui o lucrare nouă, 
fără o contribuție 
personală.  

COMPLEMENTÁR, -Ă, 
complementari, -e, adj. 
Care complinește, care 
completează. ♢ Unghiuri 

complementare = 

unghiuri care, prin 
însumare, formează un 
unghi de 90°. Culori 
complementare = culori 
care, prin suprapunere, 
dau culoarea albă.  

COMPLINÍ, complinésc, 
vb. IV. Tranz. A 
completa, a împlini, a 
întregi; a determina.  

COMPLINITÓR adj. v. 
complementar, între-
gitor, subsidiar, 
suplimentar.  

COMPREHENSÍBIL adj. 
v. clar, deslușit, explicit, 
expres, inteligibil, lămurit, 
limpede, net, precis, 
răspicat.  

COMPROMÍTE vb. 1. a 
(se) discredita, (rar) a 
(se) pierde. (Nu putea ~ 
cauza revoluției.) 2. v. 
dezonora. 3. a (se) 
periclita, a (se) primejdui. 
(Ploile ~ recolta.)  

CONCÉDE vb. v. 
accepta, admite, aproba, 

concesiona, consimți, 
încuviința, îndupleca, 
îngădui, învoi, lăsa, 
permite, primi.  

CONCÉPȚIE s. 1. 
convingere, gând, idee, 
judecată, opinie, 
orientare, părere, 
principiu, vedere, viziune, 
(livr.) convicțiune. (Are 

niște ~ sănătoase.) 2. 
teorie, teză. (O nouă ~ în 
biologie.) 3. (BIOL.) 
concepere, procreare, 
(înv. și pop.) zămislire. 

CONCÉPT, concepte, 
s.n. 1. Idee generală care 
reflectă just realitatea; 
noțiune 2. Ciornă, schiță, 

bruion. 

CONCEPTUÁL, -Ă, 
conceptuali, -e, adj. Care 
ține de concept (1); 
abstract. 

CONCERTÁ, concertez, 
vb. I. Intranz. 1. A da un 
concert (1). 2. (Mai ales 
despre șefi de state, 
diplomați etc.) A se 

consulta, a schimba 
puncte de vedere pentru 
a cădea de acord asupra 
unui proiect comun, 
pentru a lua o atitudine, 
o măsură (politică) 
comună. 

CONCÉSIE, concesii, s.f. 
Îngăduință, cedare față 

de cineva, renunțare (la 
ceva) în folosul sau în 
interesul altuia. renunt la 
ceva în folosul altuia, 
compromis. 

CONCESÍV, -Ă, 
concesivi, -e adj. Care 

face concesii; îngăduitor. 
♢ Propoziție concesivă = 

propoziție subordonată 
care arată că, deși există 
o piedică, acțiunea din 
propoziția regentă se 
realizează sau se poate 
realiza. Conjuncție 
concesivă = conjuncție 
care introduce o 
propoziție concesivă. 
indulgent, îngăduitor, 

tolerant, (înv.) răbdător.  

CONCHÍDE, conchíd, vb. 
III. Tranz și intranz. A 
trage o concluzie, a 
încheia o expunere, o 
cercetare etc. 

CONCÍS adj. 1. 
concentrat, laconic, 
lapidar, scurt, succint, 

(înv.) rezumător, (fig.) 
strâns, telegrafic. 
exprimă ceva în putine 
cuvinte. 

CONCLUSÍV, -Ă, 
conclusivi, -e, adj. Care 
constituie o concluzie, 
care conchide. ♢ (Gram.) 
Propoziție conclusivă = 
propoziție care exprimă o 

concluzie. Conjuncție 
conclusivă = conjuncție 
care introduce o 
propoziție conclusivă. 

CONCOMITÉNT adj., 
adv. 1. adj. coexistent, 
paralel, simultan, sincron, 
sincronic. (Fenomene ~.) 
2. adv. paralel, simultan, 

totdeodată, totodată, 
(înv.) împreună. (~ să 
începem și 
aprovizionarea.) 3. adv. 
v. odată. 4. adj. 
coexistent.  

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   11 

CONCORDÁ vb. a 
corespunde, a se potrivi, 

(pop.) a se lovi, (prin 
Bucov. și Mold.) a se 
știmui, (înv.) a conglăsui, 
a consuna. (Datele 
obținute ~ între ele.)  

CONCORDÁNȚĂ s. 1. 
coincidență, echivalență, 
(livr.) congruență. (~ 
unor elemente.) 2. v. 
potrivire. 3. acord, 

conformitate, 
corespondență, 
potriveală, potrivire, 
(livr.) consonanță. (Există 
o deplină ~ între 
elementele ansamblului.) 
4. v. armonie.  

CONCURÁ, concurez, 
vb. I. 1. Intranz. A 

participa la un concurs. 2. 
Intranz. A tinde spre 
același rezultat, a duce 
spre același scop. 3. 
Intranz., refl. și tranz. A 
(se) lupta pentru 
întâietate în comerț; a(-
și) face concurență. 

CONDUÍTĂ s. 1. 
comportament, 

comportare, purtare, 
(rar) purtat, (pop.) port, 
purtătură, (prin Olt.) 
săbaș, (Olt.) umblet, 
(înv.) petrecere, politie. 
(Are o ~ 
necorespunzătoare.) 2. v. 
com-portare.  

CONFERÍ vb. 1. v. 

discuta. 2. a acorda, a 
atribui, a da, a decerna, 
(înv. rar) a deferi. 

CONFIGURATIE 

CONFLUÉNȚĂ, 
confluențe, s.f. Locul de 

unire a două sau mai 
multe cursuri de apă. 

CONGRUÉNT adj. v. 
coincident, concordant, 
corespunzător, 
echivalent.  

CONJUNCTURA 

CONOTÁȚIE, conotații, 
s.f. (Lingv.) Sens 
suplimentar (față de 
denotație) al unui cuvânt 
adesea figurat, rezultat 
din experiența personală, 
din context. ♦ 
Semnificație 

CONSECINTA - pe cale 
de … 

CONSECVÉNT, -Ă, 
consecvenți, -te, adj., 
adv.. s.n. 1. Adj., adv. 
(Care acționează) 
conform cu principiile 
sale, credincios ideilor 
sale. 2. Adj. (Despre o 
vale) Orientat în direcția 
înclinării straturilor. 3. 
Adj. (Fil.; despre 
fenomene) Care urmează 
unui alt fenomen. 4. 
(Log.) S.n. Propoziție 
care decurge dintr-o altă 
propoziție. constant, 
neschimbat, 
neschimbător, stabil, 
statornic. (~ în 
sentimente.) 2. s. (LOG.) 
consecință. 

CONSONÁNȚĂ s. v. 
acord, concordanță, 
conformitate, 

corespondență, potri-
veală, potrivire.  

CONSTERNÁ, 
consternez, vb. I. Tranz. 
A provoca cuiva uimire, 
nedumerire amestecată 

cu mâhnire și cu 
indignare. 

CONSTRÂNGE vb. 1. a 
face, a forța, a obliga, a 
sili, (livr.) a soma, a 
violenta, (pop.) silnici, 
(înv. și reg.) a strânge, 
(prin Ban.) a tipi, (înv.) a 
asupri, a îndemna, a 
necesita, a pripi, a silui, a 
strâmtora, (fig.) a presa. 
(L-a ~ să vorbească.) 2. 

v. nevoi. 3. v. supune. 4. 
a condamna, a forța, a 
obliga, a sili, (pop.) a 
osândi. (M-a ~ la inacti-
vitate.) 5. v. reduce.  

CONTENÍ vb. 1. v. 
înceta. 2. v. opri. 3. a se 
curma, a înceta, a se 
opri, a se potoli, a se 

sfârși, a sta, a se 
termina, (înv. și pop.) a 
(se) ostoi, (prin Ban.) a 
se prorupe, (Mold.) a 
tinchi, (înv.) a se 
precurma. (Vijelia, ploaia 
a ~.)  

CONTRADICTÓRIU adj. 
contrar, divergent, opus, 
potrivnic, (rar) 

contrazicător. ( 

CONTRASTÁ, 
contrastéz, vb. I. Intranz. 
A fi în opoziție, a constitui 
un contrast cu ceva sau 
cu cineva.  

CONTROVÉRSĂ s. 1. 
litigiu. (~ a fost 
rezolvată.) 2. discuție, 

dispută, (pop.) 

CONVENIÉNȚĂ, 
conveniențe, s.f. (Mai 
ales la pl.) Regulă de 
purtare impusă de o 
anumită societate; 
uzanță. ♢ Loc. adj. De 
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conveniență = făcut 
numai pentru a respecta 

anumite forme sociale, 
anumite interese; de 
formă. ♦ Căsătorie de 
conveniență = căsătorie 
la care se ține seama 
numai de interese 
materiale și familiale. 
Uzanta 

CONVENȚIONÁL, -Ă, 
convenționali, -e, adj. 1. 

Stabilit, prin convenție, 
acceptat prin tradiție. 2. 
Provenit dintr-o convenție 
învechită sau practicată 
mecanic (și rupt de 
realitate); artificial. 

CONVÉRGE, pers. 3 
convérge, vb. III. 
Intranz. A se îndrepta 

spre același punct, fig. 
spre același scop. 

CONVERGENT (despre 
acțiuni, fenomene, 
procese) Care tinde spre 
același rezultat; orientat 
spre același scop 

CONVULSIV 

CORDIÁL, -Ă, cordiali, -
e, adj. (Adesea adverbial) 
Care pornește din toată 
inima; afectuos. 

CORELATIVE - Care 
este în relație reciprocă 
cu ceva, care indică un 
raport reciproc. 

CORELÁȚIE, corelații, 
s.f. 1. Relație, legătură 
reciprocă între două sau 

mai multe lucruri sau 
fenomene; relație în care 
unul dintre termeni nu 
poate exista fără celălalt. 
2. Dependență reciprocă, 
relație a două fenomene 
sau procese între 

variațiile cărora există o 
anumită legătură. 

CORESPONDÉNT adj. s. 
1. adj. v. asemănător. 2. 
s. v. omolog.  

CORIJÁ vb. 1. v. 
corecta. 2. a corecta, a 
îmbunătăți, a îndrepta, a 
rectifica, a retușa, (fig.) a 
repara.  

COROBORÁ vb. v. 
adeveri, arăta, atesta, 
certifica, confirma, 
demonstra, dovedi, întări, 
mărturisi, proba, sprijini, 
stabili, susține.  

COROLÁR1, corolare, 
s.n. (Mat.) Concluzie care 
derivă nemijlocit dintr-o 
teoremă. ♦ Idee care 
decurge dintr-o teorie, 

dintr-o afirmație etc. 

CREÁNȚĂ, creanțe, s.f. 
Dreptul creditorului de a 
pretinde de la debitor să 
dea, să facă sau să nu 
facă ceva; (concr.) act 
care stabilește acest 
drept.  

CRÍPTIC, -Ă, criptici, -
ce, adj. Ascuns, secret. ♢ 
Limbaj criptic = limbaj 
obscur, sibilinic, greu 
accesibil. ♦ Care prezintă 
ascunzători, focare de 
microbi. 

CRÓNIC, -Ă, cronici, -ce, 
adj. (Despre boli) Care 
are o evoluție lentă, care 
are un caracter de 

durată. ♦ Fig. Care se 
prelungește multă vreme 
și nu mai poate fi ușor 
înlăturat.  

CRONOLÓGIC, -Ă, 
cronologici, -ce, adj. Care 

se referă la cronologie; 
dispus în ordinea 

succesiunii în timp. 

CUÁNTĂ, CUANTE, S.F. 
(FIZ.) CEA MAI MICĂ 
CANTITATE DE 
ENERGIE RADIANTĂ, 
A CĂREI VALOARE E 
PROPORțIONALĂ CU 
FRECVENțA RADIAțIEI 
respective. ♢ Cuantă de 
energie = cantitate 

determinată și finită de 
energie care poate fi 
emisă sau absorbită de 
un sistem atomic, 
molecular etc. 

CUÁNTUM, cuantumuri, 
s.n. Cantitate, sumă 
(neprecizată) la care se 
urcă o cheltuială, un 

credit etc. 

CUGETÁRE s. 1. 
gândire, meditare, 
meditație, reflectare, 
reflecție, reflexie, (înv.) 
schepsis. (O ~ adâncă.) 
2. v. maximă.  

CULÁNT, -Ă, culanți, -te, 
adj. Cu care te poți 
înțelege ușor, care 

dovedește amabilitate, 
dărnicie; amabil, generos, 
mărinimos, darnic. 

CURÁBIL, -Ă, curabili, -
e, adj. Care se poate 
vindeca.  

CURATÍV adj. (MED.) 
(rar) lecuitor, tămăduitor, 
vindecător. 

CURSÍV, -Ă, cursivi, -e, 
adj. 1. (Despre scriere 
sau vorbire; adesea 
adverbial) Curgător, ușor, 
fluent. 2. (Despre 
caractere de tipar) Care 
imită scrisul de mână, 
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aplecat spre dreapta; 
italic. ♦ (Substantivat, f.) 

Text tipărit cu caractere 
de tipar cursive 

CUTÚMĂ, cutume, s.f. 
Normă de drept 
consfinţită printr-o 
practică îndelungată: 
consuetudine, obicei., // 
consuetudine, datină, 
obicei, tradiţie, uz, 
uzanţă. (Practică 

consacrată prin. 
consuetudine, datină, 
obicei, tradiție, uz, 
uzanță.  

DEALTFEL - in alta 
ordine de idei. 

DECADÉNT, -Ă, 
decadenți, -te, adj. 1. 
Care se găsește în 

decadență, în declin. 

DECIMÁ2, decimez, vb. 
I. Tranz. 1. (În Roma 
antică și evul mediu) A 
pedepsi o unitate 
militară, executând pe 
fiecare al zecelea soldat. 
2. (Despre războaie, 
epidemii etc.) A omorî 
oameni în număr mare.  

DECLARATÍV ~ă (~i, 
~e) Care are caracter de 
declarație; bazat numai 
pe declarații.  

DECOMPENSÁRE, 
decompensări, s.f. Stare 
de epuizare sau de 
depășire a resurselor 
funcționale ale unui 

organ bolnav; 
decompensație.  

DECONECTÁ, 
deconectez, vb. I. 1. 
Tranz. A suprima o 
conexiune a două 
conducte electrice. 2. 

Tranz. A desface o 
legătură dintre o mașină 

sau un aparat electric și 
un circuit sau o rețea 
electrică; a decupla. 3. 
Refl. Fig. A se relaxa, a 
se destinde, a se calma. 

DECÚRGE, pers. 3 
decúrge, vb. III. Intranz. 
1. A urma, a rezulta 
din..., a-și avea izvorul 
în... 2. A se petrece, a se 

desfășura. 

DEDUCTÍV, -Ă, 
deductivi, -e, adj. Care 
procedează prin deducție, 
care folosește deducția. ♦ 
Formă fundamentală de 
raționament în care 
gândirea se mișcă 
exclusiv în planul 

conceptelor, concluzia 
decurgând cu necesitate 
din premise.  

DEFICÍT, deficite, s.n. 
Plus de cheltuieli față de 
venituri; lipsă (bănească) 
la un bilanț financiar; 
pierdere; p. gener. orice 
lipsă la o socoteală. ♢ 
Expr. A fi în deficit = a fi 

în pierdere, a avea 
cheltuieli mai mari decât 
veniturile.  

DEFINITÓRIU, -IE, 
definitorii, adj. Care 
definește, care 
caracterizează, de 
definiție; p. ext. 
caracteristic.  

DEGREVÁ, DEGREVEZ, 
VB. I. TRANZ. A 
SCĂDEA, A REDUCE 
SARCINILE SAU 
OBLIGAțIILE IMPUSE 
UNEI PERSOANE 

FIZICE SAU UNEI 
INSTITUțII.  

DELIBERÁ, deliberéz, 
vb. I. 1. Intranz. (Despre 
membrii unei instanțe 
judecătorești, ai unei 
adunări legiuitoare) A 
chibzui în comun și a 
discuta (în secret) asupra 
luării unei hotărâri. 2. 
Tranz. A decide, a 
rezolva. 

DEMAGÓG, demagogi, 
s.m. Persoană care caută 
să-și creeze o 
popularitate prin 
discursuri bombastice, 
prin promisiuni 
mincinoase etc. 

DEMÉRS, demersuri, s.n. 
Acțiune întreprinsă (pe 

lângă cineva) în 
susținerea unei cauze; 
intervenție în scopul 
obținerii unui anumit 
rezultat. 

DEONTOLOGÍE s.f. 
Doctrină privitoare la 
normele de conduită și la 
obligațiile etice ale unei 
profesiuni. Etica 

profesionala. 

DEPOZÍȚIE s. (JUR.) 
declarație, mărturie, 
mărturisire, (rar) 
confesiune, (înv.) 
mărturisanie, tacrir. (~ 
unui martor în instanță.)  

DEPRECIÁ vb. 1. v. 
devaloriza. 2. a (se) 

degrada. (O marfă 
perisabilă care s-a ~.) 
bagateliza, minimaliza, 
subaprecia, subestima, 
subevalua.  a considera 
ceva sub valoarea sa 
reală. 
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DERIVÁ vb. 1. v. rezulta. 
2. (LINGV.) a proveni, a 

veni, (pop.) a se trage. 
(Cuvântul „înflori” ~ din 
substantivul „floare”.)  

DERIZÓRIU adj. 1. 
ridicol. (Prețuri ~.) 2. v. 
neînsemnat.  

DEROGÁ, deróg, vb. I. 
Intranz. A se abate (în 
mod excepțional) de la o 
lege, de la un regulament 
etc. în temeiul unei 
aprobări speciale. 

DESCÍNDE vb. 1. v. 
coborî. 2. a coborî, a 
proveni, a se trage. 

DESERVÍ1, deservesc, 
vb. IV. Tranz. A face 
cuiva un rău serviciu, a 
acționa în dauna cuiva, a 

nu servi cum trebuie. 

DETERMINÍSM s.n. 
Teorie, concepție potrivit 
căreia fenomenele sunt 
generate de înlănțuiri de 
cauze și efecte, prin 
condiționări și legități prin 
interacțiuni necesare și 
repetitive. 

DETESTÁBIL, -Ă, 
detestabili, -e, adj. 
Vrednic de ură, de 
dispreț. ♦ Care este 
foarte rău, care este cu 
mult sub nivelul așteptat 
sau cerut. 

DEZAVUÁ vb. v. blama, 
condamna, desolidariza, 
dezaproba, înfiera, 

proscrie, reproba, 
respinge, stigmatiza.  

DEZIDERÁT s. v. chef, 
dispoziție, dorință, gust, 
plac, plăcere, poftă, voie, 
voință, vrere. Ceea ce ar 

fi de dorit sa se intample. 
Ceea ce ar fi de dorit să 

se întâmple, să se 
realizeze; cerință, 
dorință. 

DEZINVÓLT, -Ă, 
dezinvolți, -te, adj. (Livr.; 
despre oameni) Care se 
mișcă, se manifestă liber, 
degajat; (despre 
manifestări ale 
oamenilor) care arată 

degajare.  

DIACRÓNIC, -Ă, 
diacronici, -ce, adj. 
(Despre o metodă de 
studiu, un punct de 
vedere etc.) Care 
privește, expune, 
tratează fenomenele 
evolutiv, istoric. 

Cronologic 

DIALÉCTIC, -Ă, 
dialectici, -ce, s.f., adj. I. 
S.f. 1. (În filozofia 
marxistă) Teorie generală 
și metodă filozofică 
constând în analiza și 
depășirea argumentelor 
contradictorii în scopul 
descoperirii adevărului. 2. 

(În filozofia antică) Artă 
de a discuta în 
contradictoriu, în scopul 
ajungerii la adevăr. 3. (În 
evul mediu) Logică 
formală. II. Adj. Care 
este conform cu dialectica 
(I) sau care o confirmă; 
care se bazează pe 
dialectică; care privește 
fenomenele de pe 
pozițiile dialecticii. 

DICȚIÚNE s. 
pronunțare, rostire, 
(grecism înv.) profora. 
(Actor cu o ~ perfectă.)  

DICTON - zicatoare, 
maxima, aforism. 

DIFERÉND s. v. 
neînțelegere. Dezacord. 

DIFÚZ adj. 1. v. 
împrăștiat. 2. v. confuz. 
3. confuz, imprecis, 
indefinit, neclar, 
nedefinit, nedeslușit, 
nelămurit, neprecis, vag, 
(fig.) surd. (O senzație 
~.) 4. confuz, echivoc, 
haotic, imprecis, indefinit, 
încâlcit, încurcat, neclar, 
nedefinit, nedeslușit, 
neînțeles, nelămurit, 
neprecis, obscur, tulbure, 
vag, (fig.) întunecat, 
nebulos, neguros. (O 
situație ~.) 5. palid, 
potolit, slab, stins. 

DIFUZIÚNE, difuziuni, 
s.f. 1. Împrăștierea în 
toate direcțiile a razelor 
unui fascicul de lumină, a 
undelor de radio etc. care 
trec printr-un mediu 
translucid sau care se 
reflectă când întâlnesc o 
suprafață cu asperități. 2. 
Pătrunderea moleculelor 

unui corp în masa altui 
corp cu care vin în 
contact. 

DIGRESIÚNE, 
digresiuni, s.f. Abatere, 
îndepărtare de la 
subiectul tratat; excurs; 
parte a unei lucrări care 
conține o asemenea 

abatere. divagare, 
divagație, (livr.) excurs, 
(fig.) ocol, paranteză. (A 
făcut o lungă ~.)  

DIHOTOMÍE, dihotomii, 
s.f. 1. (Log.) Diviziune în 
două părți a unui 
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concept, fără ca acesta 
să-și piardă înțelesul 

inițial. 2. Mod de 
ramificație a talului și a 
tulpinilor unor plante în 
două părți egale, care se 
împart la rândul lor în 
două părți egale etc. 

DILETÁNT, -Ă, diletanți, 
-te, s.m. și f. Persoană 
care manifestă preocupări 
într-un domeniu al artei, 

al științei sau al tehnicii 
fără a avea pregătirea 
profesională 
corespunzătoare; 
persoană care se ocupă 
de ceva din afara 
profesiunii sale, numai 
din plăcere; amator; 
(peior.) persoană care nu 
adâncește (sau nu are 
pregătirea științifică 
necesară pentru a 
adânci) problemele 
profesiunii sale, ale unei 
științe etc. 

DILIGÉNȚĂ s. v. 
hărnicie, râvnă, silință, 
sârguință, strădanie, 
străduință, vrednicie, zel.  

DIRECTIVĂ - 
instructiune generală 
dată de un organ 
superior cu scopul de a 
îndruma, orienta 
activitatea acestora. 

DISCORDÁ, pers. 3 
discordează, vb. I. 1. 
Intranz. A fi în 

discordanță, a nu 
concorda, a nu se potrivi. 
2. Refl. (Despre 
instrumente muzicale cu 
coarde) A se dezacorda. 

DISCORDÁNT, -Ă, 
discordanți, -te, adj. 

Nepotrivit, distonant, 
nearmonios, strident.  

DISCREȚIONÁR, -Ă, 
discreționari, -e, adj. 
(Despre puteri, 
prerogative, acte etc.) 
Care acționează, se 
exercită așa cum 
consideră cineva, fără a fi 
prevăzut și îngăduit de 
lege; care are prin lege 
întreaga libertate de 

acțiune. 

DISCREPÁNȚĂ, 
discrepanțe, s.f. 
Nepotrivire sau deosebire 
flagrantă între două 
lucruri, două aspecte, 
două fenomene etc 

DISEMINÁRE s. v. 
împrăștiere, propagare, 

răspândire.  

DISERTÁȚIE, disertații, 
s.f. Expunere în care se 
tratează o problemă în 
mod științific și 
amănunțit. ♦ Spec. (Ieșit 
din uz) Lucrare științifică 
susținută în public de 
autor, pentru dobândirea 
unui grad științific. 

DISIMULÁ, disimulez, 
vb. I. Tranz. A ascunde 
adevărata față a unui 
lucru, a unei situații etc. 
(dându-i o aparență 
înșelătoare); a camufla, a 
masca. 

DISIPÁ, pers. 3 
disipează, vb. I. Tranz. și 

refl. (Tehn.) A risipi, a 
pierde energia sau a o 
elimina sub formă de 
căldură. 

DISJÚNCȚIE, disjuncții, 
s.f. Relație logică între 
două enunțuri care de 

obicei se exclud reciproc; 
functor logic exprimat 

prin termenii disjunctivi 
„sau”, „ori” și „fie”.  

DISJUNCTÍV, -Ă, 
disjunctivi, -e, adj. Care 
separă, care deosebește, 
care exclude; disjunct. ♢ 
Propoziție disjunctivă = 
propoziție coordonată 
care se află într-un raport 
de excludere cu 

coordonata ei. Conjuncție 
disjunctivă = conjuncție 
care leagă propoziții sau 
părți de propoziție 
disjunctive. Judecată 
disjunctivă = judecată 
care enunță 
incompatibilitatea între 
diverse predicate ce pot fi 
atribuite unuia și aceluiași 
subiect. 

DISOCIÁ, disociez, vb. I. 
Tranz. 1. (Chim.) A 
scinda în mod reversibil o 
moleculă în molecule mai 
simple sau în ioni; a 
descompune temporar și 
reversibil o combinație. ♢ 
Refl. Atomii se disociază. 

2. A despărți, a separa, a 
delimita între ele noțiuni, 
probleme, idei care 
formează de obicei un 
ansamblu unic. 

DISONÁNȚĂ, disonanțe, 
s.f. (Muz.) Lipsă de 
consonanță, de armonie 
între sunete; asociere de 
sunete de înălțimi 
diferite. ♦ Asociere 
nearmonioasă de silabe 
sau de cuvinte; 
cacofonie. ♦ P. gener. 
Lipsă de armonie.  

DISPARÁT adj. 1. v. 
răzleț. 2. descompletat, 
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desperecheat, stingher. 
(Un pantof ~.) Lipsit de 

legătură, de armonie, de 
simetrie. 

DISPENSÁ, dispenséz, 
vb. I. 1. Refl. A se lipsi de 
cineva sau de ceva; a 
renunța la... 2. Tranz. A 
scuti pe cineva de o 
obligație, de o îndatorire 
etc.  

DISPUTA 

DISTILA 

DIVAGÁ, divaghez, vb. I. 
Intranz. A se abate de la 
subiectul în discuție; p. 
ext. a vorbi aiurea, a bate 
câmpii.  

DIVERGÉNT adj. 1. 
deosebit, diferit. (Au 
concepții ~ asupra ...) 2. 
v. contradictoriu.  

DIVERSIÚNE, 
diversiuni, s.f. 1. 
Încercare de a schimba 
cursul unei acțiuni, de a 
abate (prin crearea unor 
false probleme) intențiile, 
gândurile, acțiunile sau 
planurile cuiva. ♦ Spec. 
Acțiune de luptă astfel 
dusă încât să-l inducă în 
eroare pe inamic asupra 
intențiilor reale de luptă. 
2. Acțiune politică 
întreprinsă cu scopul de a 
distrage atenția de la 
problemele reale ale vieții 
publice. 

DIVULGÁ vb. 1. v. 

destăinui. 2. a 
deconspira, a destăinui, a 
dezvălui. (A ~ întreaga 
afacere.)  

DOCT adj. v. citit, erudit, 
învățat, savant.  

DOCTRINĂ - conceptii şi 
principii prin care se 

exprimă o anumită 
orientare în domeniul soc, 
pol, ec. Doleantă - 
dorintă, cerere. 
învățătură, sistem, teorie. 
(~ economică.)  

DÓGMĂ, dogme, s.f. 1. 
Învățătură, teză etc. 
fundamentală a unei 
religii, obligatorie pentru 

adepții ei, care nu poate 
fi supusă criticii și nu 
admite obiecții. 2. Teză, 
doctrină politică, științifică 
etc. considerată imuabilă 
și impusă ca adevăr 
incontestabil.  

DUALÍSM s.n. 1. 
Concepție, doctrină care 

consideră ca principiu al 
existenței două elemente 
diferite și ireductibile, 
materia și spiritul. 2. 
(Impr.) Dualitate.  

DUPLICITATE - 
atitudine specifică a celui 
ce acceptă simultan sau 
succesiv, idei, comportări 
diferite, adesea 

contradictorii în vederea 
realizării unui interes 
propriu. 

ECARISÁJ ~e n. 1) 
Strângerea și prelucrarea 
cadavrelor de animale și 
a resturilor de la abatoare 
în scopul transformării lor 
în produse industriale sau 

furajere. 2) Stârpire a 
câinilor vagabonzi.  

ECHIDISTÁNT, -Ă, 
echidistanți, -te, adj. 1. 
(Despre puncte, drepte, 
planuri etc.) Care se află 
la distanțe egale față de 

un punct, de o dreaptă, 
de un plan sau care sunt 

egal distanțate între ele. 
2. Egal plasat față de 
părți aflate în conflict, 
față de tendințe, forțe, 
orientări politice, 
persoane etc.  

ECHILATERÁL, -Ă, 
echilaterali, -e, adj. 
(Despre unele figuri 
geometrice) care are 

toate laturile egale.  

ECHITABIL - întemeiat 
pe dreptate, pe adevăr. 
just, drept. 

ECHITÁTE ~ăți f. 
Principiu moral sau juridic 
care cere respectarea 
drepturilor fiecăruia; 
dreptate 

ECHIVÓC, -Ă, echivoci, -
ce, adj., s.n. 1. Adj. Care 
se poate interpreta în mai 
multe feluri, cu două 
înțelesuri; neclar, confuz, 
ambiguu. ♦ Suspect, 
îndoielnic. ♦ 
(Substantivat, n.) 
Expresie, atitudine, 
situație ambiguă. Neclar, 

confuz, dubios. 

ECLIPSÁ, eclipsez, vb. I. 
Tranz. 1. (La pers. 3) A 
întuneca total sau parțial 
un corp ceresc, 
interpunându-se în calea 
razelor lui de lumină sau 
între el și soare. 2. Fig. A 
pune, a lăsa în umbră, a 

întuneca, a umbri; a 
întrece, a depăși pe 
cineva (în merite, în 
strălucire). ♦ Refl. (Fam.) 
A se face nevăzut, a 
pleca pe furiș; a dispărea 
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EDIFICÁ, edífic, vb. I. 1. 
Tranz. (Adesea fig.) A 

zidi, a ridica (III, 5), a 
clădi (construcții 
monumentale). 2. Tranz. 
și refl. Fig. A (se) lămuri, 
a (se) clarifica.  

EFEMÉR, -Ă, efemeri, -e, 
adj., s.f. 1. Adj. De scurtă 
durată; trecător, 
vremelnic. 2. S.f. (La pl.) 
Ordin de insecte cu 

corpul subțire și moale, 
terminat cu trei filamente 
lungi, cu două perechi de 
aripi transparente, care 
trăiesc ca adulte câteva 
zile sau ore, iar ca larve 
(acvatice) 2-3 ani; 
efemeride (Ephemera); 
(și la sg.) insectă din 
acest ordin. 

EFUZIÚNE, efuziuni, s.f. 
1. Manifestare, 
exteriorizare puternică a 
unor sentimente pozitive. 
2. Difuziune a unui gaz 
printr-un înveliș poros. 3. 
Proces vulcanic de 
revărsare a magmei sub 
formă de lavă la 

suprafața pământului și 
de formare a unor 
produse vulcanice.  

EGÍDĂ, egide, s.f. 
Ocrotire, sprijin, 
protecție; îndrumare, 
îngrijire. ♢ (În loc prep.) 
Sub egida... = sub 
auspiciile...  

EGOCENTRÍSM s.n. 
(Livr.) Atitudine a celui 
care privește totul prin 
prisma intereselor și a 
sentimentelor personale, 
tendință de a face din 
sine „centrul universului”; 
egotism. 

EGOLATRÍE s.f. Manie 
de a se preocupa 

exagerat de propria 
persoană; supraestimare 
a valorii personale; 
egotism. 

ELEGÍE, elegii, s.f. 1. 
Specie a poeziei lirice în 
care sunt exprimate 
sentimente de 
melancolie, de tristețe, de 
jale; p. ext. plângere, 

jeluire. 2. Compoziție 
muzicală cu caracter 
melancolic, trist. 

ELEVÁT adj. v. 
academic, distins, 
solemn.   plin de 
rafinament; ales. 

ELOCUȚIÚNE, 
elocuțiuni, s.f. 1. Mod de 

a se exprima gândirea 
prin cuvinte. ♦ Alegerea 
și așezarea cuvintelor 
într-un discurs. 2. Parte a 
retoricii care tratează 
despre stilul unui discurs.  

ELOCVÉNT, -Ă, 
elocvenți, -te, adj. Care 
are darul de a expune 
frumos și convingător, 

expresiv, demonstrativ. 
Edificator. plin de înteles, 
concludent. 

ELONGÁȚIE, elongații, 
s.f. 1. Valoarea, într-un 
moment dat, a unei 
mărimi care variază 
periodic în timp. 2. 
Distanța unghiulară dintre 

doi aștri în raport cu 
pământul. 3. Extensiune 
accidentală sau 
terapeutică a unui 
ligament sau nerv.  

ELUCUBRÁȚIE, 
elucubrații, s.f. 

Combinație haotică de 
elemente absurde; 

aberație. ♦ Divagație.  

ELUDÁ, eludez, vb. I. 
Tranz. A ocoli, a evita, a 
ignora intenționat.  

EMANCIPÁ, emancipez, 
vb. I. 1. Refl. și tranz. A(-
și) câștiga sau a face să-
și câștige independența; 
a (se) elibera (1). ♦ Refl. 
(Despre copii și 
adolescenți) A-și lua 
unele libertăți nepotrivite 
cu vârsta lui, a avea 
purtări libertine. 2. Tranz. 
(În trecut) A scoate un 
minor de sub tutela 
părintească sau a 
tutorelui și a-i acorda, 
înainte de a ajunge la 

majorat, o parte din 
drepturile unui major. 

EMBARGÓ, embargouri, 
s.n. 1. Interzicere de 
către un stat a exportului 
sau importului de mărfuri 
într-o sau dintr-o țară, ca 
sancțiune pentru 
încălcarea unor reguli sau 
principii de drept 

internațional sau ca 
mijloc de presiune 
politică. 2. Reținere de 
către un stat a navelor 
comerciale sau de mărfuri 
altui stat aflate pe 
teritoriul sau (în condițiile 
în care a survenit un 
conflict între statele 
respective).  

EMBLEMATIC - Obiect, 
imagine care poartă în 
mod conventional un 
anumit înteles, care 
simbolizează o anumită 
idee. 
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EMERGÉNT, -Ă, 
emergenți, -te, adj. 

(Despre un corp, o 
radiație etc.) Care iese 
dintr-un mediu după ce l-
a traversat.  

EMFÁTIC, -Ă, emfatici, -
ce, adj. (Adesea 
adverbial) Plin de 
emfază; nenatural, 
pretențios, bombastic, 
umflat. 

EMFÁZĂ, s.f. Atitudine 
nenaturală, pretențioasă; 
afectare în scris, în 
vorbire, în comportare.  
manieră exgerată în 
atitudini, gesturi… 

EMINAMÉNTE adv. În 
gradul cel mai înalt, prin 
excelență, cu deosebire.  

EMPÍRIC, -Ă, empirici, -
ce, adj. Bazat (numai) pe 
experiență; care privește 
empirismul, care are la 
bază empirismul. ♢ 
Formulă empirică = 
formulă obținută prin 
prelucrarea pur 
matematică a unor date 
experimentale, fără 

substrat teoretic. 
Medicină empirică = 
tratament al bolilor numai 
pe bază de experiență și 
de cazuri antecedente. 

EMULÁȚIE, emulații, s.f. 
Sentiment, dorință, 
strădanie de a egala sau 
de a întrece pe cineva 

într-un domeniu de 
activitate; întrecere. 
Concurenta, intrecere. 

ENDÉMIC, -Ă, endemici, 
-ce, adj. (Despre plante 
sau animale) Care 
trăiește numai pe un 

anumit teritoriu; (despre 
unele boli) care are cauze 

locale, specifice unei 
anumite regiuni; care are 
caracter permanent în 
anumite locuri. 

ENÚNȚ, enunțuri, s.n. 
Formulare a datelor unei 
probleme, a unei 
judecăți; formulă prin 
care se exprimă ceva.  

EPATÁ, epatez, vb. I. 
Tranz. A uimi, a 
impresiona prin purtare, 
atitudine sau ținută 
neobișnuită, 
extravagantă. 

ÉPIC, -Ă, epici, -ce, adj., 
s.f. 1. Adj. Care exprimă, 
în formă de narațiune, 
idei, sentimente, acțiuni 

etc. ale eroilor unei 
întâmplări reale sau 
imaginare. ♢ Gen epic = 
unul dintre principalele 
genuri literare, care 
cuprinde diverse specii de 
narațiuni în versuri și în 
proză, dezvăluind cu o 
relativă obiectivitate 
portretul fizic și moral al 

personajelor, faptele lor, 
relațiile lor cu mediul 
înconjurător. ♦ Fig. Demn 
de o epopee; de proporții 
vaste; grandios. 2. S.f. 
Totalitatea operelor 
literare aparținând 
genului epic. 

EPIGRÁF, epigrafe, s.n. 

Scurt fragment, de obicei 
dintr-o operă celebră, în 
versuri sau în proză, pus 
la începutul unei cărți sau 
al unui capitol pentru a 
indica în mod concis 
ideea artistică a lucrării 
sau a capitolului 

respectiv; moto2. ♦ 
Scurtă inscripție pe 

fațada unei construcții, a 
unui monument, a unui 
edificiu antic etc. 

EPILÓG, epiloguri, s.n. 
Partea finală a unor 
lucrări literare în care 
autorul rezumă 
concluziile, subliniază 
anumite idei din operă și 
face cunoscută pe scurt 

evoluția viitoare a 
personajelor sale; 
încheiere. ♦ Fig. Sfârșit al 
unei situații, al unei 
acțiuni, al unei întâmplări 
etc.  

EPISTÉMIC, -Ă, 
epistémici, -e, adj. 
Referitor la cunoaștere, la 

știință. ♦ Logică 
epistemică = ramură a 
logicii moderne care 
grupează încercările de 
formalizare a relațiilor 
logice dintre enunțurile 
care cuprind termeni 
epistemici (cunoaștere, 
opinie etc.). 

EPITÉT, epitete, s.n. 

Determinant expresiv pus 
pe lângă un substantiv 
sau pe lângă un verb 
pentru a scoate în 
evidență mai nuanțat o 
trăsătură a obiectului sau 
a acțiunii și pentru a da 
mai multă expresivitate 
artistică creației 
respective. ♦ Calificativ 
elogios sau injurios dat 
cuiva. Calificativ 

EPOCÁL, -Ă, epocali, -e, 
adj. Menit să marcheze o 
epocă; de mare răsunet, 
de o valoare covârșitoare; 
memorabil. 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   19 

ERADICÁ, eradíc, vb. I. 
Tranz. A smulge din 

rădăcini, a dezrădăcina; 
p. ext. a stârpi, a 
desființa. 

ERÁTĂ, erate, s.f. Listă 
la sfârșitul unei cărți în 
care sunt semnalate și 
îndreptate greșelile de 
tipar sau de fond.  

ERGONOMÍE s.f. 
Disciplină care se ocupă 
cu studiul condițiilor de 
muncă în vederea 
realizării unei adaptări 
optime a omului la 
acestea. 

ERIJÁ, erijez, vb. I. Refl. 
(Urmat de determinări 
introduse p. prep. „în”) A-
și atribui fără nici un 

drept o situație, un rol 
care conferă autoritate, a 
se da drept..., a voi să 
treacă drept... 

ERODÁ vb. (GEOL., 
GEOGR.) a (se) roade, a 
(se) săpa, (reg.) a (se) 
coptorî, a (se) coptoroși, 
(fig.) a (se) mânca, a (se) 
spăla 

ERUDÍT, -Ă, erudiți, -te, 
adj. (Adesea 
substantivat) Care 
posedă cunoștințe 
temeinice și vaste în 
urma unor studii 
îndelungate; savant, 
învățat. ♦ (Despre opere 
științifice) Care dovedește 

cunoștințe vaste și 
aprofundate. 

ESCALADARE 

ESCAMOTÁ, escamotez, 
vb. I. Tranz.1. A face să 
dispară ceva fără să se 
bage de seamă, a 

ascunde ceva cu 
iscusință. ♦ Fig. A 

denatura, a falsifica. 2. A 
introduce trenul de 
aterizare al unei aeronave 
în locurile anume 
construite în corpul ei, 
pentru a micșora 
rezistența la înaintare a 
avionului în timpul 
zborului. Denatura 

ESTOMPÁT adj. 1. 

neclar, șters, vag. (Un 
contur ~.) 2. pal, palid, 
pierdut, stins, șters, 
(reg.) sărbeziu, (fig.) 
dulce, moale. 

ETALÓN, etaloane, s.n. 
Mărime, greutate etc. 
acceptată oficial în știință, 
în tehnică sau în relațiile 

economice și care 
servește ca unitate de 
bază într-un sistem de 
măsurare. ♢ Etalon de 
aur (sau de argint) = 
unitate-tip a valorilor 
monetare. Etalon al 
prețurilor = prețuri 
impuse de lege printr-un 
etalon monetar. ♦ Model 

perfect al unei măsuri-tip, 
confecționat cu mare 
precizie și acceptat oficial 
spre a servi ca bază de 
comparație. ♦ Fig. Ceea 
ce poate servi drept 
model (de urmat).  

ETEROGÉN, -Ă, 
eterogeni, -e, adj. 1. 
(Despre elementele unui 
întreg) Diferit, felurit, 
deosebit; (despre un 
întreg) compus din 
elemente diferite. ♦ Cu 
origine sau proveniență 
deosebită. 2. (Înv.; în 
sintagma) Substantiv 

eterogen = substantiv 
neutru.  

EUFEMÍSM, eufemisme, 
s.n. Cuvânt sau expresie 
care, în vorbire sau în 
scris, înlocuiește un 
cuvânt sau o expresie 
neplăcută, jignitoare, 
necuviincioasă sau 
obscenă, respectând 
paralelismul de sens. 

EVAZÁ, evazez, vb. I. 
Tranz. A lărgi progresiv, 
spre extremitatea 
deschisă, cavitatea unui 
obiect. 

EVAZÍV, -Ă, evazivi, -e, 
adj. (Adesea adverbial) 
Care nu exprimă o 
atitudine precisă, 
categorică; vag, ocolit. 

EVOCA - A aduce în 
conștiință fapte, 
evenimente, împrejurări 
etc. trecute; a zugrăvi 
prin cuvinte imaginea 
unui lucru cunoscut, dar 
petrecut demult. 

EXHAUSTÍV, -Ă, 
exhaustivi, -e, adj. (Livr.) 
Care epuizează un 
subiect; complet, în 
întregime. Complet, 
integral 

EXOGÉN, -Ă, exogeni, -
e, adj. 1. (Med.) Care se 
formează, se dezvoltă la 
exterior; care se 
datorește unor cauze din 
afara organismului. 2. 

(Despre procese 
geologice) Care rezultă, 
care se datorește unor 
cauze din afara 
pământului și în special 
energiei solare captate de 
planetă.  
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EXPANSIUNE 

EXPONENȚIÁL, -Ă, 

exponențiali, -e, adj. 
(Mat.) Care are un 
exponent (2) variabil, 
nedeterminat sau 
necunoscut. ♦ (Despre 
funcții) A cărei variabilă 
independentă apare într-
un exponent. 

EXPONÉNT, -Ă, 
exponenți, -te, subst. 1. 
S.m. și f. Persoană sau 
grup social care 
reprezintă și apără o 
idee, un curent etc.; 
reprezentant. 2. S.m. 
(Mat.) Semn în cifre sau 
în litere scris sus, cu 
caractere mai mici, la 
dreapta unui număr sau a 

unei mărimi matematice, 
pentru a arăta puterea la 
care se ridică acestea. 

EXTRAPOLÁRE, 
extrapolări, s.f. 1. (Mat.) 
Metodă de determinare 
aproximativă a unei 
funcții continue pentru 
valori situate în afara 
unui interval de valori 

cunoscute; extrapolație. 
2. (Fil.) Extindere 
ipotetică a unei noțiuni, 
legi, teorii etc. de la un 
domeniu la altul; trecere 
de la o idee la alta, mai 
complexă, cu o sferă mai 
largă etc. 

EXTRAVAGANT - care 

caută cu orice pret să 
iasă din comun. 

&&&EXTRAVERTÍT, -Ă 
adj. (Despre oameni) 
Caracterizat prin 
proiectarea tendințelor 
psihice interioare asupra 

lumii din afară; deschis, 
sociabil 

EXTRINSÉC, -Ă, 
extrinseci, -ce, adj. 1. 
Care vine din afară, care 
nu provine din esența 
lucrurilor. 2. (Anat.; 
despre organe) Originar 
din afara locului unde se 
găsește sau acționează. 

EXUBERÁNT, -Ă, 
exuberanți, -te, adj. 1. 
Care își manifestă 
sentimentele prin 
numeroase demonstrații 
exterioare; de o mare 
vioiciune, foarte vioi; 
expansiv. 2. (Rar) 
Abundent, îmbelșugat.  

FACÍL adj., adv. 1. adj. 
v. ușor. 2. adj. v. 

lesnicios. 3. adv. v. lesne. 
4. adj. v. superficial.  

FACILITÁ, facilitez, vb. 
I. tranz. A înlesni, a ușura 
îndeplinirea unei acțiuni, 
producerea unui fenomen 
etc 

FACSIMÍL, facsimile, 
s.n. Reproducere exactă 
a unui text, a unei 
semnături, a unui desen 
sau a unei picturi cu 
ajutorul fotografiei, al 
fototipiei, prin copiere 
manuală etc.  

FACTIUNE - grup de 
persoane unite pe baza 
unor interese politice 
comune. (Se manifestă 

violent) 

FANTASMAGORÍE s. 1. 
v. închipuire. 2. v. 
absurditate.  

FARISÉU, farisei, s.m. 1. 
Membru al unei grupări 

politico-religioase la 
vechii evrei, care 

reprezenta interesele 
populației orășenești 
înstărite și care se 
caracteriza prin formalism 
exagerat în respectarea 
ritualului religios. 2. Fig. 
Om ipocrit, fățarnic, 
prefăcut. 

FEBRIL - încordat, 
agitat. 

FEZÁBIL adj. v. posibil, 
realizabil.  

FIABILITÁTE f. 
Capacitate a sistemelor 
tehnice de a funcționa un 
timp determinat, 
menținându-și parametrii 
prestabiliți. 

FILIÁȚIE, filiații, s.f. 

Legătură de rudenie între 
copii și părinți, 
descendență; p. gener. 
legătură de rudenie în 
linie dreaptă. ♦ Fig. 
Legătură între lucruri, 
întâmplări, fenomene etc. 
care derivă unul din 
celălalt.  

FILIATIE - descendentă. 

FLAGÉL, (1, 2) flageluri, 
s.n., (3, 4) flageli, s.m. 1. 
S.n. (Rar) Bici: mănunchi 
de nuiele folosit pentru 
flagelări. 2. S.n. Fig. 
Calamitate, dezastru: 
spec. boală, epidemie, 
molimă. 3. S.m. Filament 
mobil protoplasmatic la 

unele protozoare și la 
spermatozoizi care 
servește ca organ de 
locomoție. 4. S.m. 
Excrescență care ia 
naștere din tulpină și se 
extinde la suprafața 
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pământului, dând frunze 
și rădăcini și înflorind abia 

în al doilea an. 

FLER - simt de orientare 
rapidă, într-o împrejurare 
dificilă. Perspicacitate 

FLUÉNT adj. (fig.) 
curgător, cursiv, ușor.  

FORTUÍT adj. v. 
incidental, întâmplător, 
neașteptat, neprevăzut. 
venit pe neaşteptate, 
neprevăzut. 

FRAPÁ, frapez, vb. I. 
Tranz. 1. A se impune 
atenției cuiva prin 
caracteristici izbitoare; a 
impresiona puternic, a 
bate la ochi. 2. A răci 
șampania sau alte băuturi 
alcoolice cu ajutorul 

gheții. 

FRIPTURISM - tendintă 
de a se îmbogăti pe orice 
cale şi cu orice pret. 

FULMINÁNT, -Ă, 
fulminanți, -te, adj. Care 
produce explozie; 
exploziv. ♦ Fig. 
Amenințător; violent; 
ațâțător, provocator.  

FUNDAMÉNT, 
fundamente, s.n. 1. 
Element de construcție 
sau ansamblu de astfel 
de elemente prin 
intermediul cărora se 
sprijină o construcție, o 
lucrare etc.; fundație, 
bază, temelie. ♦ Placă de 

metal a preselor de 
imprimat, pe care se 
așază formele tipografice; 
planșetă de lemn pe care 
se păstrează sau se 
transportă formele 
tipografice. 2. Fig. 

Element care servește de 
sprijin, pe care se 

întemeiază ceva; bază, 
temei, temelie.  

FUNDAMENTÁ, 
fundamentez, vb. I. 
Tranz. A pune baze 
temeinice unei idei, unei 
teorii, unui program etc.; 
a stabili, a consolida; a 
demonstra cu argumente 
ştiinţifice. – Din 

fundament. Cf. germ. 
f u n d a m e n t i e r e n.
---baza. 2. a stabili. (A ~ 
coordonatele unei noi 
teorii.)  

GENERALIZÁ, 
generalizez, vb. I. 1. 
Tranz. A da o formulare 
sau o expresie sintetică 

mai multor situații 
particulare care au unele 
trăsături comune; a 
extinde mintal însușirile 
comune unui grup de 
obiecte sau de fenomene 
asupra tuturor obiectelor 
și fenomenelor din clasa 
respectivă. 2. Tranz. și 
refl. A face să fie sau a 

deveni general2; a (se) 
extinde sfera de aplicare. 
♦ Refl. (Despre boli) A se 
extinde în întregul organ 
sau organism. ♦ Tranz. A 
considera (de obicei fără 
temei) o întâmplare, o 
situație ca fiind generală. 

GENÉRIC, -Ă, generici, -
ce, adj. Care aparține 
unei categorii întregi, 
privitor la o categorie 
întreagă (de ființe, 
obiecte, fenomene); care 
cuprinde toate cazurile de 
același fel. ♦ 
(Substantivat, n.) Partea 

de la începutul sau de la 
sfârșitul unui film, în care 

sunt indicate numele 
principalilor realizatori ai 
filmului respectiv. 

GENTÍL, -Ă, gentili, -e, 
adj. (Despre oameni și 
manifestările lor) Amabil, 
politicos, curtenitor, 
îndatoritor. ♦ (înv.) 
Drăguț, plăcut, nostim. 

GENUÍN adj. v. natural, 
pur, veritabil.  

GERMINÁ, pers. 3 
germinează, vb. I. 
Intranz. (Despre germeni, 
p. ext. despre plante) A 
începe să se dezvolte, să 
încolțească, să se 
înmulțească, să 
pornească un nou ciclu 

de vegetație (în condiții 
favorabile). ♦ (Despre o 
materie organică sau un 
organ) A trece de la viața 
latentă sau embrionară la 
viața activă.  

GRANDIÓS adj. 1. 
impozant, impunător, 
maiestos, măreț, 
monumental, splendid, 

superb, (rar fig.) trufaș. 
(Un palat ~.) 2. v. 
fastuos. 3. impunător, 
maiestos, măreț, (rar) 
august. (Imagine ~oasă.) 
4. măreț, splendid, 
strălucitor, (înv.) vederos. 
(Un spectacol ~.) 5. 
falnic, impozant, 

impresionant, impunător, 
maiestos, măreț, semeț, 
splendid, (livr.) magnific, 
(pop.) mândru, (înv. și 
reg.) fălos, (fig.) trufaș. 
(Vârfurile ~oase ale 
munților.) 6. maiestos, 
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măreț, solemn, (înv.) 
solemnel. 

GREGÁR, -Ă, gregari, -e, 
adj. (Despre animale) 
Care trăiește în grupuri 
compacte, în turme, cete, 
cârduri. ♢ Instinct gregar 
= instinct care determină 
unele animale să trăiască, 
să migreze etc. în turme, 
cete, cârduri. (Fig.) Spirit 
(sau instinct) gregar = 

spirit sau instinct care 
îndeamnă pe unii oameni 
să se supună orbește, să-
și piardă cu totul 
individualitatea în mijlocul 
mulțimii din care fac 
parte.  

HALO - cerc luminos ce 
apare în jurul soarelui sau 

lunii, datorită reflexiei şi 
refractiei luminii în 
cristale de gheată. 

HAZÁRD, hazarduri, s.n. 
Împrejurare sau concurs 
de împrejurări (favorabile 
sau nefavorabile) a căror 
cauză rămâne în general 
necunoscută; p. ext. 
întâmplare neprevăzută, 

neașteptată. ♦ Soartă, 
destin. ♢ Joc de hazard = 
joc de noroc. 

HEGEMONÍE s.f. Faptul 
de a avea rolul de 
conducere; supremație, 
dominație, de obicei a 
unui stat față de alte 
state.  

HIALIN - care are 
înfătişarea şi transparenta 
sticlei. 

HIMÉRĂ, himere, s.f. 1. 
Închipuire fără temei, 
fantezie irealizabilă; 
iluzie, fantasmă. 2. 

Monstru în mitologia 
antică greacă, închipuit 

ca un animal cu cap de 
leu, cu corp de capră și 
cu coadă de șarpe; p. 
ext. motiv decorativ 
reprezentând un astfel de 
monstru. 3. (Bot.; în 
sintagma) Himeră de 
altoire = plantă ale cărei 
țesuturi sunt diferite din 
punct de vedere genetic. 

4. (Biol.) Organism 
produs prin fuziunea a 
doi sau mai mulți zigoți 
distincți. Amagire, iluzie 

IDEALIZÁ, idealizez, vb. 
I. Tranz. A atribui unui 
lucru sau unei ființe 
calități excepționale.  

IDEOLÓG, -Ă, ideologi, -

ge, s.m. și f. Persoană 
care formulează, apără și 
reprezintă ideologia unor 
categorii sociale, unor 
curente etc. 

IDEOLOGÍE, ideologii, 
s.f. Totalitatea ideilor și 
concepțiilor filozofice, 
morale, religioase etc. 
care reflectă, într-o formă 

teoretică, interesele și 
aspirațiile unor categorii 
într-o anumită epocă. ♦ 
P. restr. Totalitatea ideilor 
și concepțiilor care 
constituie partea 
teoretică a unui curent, a 
unui sistem etc. ♦ Știință 
care are ca obiect de 
cercetare studiul ideilor, 
al legilor și al originii lor. 

ILUSTRAT 

ILUZÓRIU adj. 1. 
amăgitor, iluzoric, 
înșelător, neîntemeiat, 
van, (rar) părelnic. 

(Speranțe ~.) 2. v. 
nerealizabil. Care nu 

poate fi realizat, care nu 
există în realitate; care 
amăgește, înșelător, 
amăgitor, himeric; (rar) 
iluzoric.  

IMANÉNT, -Ă, imanenți, 
-te, adj. 1. Care este 
propriu naturii obiectului, 
care acționează din 
interiorul obiectului, 

condiționat de esența 
obiectului; intrinsec. 2. 
(În concepția idealistă 
despre lume) Care există 
și acționează prin sine 
însuși, nedeterminat de o 
cauză din afară. ♢ 
Filozofia (sau școala) 
imanentă = filozofie care 
afirmă că existența, 
realitatea reprezintă 
conținutul conștiinței. 
Intrinsec 

IMIXTIÚNE s. amestec, 
ingerință, intervenție.  
amestec nemotivat şi 
nedorit în treburile altuia. 

IMPARȚIÁL, -Ă, 
imparțiali, -e, adj. Capabil 

să facă o apreciere justă, 
obiectivă; nepărtinitor, 
obiectiv, drept 

IMPETUÓS adj. 1. aprig, 
furtunos, impulsiv, iute, 
înflăcărat, înfocat, 
năvalnic, nedomolit, 
nepotolit, nestăpânit, 
nestăvilit, sălbatic, 

tumultuos, vehement, 
violent, (fig.) aprins, 
viforos, vijelios, vulcanic. 
(Temperament 
impetuos.) 2. energic, 
viguros, viril. (Caracter 
impetuos.) 3. v. 
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înflăcărat. 4. v. energic. 
5. v. dezlănțuit.  

IMPIETÁTE, impietăți, 
s.f. Lipsă de respect față 
de ceva considerat sfânt; 
p. gener. atitudine 
jignitoare, lipsită de 
respect față de cineva 
sau de ceva care merită 
întreaga considerație; 
sacrilegiu. 

IMPOZÁNT, -Ă, 
impozanți, -te, adj. Care 
impune respect sau 
admirație prin înfățișare, 
ținută, comportare; 
impunător, mândru. 

IMPRESCRIPTÍBIL, -Ă, 
imprescriptibili, -e, adj. 
Care nu se prescrie, care 
rămâne valabil totdeauna 

IMPROBITATE - lipsă 
de cinste, corectitudine. 

IMUÁBIL adj. v. 
constant, invariabil, 
neschimbător, 
permanent.  

IN EXTÉNSO loc. adv. 
Pe larg, în detaliu; în 
întregime. 

IN EXTRÉMIS loc. adv. 
1. Silit de împrejurări, 
neavând altă posibilitate; 
în ultimă instanță. 2. Pe 
patul de moarte, în 
ultimul moment al vieții. 

INADECVAT - care nu 
corespunde; nepotrivit. 

INADVERTÉNȚĂ, 
inadvertențe, s.f. Lipsă de 
atenție; (concr.) greșeală 
făcută din neatenție. ♦ 
Nepotrivire, 
neconcordanță. 

INAMOVÍBIL, -Ă, 
inamovibili, -e, adj. Care 

nu poate fi transferat, 
înlocuit sau destituit din 

funcție. ♦ (Despre o 
funcție) Din care nu 
poate fi destituit cineva. 

INCIDÉNȚĂ, incidențe, 
s.f. 1. Întâlnire a unor 
raze (sau a unor fascicule 
de raze) de lumină între 
ele sau cu o suprafață. ♢ 
Punct de incidență = 
punct în care o rază de 

lumină întâlnește un corp 
sau suprafața de 
separație a două medii. 
Unghi de incidență = 
unghi format de raza 
incidentă cu 
perpendiculara în punctul 
de incidență. 2. (Med.) 
Totalitatea cazurilor de 
îmbolnăvire provocate de 
o anumită boală 
infecțioasă pe o perioadă 
dată, raportată la 
populația totală. 

INCOERÉNT, -Ă, 
incoerenți, -te, adj. 
(Despre oameni) Lipsit de 
logică în gândire, în 
manifestări; (despre 

manifestările oamenilor) 
lipsit de logică.  

INCONSECVÉNT adj. 
capricios, flușturatic, 
fluturatic, inconstant, 
instabil, neconsecvent, 
neconstant, nehotărât, 
neserios, nestabil, 
nestatornic, schimbăcios, 
schimbător, (livr.) labil, 
versatil, (fam.) 
cameleonic. Lipsit de 
consecvență, care își 
schimbă ideile, concepțiile 
etc.; schimbător, instabil, 
inconstant, nestatornic, 
neconsecvent.  

INCORIGÍBIL, -Ă, 
incorigibili, -e, adj. 

(Despre oameni și 
manifestările lor) Care nu 
poate fi îndreptat, corijat, 
care persistă în greșeli 

INCUMBÁ, pers. 3 
incúmbă, vb. I. Intranz. 
(Despre sarcini, obligații) 
A se impune, a reveni 
cuiva.  

INCURSIÚNE, 
incursiuni, s.f. 1. (Mil.) 
Acțiune de cercetare, de 
mică amploare, executată 
prin surprindere pe 
teritoriul inamicului de 
către un grup de militari, 
în scopul obținerii unor 
informații, distrugerii unor 
obiective, capturării de 

prizonieri, de documente 
etc. ♦ (Sport) Pătrundere 
în porțiunea de teren a 
adversarului. 2. Fig. 
Cercetare, studiu făcut de 
cineva într-un subiect 
străin de preocupările 
obișnuite, de tema 
tratată. 

INDEZIRÁBIL, -Ă, 

indezirabili, -e, adj. Care 
nu este dorit; nedorit, 
neplăcut. 

ÍNDICE ~i m. 1) mat. 
chim. Semn (număr sau 
literă) pus alături de o 
literă (de obicei la 
dreapta ei și mai jos) 
pentru a-i preciza 

valoarea și semnificația. 
2) Expresie numerică ce 
caracterizează din punct 
de vedere cantitativ un 
fenomen social-economic. 
3) Ac la instrumentele de 
măsurat care indică 
valorile unei mărimi 
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variabile; indicator; 
arătător. 4) Listă 

(alfabetică) a numelor 
citate, a termenilor sau a 
materiilor dintr-o carte, 
cu indicarea paginilor 
unde se află; index. 

INDIGNÁRE s. 
revoltare, revoltă, 
scandalizare, (rar) 
indignațiune, (pop.) 
oțăreală, oțărâre. (Stare 

de ~.)  

INDISOLÚBIL adj. 1. v. 
indestructibil. 2. v. 
inseparabil.  

INDOLÉNT adj., s. 1. 
adj. v. indiferent. 2. adj. 
v. bleg. 3. adj., s. leneș. 
care este lipsit de 
energie; nepăsător. 

INDUBITÁBIL adj. v. 
categoric, cert, evident, 
incontestabil, indiscutabil, 
necontestabil, 
necontestat, nediscutabil, 
neîndoielnic, neîndoios, 
netăgăduit, sigur, vădit.  

INDÚCȚIE, inducții, s.f. 
1. Formă fundamentală 
de raționament, care 
realizează trecerea de la 
particular la general. 2. 
Producere sau influențare 
a unui fenomen de către 
un alt fenomen altfel 
decât printr-o acțiune 
mecanică nemijlocită. 

INDÚS, -Ă, induși, -se, 
adj., s.n. 1. Adj. (Despre 

fenomene fizice) Care 
este produs sau influențat 
de un alt proces fizic cu 
care evoluează 
concomitent. ♦ (Despre 
tensiuni electromotoare și 
curenți electrici) Care se 

produce prin inducție 
electromagnetică. 2. S.n. 

Parte componentă a unui 
sistem electromagnetic în 
care se produc tensiunile 
electromotoare induse de 
câmpul magnetic al 
inductorului. 

INECHITÁBIL, -Ă, 
inechitabili, -e, adj. 
(Adesea adverbial) Care 
nu este echitabil, 

neechitabil, nedrept, inic.  

INEPȚÍE, inepții, s.f. 
Faptă sau vorbă 
prostească, stupidă; 
prostie, stupiditate, 
absurditate. 

INERÉNT, -Ă, inerenți, -
te, adj. (Adesea 
adverbial) Care face parte 

integrantă din ceva, care 
constituie un element 
nedespărțit de un lucru 
sau de o ființă, care 
aparține în mod firesc la 
ceva. 

INFAILÍBIL, -Ă, 
infailibili, -e, adj. Care nu 
poate greși, care nu se 
poate înșela; perfect, 

desăvârșit, fără cusur.  

INFATUÁ, infatuez, vb. 
I. Tranz. și refl. A (se) 
înfumura, a (se) îngâmfa. 

INFLEXIÚNE s. 
intonare, intonație, 
mlădiere, modulare, 
modulație, ton, tonalitate. 
(O voce cu ~i plăcute.)  

INGÉNUU, -UĂ, ingenui, 
-ue, adj., s.f. 1. Adj. Care 
vădește simplitate, 
naturalețe împletită cu 
sinceritate și cu naivitate, 
plin de ingenuitate; 
candid. 2. S.f. Rol, 

personaj, eroină care 
reprezintă o fată 

inocentă, pură, candidă; 
p. ext. persoană ingenuă. 
candid, credul, inocent, 
naiv, neștiutor 

INGERÍNȚĂ, ingerințe, 
s.f. Amestec ilegal, 
intervenție în treburile 
unei persoane sau în 
viața unui stat, tinzând la 
știrbirea libertății și a 

independenței de acțiune 
și la impunerea unui 
anumit punct de vedere.  

INGRÁT adj. v. 
anevoios, delicat, 
dezagreabil, dificil, 
gingaș, greu, neplăcut.  
care nu-şi manifestă 
recunoştinta pentru 

serviciile pe care i le-a 
făcut cineva. 

INJÚST, -Ă, injuști, -ste, 
adj. Care nu este just; 
nedrept, nejust. 

INOCULA - a introduce 
încetul cu încetul în 
mintea cuiva anumite 
conceptii, idei. 

INOPORTÚN adj. 1. 
neoportun, nepotrivit, 
(livr.) intempestiv, (fig.) 
deplasat, (O acțiune ~.) 
2. v. nepoftit.  

INSIDIÓS adj. v. 
înșelător, perfid, viclean.  

INSIPÍD, -Ă, insipizi, -
de, adj. (Despre corpuri 
chimice, substanțe etc.) 

Fără gust; (despre 
alimente) fad, searbăd. ♦ 
Fig. Fără spirit, fără haz, 
anost. 

INSOLÉNT, -Ă, insolenți, 
-te, adj. (Adesea 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   25 

adverbial) Obraznic, 
impertinent; nerușinat; 

necuviincios.  

INSOLVÁBIL, -Ă, 
insolvabili, -e, adj. Care 
nu este solvabil, care nu-
și poate plăti datoriile, 
care se află în situația de 
insolvabilitate; nesolvabil, 
falit. 

INTEMPESTÍV, -Ă, 
intempestivi, -e, adj. 
(Livr.) Care se produce 
pe neașteptate, la timp 
nepotrivit; neașteptat și 
nedorit, neprevăzut, 
inoportun. 

INTERPELA - a cere 
cuiva să dea un răspuns 
unui fapt. 

INTERPÚNE, interpún, 

vb. III. Refl. A interveni 
ca mijlocitor între două 
persoane (spre a le face 
să ajungă la o 
înțelegere); a mijloci. ♦ A 
se amesteca în relațiile 
dintre două persoane. ♦ 
Tranz. A pune ceva 
între...  

INTRANSIGÉNT adj. 1. 
v. hotărât. 2. v. 
necruțător. 3. v. 
neîngăduitor.  

INTRINSÉC, -Ă, 
intrinseci, -ce, adj. Care 
constituie partea 
lăuntrică, proprie și 
esențială a unui lucru; 
care există prin sine 

însuși (independent de 
relațiile sale cu alt lucru). 
dependent de relatiile cu 
alte obiecte. 

INTROSPÉCȚIE, 
introspecții, s.f. Analizare 
a vieții psihice proprii; 

autoobservare. ♦ Studiu 
psihologic bazat pe 

această metodă.  

INTROVERTÍT, -Ă, 
introvertiți, -te, adj. 
(Despre oameni) Care 
este concentrat sau 
obsedat de propriile trăiri 
interioare. 

INVARIÁBIL adj. 1. v. 
constant. 2. constant, 
neschimbat. (Valoare ~.) 
3. constant, 
neschimbător, 
permanent, (livr.) 
imuabil. (Fenomen ~.). 
care nu este variabil, care 
nu se schimbă. 

IPOCRÍT s., adj. 1. s. 
fățarnic, mincinos, perfid, 
prefăcut, șiret, viclean, 

(livr.) fariseu, (reg.) 
proclet, (înv.) telpiz, (fig.) 
iezuit, tartuf, trombonist. 
(Mare ~ mai e și ăsta!) 2. 
adj. duplicitar, fals, 
fariseic, fățarnic, 
mincinos, perfid, 
prefăcut, șiret, viclean, 
(livr.) machiavelic, (rar) 
machiavelistic, (reg.) 

proclet, (înv.) fățărit, 
telpiz, (fig.) iezuit, 
iezuitic, (pop. fig.) pestriț, 
(înv. fig.) calp, zugrăvit. 
(O comportare ~ă.)  

IREDUCTÍBIL, -Ă, 
ireductibili, -e, adj. Care 
nu mai poate fi redus, 
care nu mai poate fi 

simplificat.  

IREFUTÁBIL, -Ă, 
irefutabili, -e, adj. (Livr.) 
Care nu poate fi 
combătut sau respins, de 
necombătut; absolut 
convingător.  

IREVERSIBIL - care nu 
se poate produce în sens 

invers.  

IREVOCÁBIL, -Ă, 
irevocabili, -e, adj. 
(Adesea adverbial) Care 
nu se poate revoca sau 
schimba, asupra căruia 
nu se poate reveni; 
hotărât, definitiv, 
nerevocabil. 

JARGÓN, jargoane, s.n. 
1. Limbaj specific 
anumitor categorii 
sociale, profesionale etc., 
care reflectă fie dorința 
celor ce-l vorbesc de a se 
distinge de masa mare a 
vorbitorilor, fie tendința 
de a folosi termeni 
specifici profesiunilor 

respective și care se 
caracterizează prin 
abundența cuvintelor și 
expresiilor pretențioase, 
de obicei împrumutate 
din alte limbi, sau a celor 
de îngustă specialitate. 2. 
(Înv., azi impr.) Dialect, 
grai. 

JOVIÁL, -Ă, joviali, -e, 

adj. Bine dispus, vesel, 
voios, glumeț, 
comunicativ. 

JUST adj., adv. 1. adj. v. 
adevărat. 2. adv. v. 
adevărat. 3. adj. drept, 
echitabil. (O decizie ~.) 
4. adv. drept, întemeiat, 
temeinic. (A judecat ~.) 

5. adv. v. bine. 6. adj. v. 
fundamentat. 7. adj. v. 
îndreptățit.  

JUXTAPÚNERE, 
juxtapuneri, s.f. Acțiunea 
de a juxtapune și 
rezultatul ei; alăturare, 
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juxtapoziție. ♢ (Gram.) 
Mijloc de exprimare a 

raporturilor sintactice de 
coordonare sau de 
subordonare dintre 
elementele alcătuitoare 
ale unei propoziții sau 
fraze, care constă în 
simpla lor alăturare, fără 
ajutorul vreunui cuvânt 
de legătură; parataxă. 

LABÍL adj. v. capricios, 

flușturatic, fluturatic, 
inconsecvent, inconstant, 
instabil, neconsecvent, 
neconstant, neserios, 
nestabil, nestatornic, 
schimbăcios, schimbător.  

LABORIÓS adj. v. activ, 
harnic, muncitor, 
neobosit, neostenit, 

silitor, sârguincios, 
sârguitor, vrednic, zelos.  

LACÓNIC, -Ă, laconici, -
ce, adj. (Despre vorbire, 
stil) Care se exprimă în 
puține cuvinte; scurt, 
succint, concis, lapidar. ♦ 
(Despre oameni) Care 
vorbește puțin (și precis).  

LÁITMOTIV, laitmotive, 

s.n. Motiv ritmic, melodic 
sau armonic dintr-o 
compoziție muzicală, care 
caracterizează un 
personaj, o situație etc. și 
care revine ori de câte ori 
apare în scenă personajul 
sau situația dată; p. 
gener. fragment sau 

motiv muzical repetat. ♦ 
Fig. Idee călăuzitoare a 
unei lucrări științifice, 
literare etc., repetată și 
subliniată în mai multe 
rânduri. 

LAMENTÁ, lamentez, vb. 
I. Refl. A se plânge (în 

mod zgomotos și adesea 
exagerat) de cineva sau 
de ceva; a se tângui, a se 
jeli. 

LANGURÓS, -OÁSĂ, 
languroși, -oase, adj. 
(Adesea peior. sau ir.; și 
adverbial) Plin de 
sentimentalism; galeș, 
sentimental. 

LATÉNT, -Ă, latenți, -te, 
adj. Care există, dar nu 
se manifestă în exterior, 
putând izbucni oricând.  

LĂÚNTRIC adj. 1. v. 
imanent. 2. v. adânc. 3. 
(fig.) interior.  

LETARGÍE, (rar) letargii, 
s.f. Stare patologică 

caracterizată printr-un 
somn adânc, de lungă 
durată, și prin pierderea 
cunoștinței și a capacității 
de mișcare. ♦ Fig. Apatie, 
amorțeală, inactivitate 
totală.  

LÉXIC s.n. Totalitatea 
cuvintelor dintr-o limbă; 
vocabular. ♦ P. restr. 
Totalitatea cuvintelor 
caracteristice limbii unei 
epoci, unei regiuni, unui 
scriitor etc. 

LIBER-ARBÍTRU s.n. 
(Fil.) Interpretare 
voluntaristă absolutizantă 
a libertății, opusă 
determinismului, care 

neagă existența legilor 
obiective ale naturii și ale 
societății, considerând că 
omul poate acționa numai 
după voința sa, 
independent de orice altă 
condiționare.  Libertate 

absolută de a acționa și 
de a lua hotărâri conform 

propriei voințe. 

LIMITRÓF, -Ă, limitrofi, 
-e, adj. Care se află în 
limita, la hotarul unei țări, 
unui ținut, unei suprafețe 
etc.; vecin, învecinat. 

LITERALMÉNTE adv. 
(Livr.) În adevăratul 
înțeles al cuvântului, în 
sens strict, exact; de tot, 
cu totul. 

LOCUȚIÚNE, locuțiuni, 
s.f. Grup de cuvinte cu 
înțeles unitar, care se 
comportă din punct de 
vedere gramatical ca o 
singură parte de vorbire. 
♦ (Înv.) Expresie. 

LOZÍNCĂ, lozinci, s.f. 

Formulare concisă și 
pregnantă a unei idei, 
destinată să rețină 
atenția și utilizată pentru 
propagandă politică, 
publicitate etc. ♦ 
Placardă, afiș etc. pe care 
se află o inscripție cu un 
astfel de conținut. 

MACHIAVÉLIC adj. v. 
duplicitar, fals, fariseic, 
fățarnic, ipocrit, mincinos, 
perfid, prefăcut, șiret, 
viclean. care este abil şi 
fără scrupule. 

MAGAZINÁJ, 
magazinaje, s.n. 1. 
Depozitare a unei mărfi în 
magazie. 2. Timpul cât o 

marfă se află depozitată 
în magazie. 3. Taxă care 
se plătește pentru 
depozitarea unei mărfi. 

MAGISTRÁL, -Ă, 
magistrali, -e, adj. 1. 
Care caracterizează pe 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   27 

maestru(1), de maestru; 
p.ext. perfect, desăvârșit. 

2. (Despre conducte, căi 
de comunicație) Principal. 
♦ (Substantivat, f.) Arteră 
principală de comunicație 
rutieră, feroviară etc. 3. 
(Inform.) Grup de linii de 
comunicație utilizate 
pentru transmisia 
informației de la diferite 
surse spre unul sau mai 

mulți destinatari. – Din 
(1) fr. magistral, (2) după 
rus. 

MALEÁBIL, -Ă, 
maleabili, -e, adj. 1. 
(Despre metale) Care 
poate fi întins în foi 
subțiri la temperatură 
inferioară aceleia de 
topire; (despre alte 
materiale) care poate fi 
ușor modelat. 2. Fig. 
(despre oameni, despre 
caracterul lor etc.) Care 
se adaptează ușor; 
adaptabil, mlădios, docil. 

MANDATÁR, -Ă, 
mandatari, -e, s.m. și f. 
Persoană căreia i s-a 

încredințat un mandat 
(1), care a primit o 
împuternicire; procurator. 

MARGINÁL, -Ă, 
marginali, -e, adj. Care se 
află la margine; spec. 
(despre note, glose, 
comentarii) care este 
scris pe marginea unui 
text tipărit sau a unui 
manuscris. ♦ P.ext. 
(despre chestiuni, 
probleme) Secundar. 

MÁXIMĂ s. aforism, 
cugetare, dicton, 
sentință, (livr.) adagiu, 
(rar) apoftegmă, parimie, 

(pop.) zicere, (înv.) pildă, 
(ir.) panseu. 

MERCANTÍL, -Ă, 
mercantili, -e, adj. (Livr.) 
1. Comercial, 
negustoresc. 2. (Peior.) 
Care se preocupă numai 
de câștigul material, care 
urmărește în orice 
împrejurare să profite; 
interesat, materialist. ♦ 
(Despre sentimente) 

Bazat pe interese 
materiale. 

METAFÍZIC, -Ă, 
metafizici, -ce, s.f., s.m., 
adj. 1. S.f. Parte a 
filozofiei având drept 
obiect cunoașterea 
absolută, studierea 
fenomenelor care nu pot 

fi percepute cu simțurile 
noastre, care depășesc 
cadrul experienței. 2. 
S.m. (Înv.) Metafizician. 
3. Adj. Care aparține 
metafizicii (1), privitor la 
metafizică; care nu poate 
fi perceput cu simțurile 
noastre, depășind cadrul 
realității; conform cu 

principiile metafizicii (1) 

METAMORFOZĂ - 
totalitatea schimbărilor pe 
care le suferă un 
organism în cursul 
dezvoltării lor. 

METAMORFOZÁ, 
metamorfozez, vb. I. 1. 
Refl. (Despre unele 

animale inferioare) A se 
dezvolta prin 
metamorfoză. 2. Refl. și 
tranz. A căpăta sau a 
face să capete altă figură, 
altă înfățișare; fig. a(-și) 
schimba caracterul, firea, 
comportarea. ♦ (Mitol.) A 

(se) preface în plantă, în 
animal sau într-un lucru 

neînsuflețit. 

METICULÓS, -OÁSĂ, 
meticuloși, -oase, adj. 
Care dă atenție tuturor 
amănuntelor, preocupat 
(în mod exagerat) de 
amănunte; minuțios, 
pedant. ♦ (Adesea 
adverbial) Făcut cu multă 
atenție și migală; 

scrupulos. ♦ (Adverbial) 
Cu de-amănuntul, 
amănunțit.  

MISIONÁR, -Ă, 
misionari, -e, s.m. și f. 
Persoană (de obicei 
călugăr sau preot) trimisă 
să răspândească 
creștinismul în țări cu altă 

religie dominantă. 

MÍSTIC, -Ă, mistici, -ce, 
adj., subst. 1. Adj. Care 
aparține misticismului, 
care se referă la 
misticism; care vădește 
misticism. 2. S.m. și f. 
Adept al misticismului. 3. 
Adj. Care are un înțeles 
ascuns; care rămâne 

neînțeles; inexplicabil pe 
cale rațională; secret, 
tainic. ♢ Testament mistic 
= testament secret. 4. 
S.f. Totalitatea 
orientărilor și practicilor 
propagate de misticism 
sau de o doctrină mistică  

MIZANTROPIE - 

neîncredere, dispret, ură 
fată de oameni; tendintă 
bolnăvicioasă de a ocolii 
oamenii. 

MORATÓRIU, -IE, 
moratorii, s.n., adj. 1. 
S.n. Amânare pe o 
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anumită perioadă a plății 
datoriilor unui debitor, 

acordată de o instanță 
judecătorească înainte 
sau după ajungerea lui în 
stare de faliment; 
amânare a plății datoriilor 
publice și particulare 
scadente, stabilită prin 
lege, pe un anumit timp. 
2. Adj. Care ține de 
moratoriu (1), privitor la 

un moratoriu; care 
acordă un termen de 
plată (amânat). ♢ 
Dobânzi moratorii = 
dobânzile pe care 
urmează să le plătească 
cineva de la data 
acordării moratoriului 
până la achitarea 
datoriilor. Daune 
moratorii = despăgubiri 
care se acordă 
creditorului în caz de 
întârziere de plată a unei 
obligații și care se 
calculează din momentul 
trimiterii somației. 
amânare a plătii datoriilor 
publice şi particulare 
scadente, stabilite de lege 
pe un anumt timp. 

MORFOLOGÍE s.f. 1. 
Complex de discipline 
biologice care studiază 
forma exterioară și 
structura internă a 
organismelor plantelor și 
animalelor. 2. Parte a 
structurii gramaticale 
constituită din totalitatea 
regulilor de modificare a 
formei cuvintelor în 
diferitele lor întrebuințări; 
parte a gramaticii care se 
ocupă cu studiul acestor 
reguli.  

MUCALÍT, -Ă, mucaliți, -
te, adj. (Despre oameni; 

adesea substantivat) Care 
știe să stârnească râsul, 
păstrând un aer serios; 
poznaș. 

NARAȚIÚNE, narațiuni, 
s.f. Expunere, relatare a 
unui fapt, a unui 
eveniment sau a mai 
multor fapte sau 
evenimente într-o 

desfășurare gradată (și în 
formă literară); povestire.  

NĂZUÍNȚĂ, năzuințe, 
s.f. Dorință puternică și 
consecvență spre ceva; 
aspirație, tendință.  

NEVEROSÍMIL, -Ă, 
neverosimili, -e, adj. Care 
nu pare adevărat; de 

necrezut, fără 
credibilitate. 

NÓIMĂ, noime, s.f. 1. 
Înțeles, sens, conținut (al 
unui cuvânt sau enunț); 
rost. ♢ Loc. adj. și adv. 
Cu noimă = logic, cu 
judecată; înțelept, 
cuminte. Fără (nici o) 
noimă = fără sens, fără 

judecată; prostesc, 
absurd. ♢ Expr. A nu 
avea (nici o) noimă = a fi 
fără sens, absurd. 2. 
(Pop.) Menire, țel, scop; 
motiv, cauză. 3. (Rar) 
Simbol, convenție.  

NOȚIÚNE, noțiuni, s.f. 
1. Formă logică 

fundamentală a gândirii 
omenești, care reflectă 
caracterele generale, 
esențiale și necesare ale 
unei clase de obiecte; 
concept. 2. Cunoștință 
generală despre valoarea, 

sensul, însemnătatea 
unui lucru; idee, 

concepție despre ceva. 3. 
(La pl.) Cunoștințe, 
principii generale de bază 
într-un anumit domeniu. 

NONȘALÁNT adj. v. 
lipsit de griji  degajat, 
dezinvolt, firesc, natural, 
neafectat, neartificial, 
necăutat, neprefăcut, 
nesilit, nestudiat, simplu, 

spontan.  

NONSÉNS, nonsensuri, 
s.n. Ceea ce este lipsit de 
înțeles; vorbă, faptă fără 
rost; absurditate.  

NORMATÍV, -Ă, 
normativi, -e, adj., s.n. 1. 
Adj. Care servește ca 
normă sau stabilește o 

normă, care are 
caracterul unei norme. 2. 
S.n. Îndrumare, dispoziție 
(sau ansamblu de 
îndrumări) cu caracter de 
normă. 

NOTÁBIL, -Ă, notabili, -
e, adj. Vrednic de a fi luat 
în seamă, de a fi reținut; 
remarcabil, însemnat, 

important. ♢ 
(Substantivat, m.) 
Notabilitate.  

NOTORIETÁTE s.f. 
Însușirea de a fi notoriu, 
faptul de a fi cunoscut de 
multă lume; reputație, 
faimă.  

NOVATÓR, -OÁRE, 

novatori, -oare, s.m. și f., 
adj. (Livr.) 1. S.m. și f. 
Persoană cu idei și 
concepții noi; persoană 
care introduce o noutate 
(utilă). 2. S.m. și f. 
(Peior.) Persoană care 
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vrea să inoveze cu orice 
preț. 3. Adj. Care aduce, 

cuprinde idei noi; 
înnoitor.  

NUANȚÁ, nuanțez, vb. I. 
Tranz. 1. A reproduce, a 
da nuanțele unei culori, 
ale unui ton etc.; a reda 
ceva în diverse nuanțe. 2. 
Fig. A pune în evidență 
(prin treceri subtile, 
gradate), a reliefa prin 

mijloace expresive; a 
colora, a da expresie. 

OBEDIÉNȚĂ s. v. 
ascultare, cumințenie, 
docilitate, supunere.  

OBIECTIVA - a 
transforma propriile 
gânduri în valori 
obiective; în conformitate 

cu caracterele realitătii. 

OBSCÚR adj. 1. v. 
întunecos. 2. v. sumbru. 
3. v. confuz. 4. v. neclar. 
5. neclar, (livr.) cabalistic. 
(Un stil ~.) 6. v. biet. 7. 
v. necunoscut.  

OBSESÍV, -Ă, obsesivi, -
e, adj. Care ține de 
obsesie, privitor la 
obsesie, de obsesie. ♦ 
(Adverbial) Ca o obsesie; 
obsedant. 

OBSTINÁȚIE s. v. 
încăpățânare, 
îndărătnicie, îndârjire, 
înverșunare.  

OCÚLT, -Ă, oculți, -te 
adj. 1. Care aparține 

ocultismului, privitor la 
ocultism, de ocultism; 
ocultist (2), ocultistic (1). 
♦ Științe oculte = 
doctrine și practici 
secrete care au ca obiect 
fenomene tainice, 

inaccesibile cunoașterii 
obișnuite. 2. Ascuns2, 

tainic, misterios. ♦ 
(Adverbial) Pe ascuns1, în 
taină. 

ODISÉE s.f. Călătorie 
lungă și plină de aventuri; 
șir de întâmplări 
neprevăzute; viață plină 
de peripeții. 

OLOGRÁF, -Ă, olografi, -
e, adj. (Despre un 
testament) Scris în 
întregime de mâna 
persoanei care lasă o 
moștenire; p. ext. 
(despre acte, scrisori 
etc.) scris de mâna 
autorului; autograf. 

OMONÍM, (1) omonime, 
s.n., (2) omonimi, s.m. 1. 

S.n. Cuvânt care are 
aceeași formă și aceeași 
pronunțare cu alt cuvânt 
sau cu alte cuvinte, de 
care diferă ca sens și ca 
origine. 2. S.m. Persoană 
care poartă același nume 
cu altcineva;  

ONERÓS, -OÁSĂ, 
oneroși, -oase, adj. 

(Despre contracte, 
convenții etc) Care 
impune cuiva sarcini; 
p.ext. împovărător, 
apăsător; necinstit. ♢ Act 
cu titlu oneros = act 
juridic prin care o 
persoană se obligă să 
execute o prestație fără a 

urmări să primească ceva 
în schimb. apăsător, 
copleșitor, covârșitor, 
dezavantajos, greu, 
ilegal, ilicit, incorect, 
împovărător, necinstit, 
necorect, nefavorabil, 

nelegal, neonest, 
neprielnic.  

ONOMATOPÉE, 
onomatopee, s.f. Cuvânt 
care, prin elementele lui 
sonore, imită sunete, 
zgomote etc. din natură; 
cuvânt imitativ.  

OPULÉNT, -Ă, opulenți, -
te, adj. (Livr.) Bogat, 
îmbelșugat, abundent; 
voluminos, masiv. 

ORGÓLIU, orgolii, s.n. 
Părere foarte bună, 
adesea exagerată și 
nejustificată, despre sine 
însuși, despre valoarea și 
importanța sa socială; 
îngâmfare, vanitate, 
suficiență, trufie.  

OSTENTATÍV, -Ă, 

ostentativi, -e, adj. Făcut 
cu intenția de a pune 
ceva în evidență, de a 
impresiona, de a 
provoca; demonstrativ, 
provocator, ostentatoriu. 

OXIDÁ, oxidez, vb. I. 
Refl. și tranz. A (se) 
combina cu oxigenul; a 
reacționa cu alte 
substanțe, cedând 
electroni. ♦ A (se) 
acoperi cu oxid; a rugini. 

PALIATÍV, -Ă, paliativi, -
e, adj., s.n. 1. 
(Medicament sau 
tratament) care 
ameliorează sau care 
înlătură simptomele unei 

boli pentru un timp scurt, 
fără să suprime cauza 
bolii. 2. Fig. (Soluție, 
măsură) care rezolvă 
temporar sau aparent o 
situație dificilă. 
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PAMFLÉT, pamflete, s.n. 
Specie literară (în versuri 

sau în proză) cu caracter 
satiric, în care scriitorul 
înfierează anumite tare 
morale, concepții politice, 
aspecte negative ale 
realității sociale, trăsături 
de caracter ale unei 
persoane etc. 

PANACÉU, panacee, s.n. 
Medicament despre care 

se credea odinioară că 
vindecă orice boală. [ 

PARADIGMA - 
înţelegem ceea ce 
împărtăşesc membrii unei 
comunităţi, constelaţia de 
convingeri, valori, 
metode; O paradigma 
este un ansamblu de 

concepte, valori, perceptii 
si practici impartasite de 
o comunitate, ce 
formeaza o viziune 
particulara asupra 
Realitatii, in baza careia o 
comunitate se 
organizeaza 

PARAFRAZÁ, 
parafrazez, vb. I. Tranz. 

A expune, a reda printr-o 
parafrază. Expunere a 
conținutului unui text 
într-o formulare proprie 
(de obicei, mai amplă). 2) 
Piesă muzicală de 
virtuozitate compusă pe o 
temă cunoscută (din 
opere sau din melodii 
populare).  

PARAMÉTRU, 
parametri, s.m. 1. (Mat.) 
Variabilă independentă a 
unei funcții, care se 
definește pe mulțimea 
numerelor reale sau 
complexe. 2. Mărime 

proprie a unui obiect, 
unui mecanism, unui 

sistem, unui fenomen 
etc., care servește la 
caracterizarea unor 
proprietăți ale acestora. 
CARACTERISTICA 

PARITATE - egalitate 
numerică. 

PAROXÍSM, paroxisme, 
s.n. Intensitate maximă, 
punct culminant la care 
ajunge o senzație, un 
sentiment, o stare, un 
proces, o acțiune în 
desfășurare etc. ♢ Loc. 
adv. Până la paroxism = 
în cel mai înalt grad, 
foarte tare. ♦ (Rar) 
Surescitare, tulburare 
extremă.  

PĂRTÁȘ, -Ă, părtași, -e, 
s.m. și f. 1. Persoană 
care participă (împreună 
cu altele) la o activitate, 
care ia parte la o acțiune; 
participant; spec. 
complice. ♦ (Rar) 
Partizan, adept. ♦ 
Persoană căreia cineva îi 
încredințează gândurile, 

planurile, sentimentele 
sale intime; confident. 2. 
Persoană care se bucură 
(împreună cu altele) sau 
beneficiază de un bun 
spiritual ori care 
împărtășește (cu altele) 
un necaz, o nenorocire. 
3. Persoană care 
primește o parte dintr-un 
bun material sau care 
stăpânește ori folosește 
un bun material împreună 
cu o altă persoană. 

PARTIZÁN, -Ă, 
partizani, -e, s.m. și f. 1. 
Persoană care adoptă și 

susține o idee, o teorie 
etc.; persoană care este 

de partea cuiva, care 
luptă alături de cineva 
pentru o cauză; adept. 2. 
Spec. Membru al unui 
detașament organizat de 
luptă, care acționează în 
timp de război împotriva 
inamicului, în spatele 
frontului. 

PATÉTIC, -Ă, patetici, -

ce, adj. 1. Plin de patos, 
care emoționează, 
impresionează, 
înduioșează; plin de 
emfază, de afectare. 2. 
(Despre nervi) Care 
inervează mușchii oblici ai 
ochiului. 

PATRIMÓNIU, 

patrimonii, s.n. 1. (Jur.) 
Totalitatea drepturilor și a 
obligațiilor cu valoare 
economică, precum și a 
bunurilor materiale la 
care se referă aceste 
drepturi, care aparțin 
unei persoane (fizice sau 
juridice); (sens curent) 
bun moștenit prin lege de 

la părinți (sau de la 
rude); avere părintească. 
♢ Separație de 
patrimoniu = separare 
legală a bunurilor 
personale ale cuiva de 
bunurile moștenite sau a 
averii soțului de zestrea 
soției. 2. Totalitatea 
bunurilor care aparțin 
colectivității și sunt 
administrate de către 
organele statului; bun 
public. ♦ Bunuri spirituale 
care aparțin întregului 
popor (fiind transmise de 
la strămoși); moștenire 
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culturală; p. ext. bunuri 
spirituale, culturale etc. 

care aparțin omenirii 
întregi.  

PECUNIÁR adj. v. 
bănesc, financiar.  

PEDÁNT, -Ă, pedanți, -
te, adj., s.m. și f. 1. Adj. 
(Despre oameni și 
manifestările lor) Cu 
pretenții de erudiție și de 
competență deosebită; 
meticulos; minuțios peste 
măsură; pedantic, 
pedantesc. 2. S.m. și f. 
Persoană care face mereu 
paradă de erudiția sa și 
care supără prin 
minuțiozitate exagerată în 
lucruri neînsemnate; 
persoană deosebit de 

meticuloasă. 

PEIORATÍV adj. 
(LINGV.) defavorabil, 
depreciativ, disprețuitor. 
(Cuvânt cu sens ~.)  

PENDULÁ, pendulez, vb. 
I. Intranz. (Despre 
pendule) A face mișcări 
oscilatorii (lente) de o 
parte și de alta a poziției 

de echilibru; a oscila; p. 
gener. (despre alte 
obiecte) a face mișcări 
(lente) asemănătoare cu 
acelea ale pendulului; 
(despre ființe sau părți 
ale corpului lor) a se 
legăna, a se mișca 
alternativ într-o parte și 

alta. ♦ Fig. (Despre 
oameni) A trece ușor de 
la o stare la alta; a fi 
instabil, nehotărât; a 
oscila. 

PENITÉNȚĂ, penitențe, 
s.f. 1. (În practicile 

creștine) Pedeapsă pe 
care și-o impune cineva 

sau pe care i-o dă cuiva 
preotul la spovedanie, 
pentru ispășirea 
păcatelor; canon, p. ext. 
privațiune (de ordin fizic, 
material); viață aspră pe 
care și-o impune cineva. 
2. (Livr.) Pocăință. 

PERCÉPȚIE, percepții, 
s.f. 1. Proces psihic prin 

care obiectele și 
fenomenele din lumea 
obiectivă care acționează 
nemijlocit asupra 
organelor de simț sunt 
reflectate în totalitatea 
însușirilor lor, ca un 
întreg unitar; imagine 
rezultată în urma acestei 
reflectări; p. ext. 
facultatea de a percepe 
fenomenele lumii 
exterioare; înțelegere, 
cunoaștere. 2. (În trecut) 
Instituție care încasa 
impozitele sau taxele 
oficiale; clădire, birou în 
care își avea sediul 
această instituție, ♦ 

Încasarea unui impozit 
sau a unei taxe oficiale.  

PERÉN, -Ă, pereni, -e, 
adj. (Despre plante) Care 
trăieşte şi rodeşte mai 
mulţi ani de-a rândul, 
având o rădăcină 
persistentă din care se 
dezvoltă în fiecare 
primăvară o nouă tulpină; 
vivace, ♦ Fig. Care are 
caracter stabil, care 
durează mult timp; 
durabil. – Din lat. 
perennis, fr. pérenne.  

PERFÍD, -Ă, perfizi, -de, 
adj. (Despre oameni) 

Care, sub o înfățișare 
binevoitoare sau 

indiferentă, ascunde 
răutate, viclenie, 
necinste; care vatămă pe 
cel care îi acordă 
încredere. ♦ (Despre 
manifestările oamenilor, 
fenomene, lucruri) Care 
este vătămător, periculos, 
fără să pară astfel. 

PERIMÁ, pers. 3 

perimează, vb. I. Refl. 
(Despre idei, concepții, 
teorii) A înceta să mai fie 
actual, să mai 
corespundă; a ieși din uz; 
a se demoda, a se 
învechi, ♦ (Jur.; despre 
procese, acțiuni etc.) A se 
stinge (în fața unei 
instanțe) din cauza 
depășirii termenului legal. 

PERIMÁT, -Ă, perimați, -
te, adj. (Despre idei, 
concepții, teorii) Care nu 
mai este actual; învechit, 
demodat, ieșit din uz. ♦ 
(Jur.; despre procese, 
recursuri) Stins, anulat 
prin depășirea termenului 

legal. 

PERSONIFICÁRE s. 
incarnare, întruchipare, 
întrupare, reprezentare, 
simbolizare, (înv.) 
personificație. (~ răului.)  

PERSPICÁCE adj. ager, 
clarvăzător, iscoditor, 
observator, pătrunzător, 

scormonitor, scrutător, 
sfredelitor, străbătător, 
subtil, (livr.) penetrant, 
sagace, (fig.) ascuțit. cu 
o minte ageră, care este 
capabil să surprindă şi să 
înteleagă ceea ce scapă 
majoritătii. 
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PERSUASIÚNE s.f. 
(Livr.) Acțiunea, darul sau 

puterea de a convinge pe 
cineva să creadă, să 
gândească sau să facă un 
anumit lucru. 

PERTINÉNT adj. v. 
adecvat, binevenit, bun, 
favorabil, fericit, indicat, 
nimerit, oportun, potrivit, 
prielnic, propice.  

PERVERTÍ, pervertesc, 
vb. IV. Tranz. și refl. A 
face să se schimbe sau a 
se schimba în rău (din 
punct de vedere moral); 
a (se) deprava, a (se) 
strica. ♦ A (se) schimba 
(prin denaturare) funcția 
normală a unui organ.  

PLAUZÍBIL adj. 1. 

acceptabil, admisibil, 
credibil, verosimil. (O 
explicație ~.) 2. probabil. 
(Ipoteza cea mai ~.)  

PLEDÁ, pledez, vb. I. 
Intranz. și tranz. A vorbi 
în fața unei instanțe 
judecătorești (ca avocat), 
apărând cauza uneia 
dintre părți. ♦ P. gener. A 

susține o cauză, a apăra 
o idee, un interes; a 
milita pentru ceva. 

PLENÁR, -Ă, plenari, -e, 
adj. 1. (Despre ședințe, 
adunări, reuniuni) Care se 
ține cu participarea 
tuturor membrilor. ♦ 
(Substantivat, f.) 

Consfătuire, adunare, 
ședință la care participă 
toți membrii unui for de 
conducere, ai unei 
organizații etc. 2. (Livr.) 
Total, întreg, complet; 
desăvârșit, deplin. 

PLENITÚDINE s.f. 
Dezvoltare completă, 

integrală; deplinătate, 
totalitate; p. ext. 
desăvârșire. ♢ Plenitudine 
vocalică = perceptibilitate 
sau audibilitate a unei 
vocale, putere sonoră a 
unei vocale. 

POLISEMÁNTIC, -Ă, 
polisemantici, -ce , adj. 
(Despre cuvinte, unități 

frazeologice) Care are 
mai multe sensuri.  

POSTULÁT, postulate, 
s.n. Adevăr fundamental 
care apare ca evident și 
care nu are nevoie să fie 
demonstrat; principiu de 
bază, normă. ♦ Enunț 
logic considerat primul 

într-un sistem deductiv. 
Premisa, Axioma. 

PRAGMÁTIC, -Ă, 
pragmatici, -ce, adj. 1. 
Care aparține 
pragmatismului, referitor 
la pragmatism, bazat pe 
pragmatism; care ia în 
considerație eficacitatea, 
utilitatea practică. ♦ Care 

judecă exclusiv în funcție 
de utilitatea practică 
(reală sau aparentă). 2. 
(În sintagmele) Istorie 
pragmatică = prezentare 
istorică limitată la fapte, 
la evenimente. Sancțiune 
pragmatică = (în unele 
țări) decret de stat 
privitor la o importantă 
problemă laică sau 
bisericească. 

PRAGMATISM - 
orientare idealist 
subiectivistă care neagă 
adevărul obiectiv şi 

stabileşte adevărul din 
punct de vedere practic. 

PRECĂDÉRE s.f. 
Întâietate, prioritate, 
preferință acordată unei 
persoane, unei probleme 
etc. ♢ Loc. adv. Cu 
precădere = în primul 
rând, înainte de orice; 
mai ales, în (mod) 
special, îndeosebi, de 
preferință. 

PRECÉPT, precepte, s.n. 
Formulă, principiu, 
învățătură care stă la 
baza unei doctrine (mai 
ales morale); normă, 
regulă de conduită. ♦ 
Recomandare, sfat, 
povață. 

PRECONCEPÚT, -Ă, 

preconcepuți, -te, adj. 
(Despre idei sau păreri) 
Admis, adoptat dinainte, 
fără o cercetare sau o 
experimentare prealabilă. 

PRECURSÓR, -OÁRE, 
precursori, -oare, s.m. și 
f. Persoană care 
pregătește, prin 
activitatea sa, terenul 

pentru o dezvoltare 
ulterioară mai largă într-
un anumit domeniu; 
deschizător de drumuri; 
înaintaș, premergător. 

PREDILÉCȚIE, 
predilecții, s.f. Înclinație, 
atracție deosebită pentru 
cineva sau ceva; 

preferință. ♢ Loc. adj. De 
predilecție = preferat, 
favorit. ♢ Loc. adv. Cu 
(sau de) predilecție = de 
preferință, mai ales, 
îndeosebi. 
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PREEMȚIÚNE, 
preemțiuni, s.f. (Jur.; în 

sintagma) Drept de 
preemțiune = privilegiu 
pe care îl are cineva 
printr-un contract sau 
printr-o lege, la o 
vânzare-cumpărare, de a 
fi, în condiții egale, cel 
preferat dintre mai mulți 
cumpărători.  

PREGETA (pregetát, 

pregetát), vb. – 1. A se 
îndoi, a ezita, a pierde 
timpul, a șovăi. – 2. A 
întîrzia. Lat. pῑgritāri, prin 
intermediul unei forme cu 
metateză, *prigitare 
(Candrea-Dens., 1440; 
Candrea, Rom., XXXVI, 
325; REW 6492). Der. din 
lat. *prae-ăgῑtāre 
(Scriban) este mai puțin 
probabilă.  

PREGNÁNT, -Ă, 
pregnanți, -te, adj. Care 
iese în relief, care se 
impune prin evidență; 
vizibil, clar, evident; 
expresiv.  

PRELEVÁ, prelév, vb. I. 

Tranz. (Livr.) A detașa, a 
extrage, a lua (cu 
anticipație) o parte dintr-
un tot, dintr-un 
ansamblu. 

PRELIMINÁR, -Ă, (1) 
preliminarii, s.n., (2) 
preliminari, -e, adj. 1. 
S.n. (Astăzi la pl.) Acțiune 

premergătoare; 
introducere la ceva; 
preparative. ♦ Etapă 
dintr-o competiție 
sportivă în care sunt 
selecționate echipele sau 
sportivii participanți la 
faza finală a competiției. 

♦ Parte introductivă 
generală (a unui tratat 

internațional, a unei 
convenții); preambul. 2. 
Adj. Care precedă o 
acțiune, un fapt; 
premergător; care 
servește ca introducere; 
introductiv; p. ext. 
prealabil.  

PREMÍSĂ, premise, s.f. 
1. (Log.) Fiecare dintre 

propozițiile inițiale ale 
unui raționament, din 
care se deduce concluzia. 
2. Idee de bază, punct de 
plecare.  

PREPONDERÉNT, -Ă, 
preponderenți, -te, adj. 
Care întrece, domină în 
cantitate, în greutate; 

superior ca importanță, 
ca valoare; 
precumpănitor, dominant. 

PREROGATÍVĂ, 
prerogative, s.f. 
Împuternicire, privilegiu 
acordat în exclusivitate 
șefului unui stat sau unui 
demnitar.  

PRESTÁȚIE, prestații, 

s.f. 1. Prestare. 2. Muncă 
de scurtă durată (de 
obicei gratuită) efectuată 
pentru lucrări de interes 
public; sumă de bani care 
reprezintă contravaloarea 
(neefectuată a) acestei 
munci. 

PRESTÁNȚĂ s.f. Ținută, 

înfățișare, atitudine 
impunătoare, demnă. 

PREVALÁ, prevalez, vb. 
I. (Livr.) 1. Intranz. A 
avea preponderență; a 
predomina. 2. Refl. A se 
folosi de ceva, a face uz 

de ceva în vederea 
realizării unui scop. 

Dominant 

PREZÚMȚIE, prezumții, 
s.f. (Livr.) 1. Părere 
întemeiată pe aparențe, 
pe ipoteze, pe deducții; 
presupunere, supoziție. ♦ 
Recunoaștere a unui fapt 
ca autentic din punct de 
vedere juridic, până la 
proba contrară. 2. Părere 

exagerat de bună despre 
sine; înfumurare, 
aroganță. 

PRIÉLNIC, -Ă, prielnici, 
-ce, adj. Care favorizează 
apariția sau desfășurarea 
unei acțiuni, a unui 
fenomen, a unui 
eveniment; favorabil, 

avantajos; potrivit, 
oportun. 

PRIVAȚIÚNE, privațiuni, 
s.f. (Livr.) Faptul de a fi 
privat sau de a se priva 
de ceva; (de obicei la pl.) 
lipsă, sărăcie, mizerie.  

PRIVILÉGIU, privilegii, 
s.n. Avantaj, scutire de 
obligații (către stat), 

drept sau distincție 
socială care se acordă, în 
situații speciale, unei 
persoane, unui grup sau 
unei clase sociale ori, în 
feudalism, orașelor și 
mănăstirilor; (concr.) act 
prin care se acordă un 
avantaj, un drept, o 

distincție etc. ♦ Spec. 
(Jur.) Drept conferit de 
lege unui creditor de a fi 
preferat celorlalți 
creditori, în virtutea 
creanței sale. ♦ P. gener. 
Drept, avantaj, favoare; 
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împrejurare favorabilă 
pentru cineva. 

PROBITÁTE s.f. (Livr.) 
Cinste, integritate, 
onestitate.  

PRODIGIÓS, -OÁSĂ, 
prodigioși, -oase, adj. 
Ieșit din comun (prin 
cantitate, bogăție, 
varietate, calitate); 
uluitor, extraordinar, 
uimitor.  

PROFILÁCTIC, -Ă, 
profilactici, -ce, adj. Care 
ferește, care apără 
organismul de boli; 
preventiv. 

PROFILAXÍE, profilaxii, 
s.f. Ansamblul măsurilor 
medico-sanitare care se 
iau pentru prevenirea 

apariției și a răspândirii 
bolilor. ♦ Ramură a 
medicinei care se ocupă 
cu studierea și aplicarea 
măsurilor profilactice. 

PROGNOZÁ, prognozez, 
vb. I. Tranz. A elabora o 
prognoză; a prevedea. 

PROHIBITÍV, -Ă, 
prohibitivi, -e, adj. Care 
interzice, care oprește 
ceva în mod legal; care 
introduce prohibiția. ♢ 
Tarif prohibitiv = taxe 
vamale mari, fixate 
pentru a face imposibilă 
pătrunderea și 
concurența produselor 
străine pe piața internă.  

PROLIFERÁ, pers. 3 
proliferează, vb. I. 
Intranz. 1. (Biol.; despre 
celule sau, p. ext., despre 
țesuturi celulare) A se 
înmulți (în mod anormal) 
prin diviziune. 2. (Despre 

organisme) A se 
reproduce, a procrea.  

PROMISCUITÁTE s.f. 
Amestec de indivizi foarte 
diferiți pe care îi reunește 
un mod de viață dubios și 
contradictoriu și un 
comportament 
necuviincios. ♦ 
Conviețuire în condiții de 
mizerie sau de imoralitate 
a mai multor persoane de 

sex diferit.  

PROMULGÁ, promúlg, 
vb. I. Tranz. A da 
caracter executoriu unei 
legi, atestându-i oficial 
existența.  

PROSCRÍS, -Ă, proscriși, 
-se, adj. 1. (Adesea 
substantivat) Scos de sub 

apărarea legilor, izgonit 
din patrie; exilat, 
surghiunit. 2. (Despre 
idei, acțiuni etc.) Interzis, 
oprit. 

PROSTERNÁ, prostérn, 
vb. I. Refl. A se pleca, a 
se înclina (până la 
pământ) în fața cuiva în 
semn de venerație, de 

umilință, de supunere 
etc. 

PROTOCOLÁR, -Ă, 
protocolari, -e, adj. Care 
ține de protocol, potrivit 
protocolului; (despre 
oameni) ceremonios.  

PROVÉRB, proverbe, 
s.n. 1. Învățătură morală 

populară născută din 
experiență, exprimată 
printr-o formulă eliptică 
sugestivă, de obicei 
metaforică, ritmică sau 
rimată; zicală, zicătoare, 
parimie. 2. (Franțuzism) 

Operă dramatică scurtă, 
al cărei conținut 

ilustrează un proverb (1) 

PROVERBIÁL, -Ă, 
proverbiali, -e, adj. 1. 
Care ține de proverb (1), 
privitor la proverb; cu 
caracter de proverb. 2. 
Care este la fel de 
cunoscut ca un proverb; 
despre care s-a dus 
vestea; de pomină. 

PROVIDÉNȚĂ s.f. (În 
concepțiile religioase) 
Înțelepciune supremă a 
divinității în conducerea 
lumii. ♦ (Art.) Divinitatea, 
dumnezeirea, Dumnezeu. 
♦ Grijă, milă, îndurare ca 
atribute ale divinității. ♦ 
Fig. (Rar) Persoană sau 

împrejurare miraculoasă 
care contribuie la 
salvarea sau la fericirea 
cuiva.  

PRÓXIM, -Ă, proximi, -e, 
adj. (Livr.) Cel mai 
apropiat (în timp sau în 
spațiu). ♢ (Log.; în 
sintagma) Gen proxim = 
primul termen relevant al 

unei definiții, cel mai 
apropiat ca sens de 
noțiunea de definit. 

PROZÁIC, -Ă, prozaici, -
ce, adj. (Despre opere 
literare, stil etc.) Lipsit de 
calități artistice, de 
valoare stilistică; p. ext. 
banal, comun, plat. 

RAȚIONÁL adj., adv. 1. 
adj. v. intelectual. 2. adj. 
v. logic. 3. adj. v. 
echilibrat. 4. adj. v. 
judicios. 5. adv. v. 
chibzuit.  
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RAȚIÚNE s. 1. v. minte. 
2. v. inteligență. 3. v. 

judecată. 4. gândire, 
intelect, înțelegere, 
judecată, minte, (fig.) 
cap. (Are o ~ extrem de 
limpede.) 5. judecată, 
minte, (rar) cunoștință, 
(pop. și fam.) glagore, 
(înv.) rezon. (O ~ 
normală.) 6. judecată, 
minte, raționament, (înv.) 

socoătă, socoteală, 
socotință. (Are o ~ 
sănătoasă.) 7. chibzuială. 
8. v. justificare. 9. v. rost. 
10. v. semnificație. 11. v. 
cauză.  

RALIÁ, raliez, vb. I. Refl. 
A se aduna, a se strânge 
în jurul cuiva sau a ceva 
în vederea realizării unei 
acțiuni comune. ♦ A 
adera la o părere, la o 
propunere etc.; a se 
alătura unei persoane sau 
unei idei. 

RATIFICÁ, ratífic, vb. I. 
Tranz. (Despre un stat) 
A-și manifesta printr-un 
act acordul de a fi parte 

la un tratat, la o 
convenție etc.; a face o 
ratificare. 

REABILITA - a-şi 
recăpăta stima; a pune 
pe cineva în drepturile 
civile. 

REALMÉNTE adv. În 
mod real, în adevăr; de 

fapt. 

RECÉNZIE, recenzii, s.f. 
Prezentare succintă (la 
apariție) a unei opere 
literare sau științifice, cu 
comentarii și aprecieri 
critice. – Din germ.  

RECESIÚNE, recesiuni, 
s.f. (Rar) Retragere. 

(Astron.; în forma 
recesie) Îndepărtare a 
obiectelor extragalactice 
de sistemul solar. ♦ 
Scădere a producției, 
reducere a investițiilor 
etc. în perioada apariției 
fenomenelor negative 
asemănătoare crizelor 
economice; stagnare 

temporară a afacerilor; p. 
ext. criză.  

RECHIZITORIU - 
cuvântare a procurorului 
în care acesta expune în 
fata instantelor punctele 
pe care se sprijină 
acuzarea. 

RECIPRÓC, -Ă, 

reciproci, -ce, adj. 
(Despre acțiuni, 
fenomene, sentimente 
etc.) Care acționează 
unul asupra celuilalt, care 
se influențează unul pe 
altul, care vine din 
amândouă părțile; p. ext. 
care angajează în egală 
măsură.  

RECONFORTÁNT, -Ă, 
reconfortanți, -te, adj. 
Care reconfortează, care 
restabilește, care 
întărește forțele fizice sau 
psihice; întăritor. ♦ 
(Substantivat, n.) 
Substanță, medicament 
care reconfortează.  

RECURÉNT1, -Ă, 
recurenți, -te, adj. (Med.; 
despre boli) Care revine, 
care recidivează. ♢ Febră 
recurentă = boală 
infecțioasă caracterizată 
prin alternarea stărilor 
febrile cu stări nefebrile. 

REDUNDÁNȚĂ, 
redundanțe, s.f. Surplus 

de informație transmis 
față de strictul necesar și 
care asigură exactitatea 
transmiterii informației în 
telecomunicații. ♦ 
Abundență inutilă de 
expresii, de cuvinte sau 
de imagini în formularea 
unei idei.  

REDUNDÁNT adj. v. 

inutil, nenecesar, 
netrebuincios, neutil.  

REFERÍNȚĂ, referințe, 
s.f. l. Informație pe care 
o dă cineva cu privire la 
situația unei persoane. ♦ 
P. gener. Informație, 
lămurire, explicație. 2. 
Faptul de a raporta un 

lucru la altul sau o 
chestiune la alta. ♦ 
Sistem de referință = a) 
(Geom.) sistem de 
coordonate la care se 
raportează pozițiile 
figurilor geometrice; b) 
(Fiz.) grup format de 
sistemele de coordonate 
imobile unul față de altul, 

la care se raportează 
pozițiile corpurilor sau 
pozițiile în câmpurile de 
forță. ♦ (În loc. adj.) De 
referință = la care te poți 
referi  

REFLECTÁ vb. 1. (FIZ.) 
a se întoarce, a se 
răsfrânge, a se repercuta, 
a reveni, (înv.) a se 
refrânge. (Unda sonoră 
se ~ la întâlnirea unui 
obstacol.) 2. v. oglindi. 3. 
a înfățișa, a oglindi, a 
reprezenta. (Un articol 
care ~ realitatea) 4. v. 
chibzui.  
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REFLEXÍV,-Ă, reflexivi, -
e, adj. 1. (În sintagmele) 

Pronume reflexiv = 
pronume care ține locul 
numelui unui obiect 
asupra căruia se exercită, 
direct sau indirect, 
acțiunea verbului și care 
e identic cu subiectul 
verbului. Verb reflexiv = 
verb însoțit de pronume 
reflexiv. ♦ (Substantivat, 

n.) Funcțiunea verbului 
reflexiv. 2. (Despre 
oameni) Predispus la 
reflecție; meditativ, 
gânditor. ♦ (Despre 
manifestări, realizări ale 
oamenilor) Care denotă 
reflecție (1), care se 
realizează prin reflecție. 
3. (Mat.; în sintagma) 
Relație reflexivă = relație 
care are proprietatea de 
reflexivitate (2). 
cugetător, gânditor, 
meditativ, (înv.) 
meditator, (glumeț și ir.) 
pansiv.  

REGRESÍV, -Ă, regresivi, 
-e, adj. Care se opune 

progresului, care tinde 
spre o stare sau o formă 
(economică, socială, 
politică etc.) înapoiată; 
care dă înapoi, care este 
în regres. ♦ Mișcare 
regresivă = mișcare care 
se face în direcția inversă 
celei normale. (Lingv.) 
Derivare regresivă = mod 
de formare a unui cuvânt 
nou prin suprimarea unui 
afix de la un cuvânt (mai) 
vechi. Formație regresivă 
sau derivat regresiv = 
cuvânt format prin 
derivare regresivă. 

Asimilare regresivă = 
fenomen fonetic în care 

sunetul modificat se află 
înaintea sunetului care 
exercită influența 
modificatoare. 

REITERÁT adj. v. 
repetat.  

RELIEFÁ, reliefez, vb. I. 
Tranz. A scoate în 
evidență, a pune în 
lumină; a sublinia, a 
accentua. 1. v. profila. 2. 
v. contura. 3. v. 
accentua. 4. v. evidenția.  

REMARCÁBIL adj. 1. v. 
marcant. 2. v. eminent. 
3. v. important. 4. v. 
admirabil. 5. deosebit, 
însemnat. (A repurtat un 
succes ~.) 6. v. 

memorabil.  

REPROBÁBIL, -Ă, 
reprobabili, -le, adj. Care 
merită să fie reprobat, 
care trebuie condamnat; 
blamabil, condamnabil.  

REPUDIÁ, repudiez, vb. 
I. Tranz. A respinge, a nu 
mai recunoaște pe cineva 
sau ceva; a îndepărta, a 
arunca, a alunga, a 
desconsidera, a renega. 
♦ A renunța la o 
moștenire sau la un legat. 

REPUGNÁ, pers. 3 
repugnă, vb. I. Intranz. 
(Livr.) A-i produce cuiva 
silă sau dezgust, a-i 
provoca cuiva oroare, a-i 

displăcea profund.  

RETICENT - care lasă să 
se înteleagă că ar mai fi 
ceva de spus, că s-a 
trecut ceva sub tăcere. 

&&&RETÓRIC, -Ă, 
retorici, -ce, s. f., adj. 1. 

S. f. Arta de a vorbi 
frumos; arta de a 
convinge un auditoriu de 
justețea ideilor expuse 
printr-o argumentație 
bogată, riguroasă, pusă 
în valoare de un stil ales; 
ansamblul regulilor care 
ajută la însușirea acestei 
arte. 

RETROSPECTIV - care 
priveşte în urmă, care se 
referă la fapte, situatii din 
trecut. 

REZIDÁ vb. 1. v. consta. 
2. a se afla, a consta, a 
exista.  

REZULTÁNTĂ, 
rezultante, s.f. 1. (Mec.) 

Forță a cărei aplicare este 
echivalentă din punctul 
de vedere al efectului cu 
mai multe forțe date, 
care se aplică în același 
timp asupra aceluiași 
punct material. 2. Fig. 
Efectul îmbinat al unor 
cauze multiple. – Din fr. 
résultante, germ. 

REZUMATÍV, -Ă, 
rezumativi, -e, adj. În 
formă de rezumat; 
succint. 1. v. sintetic. 2. 
v. recapitulativ.  

RIGOÁRE, rigori, s.f. 
Asprime, severitate, 
strictețe, strășnicie. ♢ 
Loc. adj. De rigoare = 

care este cerut de o 
anumită împrejurare, de 
o anumită etichetă; 
potrivit împrejurării. ♢ 
Loc. adv. La rigoare = în 
caz de extremă 
necesitate. ♦ (La pl.) 
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Principii severe; 
rigurozitate. 

RUMOÁRE, rumori, s.f. 
Zgomot confuz de voci 
care se aud în același 
timp (exprimând protest, 
uimire etc.); p. gener. 
zgomot confuz. 

RUPÉSTRU, -Ă, rupeștri, 
-stre, adj. 1. (Despre 
plante) Care crește pe 
stânci. 2. (Despre 
locuințe) Care este 
construit în stâncă. 3. (În 
sintagma) Artă rupestră 
= denumire dată 
manifestărilor artistice 
(desen, pictură, gravură 
sau sculptură) de pe 
pereții peșterilor sau de 
pe stânci.  

SACADÁT, -Ă, sacadați, 
-te, adj. (Despre mișcări, 
sunete, vorbe etc.; 
adesea adverbial) Cu 
întreruperi scurte, bruște 
și dese (la intervale 
egale); intermitent.  

SARCÁSM, sarcasme, 
s.n. 1. Ironie aspră, 
usturătoare; batjocură 

necruțătoare. 2. Vorbă, 
frază, expresie sarcastică. 

SATÍRIC adj., s. 1. adj. 
sarcastic, (livr.) 
acrimonios, (înv.) 
satiricesc, (fig.) biciuitor, 
caustic, incisiv, înțepător, 
mușcător, pișcător, 
șfichiuitor, tăios, 

usturător. (Ton ~.) 2. 
adj. epigramatic, (fig.) 
caustic, incisiv, înțepător, 
mușcător, usturător.  

SCÉPTIC, -Ă, sceptici, -
ce, adj., s.m. și f. 1. Adj., 
s.m. și f. (Persoană) care 

nu are încredere în nimic, 
care se îndoiește de 

toate. Neincrezator 

SCINDÁ, scindez, vb. I. 
Tranz. și refl. A (se) 
despărți în părțile 
constitutive sau în 
combinații mai simple; a 
(se) fracționa, a (se) 
separa, a (se) subdiviza, 
a (se) divide.  

SCOLÁSTIC, -Ă, 
scolastici, -ce, adj. 1. S.f. 
Sistem filozofic apărut în 
evul mediu, care se baza 
pe dogmele bisericii 
creștine și se caracteriza 
prin raționamente 
abstracte și prin artificii 
logice; p. ext. mod de 
gândire și de activitate 

intelectuală bazat pe 
cunoștințe formale, rupte 
de practică și mânuite în 
mod pedant. ♦ Nume dat 
învățământului (filozofic) 
din țările Europei 
medievale dominate de 
catolicism. 2. Adj. Care 
aparține scolasticii (1), 
privitor la scolastică. ♦ P. 

ext. Rupt de realitate, de 
viața practică, formal. 

SCONT, sconturi, s.n. 1. 
Operație de credit care 
constă în cumpărarea 
efectelor de comerț de 
către bănci, cu reținerea 
din valoarea lor nominală 
a dobânzii până la 
scadență și a unui 
comision. ♦ Sumă de 
bani reprezentând 
dobânda la un împrumut, 
pe care o bancă și-o 
reține cu anticipație la 
acordarea împrumutului. 
2. (Rar) Reducere 

acordată unui debitor din 
valoarea unei polițe sau a 

unei datorii plătite înainte 
de scadență; recalculare 
și diminuare a dobânzilor, 
când plata unei obligații 
se face înainte de 
termen. 

SCONTÁ, scontez, vb. I. 
Tranz. 1. A cumpăra sau 
a vinde efecte de comerț 
înainte de scadență; a 

efectua un scont. 2. Fig. 
A conta pe ceva, a-și face 
planuri dinainte în 
legătură cu un anumit 
fapt așteptat, a se baza 
pe ceva. 

SCRÚPUL, scrupule, s.n. 
Sentiment foarte 
dezvoltat al cinstei, al 

moralei, al corectitudinii, 
al datoriei, manifestat în 
acțiunile, în munca, în 
realizările cuiva. ♢ Loc. 
adj., adv. Fără (sau lipsit 
de) scrupul (sau 
scrupule) = (care se 
comportă, acționează) 
fără a ține seamă de nici 
un considerent moral în 

atingerea unui scop. ♢ 
Expr. A-și face scrupule = 
a se frământa, a-și pune 
probleme de conștiință în 
fața unei dificultăți, a 
unei alternative. 

SECULÁR, -Ă, seculari, -
e, adj. 1. Care durează 
mai multe secole, care 
are o vechime de unul 
sau de mai multe secole; 
p. ext. extrem de vechi, 
străvechi.  

SEGREGÁ, pers. 3 
segrégă, vb. I. 1. Intranz. 
(Despre elementele unui 
aliaj) A se separa 
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neuniform prin răcire de 
la o temperatură înaltă, 

pe baza diferenței dintre 
punctele de topire ale 
elementelor. 2. Refl. 
(Despre componenții unui 
material) A se separa. 

SEGREGÁȚIE, 
segregații, s.f. 1. 
Segregare (2); lipsă de 
omogenitate a 
compoziției chimice a 

unui aliaj solidificat, 
rezultată din segregare. 
2. (În sintagma) 
Segregație rasială = 
formă a discriminării 
rasiale constând în 
separarea persoanelor pe 
baza unor criterii de 
origine sau rase diferite 
din interiorul aceleiași țări 
(privind cartierele de 
locuit, școlile, sălile de 
spectacole, mijloacele de 
transport în comun, 
asistența medicală etc.); 
discriminare rasială; 
segregare (5). despărțire, 
izolare, sepa-rare, 
separație. 

SEMÁNTIC, -Ă, 
semantici, -ce, s.f., adj. I. 
S.f. 1. Ramură a 
lingvisticii care se ocupă 
cu studierea sensurilor 
cuvintelor și a evoluției 
acestor sensuri; 
semasiologie, semantism. 
2. (Log.) Teoria 
interpretării unui anumit 
sistem formalizat prin alt 
sistem formalizat. II. Adj. 
Care ține de semantică (I 
1), care se referă la 
sensurile cuvintelor; 
semasiologic.  

SEMIDÓCT, -Ă, 
semidocți, -te, adj., s.m. 

și f. (Om) care are 
cunoștințe puține și 
superficiale (dar se crede 
cult); (om) puțin instruit. 

SEMNALÁ vb. 1. a arăta, 
a indica, a menționa, a 
preciza, a specifica, (înv.) 
a specializa. (Vom ~ 
următoarele recomandări 
...) 2. a nota, a observa, 

a releva, a remarca, a 
reține, a sublinia. (Să ~ 
următoarele însușiri...) 3. 
a arăta, a desemna, a 
indica. (Tabel care ~ 
învingătorii în concurs.) 4. 
a aminti, a arăta, a cita, a 
indica, a menționa, a 
pomeni, (rar) a 
semnaliza, (înv.) a 
memora, a prenumi, 
(fig.) a atinge. (Problema 
este ~ într-un 
document.)  

SEMNATÁR, -Ă, 
semnatari, -e, s.m. și f. 
Persoană care semnează 
(în virtutea unei 
împuterniciri) un act, un 

tratat, o convenție, o 
scrisoare etc. Subscris 

SIMBIÓZĂ, simbioze, 
s.f. Formă de conviețuire 
reciproc avantajoasă între 
două specii diferite de 
organisme  

SIMILÁR adj. analog, 
apropiat, asemănător, 

asemenea, corespondent, 
înrudit, (înv.) asemănat, 
podobnic, semănător.  

SIMILITÚDINE, 
similitudini, s.f. 1. 
Potrivire, asemănare, 
identitate (între două 

lucruri sau două acțiuni). 
2. (Fiz.; Tehn.) 

Proprietate a două 
fenomene de a putea fi 
puse într-o 
corespondență parțială 
sau totală, astfel încât 
valorile mărimilor 
caracteristice unuia dintre 
fenomene să poată fi 
obținute, printr-un calcul 
relativ simplu, din valorile 

cunoscute ale mărimilor 
corespondente 
caracteristice celuilalt 
fenomen. 3. (Mat.) 
Asemănare. 

SIMULACRU - aparenta 
înşelătoare a realitătii. 

SINCRÓNIC, -Ă, 
sincronici, -ce, adj. 1. 

(Despre fapte, fenomene 
sau evenimente) Care 
există sau se petrec în 
același timp; simultan, 
concomitent, sincron. 2. 
Care se referă la fapte, 
fenomene sau 
evenimente existente sau 
petrecute în același timp. 
♢ Tabele sincronice = 

tabele cronologice ale 
evenimentelor care au 
avut loc în același timp. ♦ 
(Fiz.; despre evoluția 
fenomenelor periodice) 
Care prezintă sincronism, 
care se produce în mod 
sincron. 3. (Despre 
metode de studiu sau 
puncte de vedere) Care 
nu se face în mod istoric; 
independent de evoluția 
istorică; static. 

SINCRONIZÁ, 
sincronizez, vb. I. Tranz. 
A face ca două sau mai 
multe acțiuni, fapte sau 
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evenimente, fenomene 
etc. să se petreacă în 

același timp. ♦ A efectua 
operațiile necesare 
pentru ca o mașină 
sincronă să fie adusă în 
stare de a funcționa în 
paralel cu o rețea 
electrică de curent 
alternativ. ♦ A realiza 
într-un film concordanța 
dintre imagine și sunet; a 

efectua montarea 
sincronă a benzii de 
imagine cu banda de 
sunet corespunzătoare. 

SINERGÍE s. f. 1. 
asociere a mai multor 
organe, sisteme, factori 
care desfăşoară activităţi 
simultane; sinergism. 2. 
coordonarea mai multor 
acţiuni în vederea unui 
rezultat comun cu 
economie de mijloace. (< 
fr. synergie)  

SINÓPTIC, -Ă, sinoptici, 
-ce, adj. (Despre rubrici, 
date, tabele etc.) Care 
este întocmit astfel încât 
permite o privire generală 

asupra tuturor părților 
componente. ♢ Hartă 
sinoptică = hartă cu date 
meteorologice culese 
simultan în diferite 
localități, servind la 
stabilirea timpului 
probabil pentru 
următoarele ore sau zile.  

SINTÁGMĂ s. f. unitate 
semantico-sintactică 
stabilă, din două sau mai 
multe cuvinte între care 
există raporturi de 
subordonare. 

SINTÁXĂ, sintaxe, s.f. 
Parte a gramaticii care 

studiază funcțiile 
cuvintelor și ale 

propozițiilor în vorbire și 
care stabilește regulile de 
îmbinare a cuvintelor în 
propoziții și a propozițiilor 
în fraze. ♢ Sintaxă 
poetică = totalitatea 
procedeelor stilistice ale 
limbii literare care țin de 
topica propoziției și a 
frazei; sintactică poetică. 

♦ Parte a logicii simbolice 
care constituie expunerea 
derivării expresiilor logice.  

SINTÉTIC, -Ă, sintetici, -
ce, adj. 1. Care ține de 
sinteză, privitor la 
sinteză; obținut prin 
sinteză. ♢ Spirit sintetic = 
spirit care operează mai 
mult prin sinteză decât 
prin analiză, care face 
ușor sinteza lucrurilor. 
Limbă sintetică = limbă în 
care raporturile 
gramaticale se exprimă, 
de obicei, prin adăugarea 
de afixe la tema 
cuvintelor.  concis, 
rezumativ, succint, 

sumar, (înv.) rezumător. 

&&&SINTÉZĂ (-ZE), s. 
f. – Generalizare, 
combinareMetodă 
stiintifică de cercetare a 
fenomenelor, bazată pe 
trecerea de la particular 
la general, de la simplu la 
compus, pentru a se 
ajunge la generalizare; 
îmbinare a două sau a 
mai multor elemente care 
pot forma un tot. 

SINUÓS, -OÁSĂ, sinuoși, 
-oase, adj. Care are o 
linie șerpuitoare, plină de 
cotituri; cotit; șerpuitor. ♦ 

Fig. (Despre caracterul 
oamenilor) Schimbător, 

șovăielnic; plin de 
reticențe. 

SISTEMÁTIC, -Ă, 
sistematici, -ce, adj., s.f. 
1. Adj. Care se bazează 
pe un anumit sistem sau 
are în vedere constituirea 
unui sistem, care se 
referă la un sistem sau 
este alcătuit după un 

anumit sistem. ♦ 
(Substantivat, f.) Mod de 
împărțire, de 
sistematizare. ♦ (Adesea 
adverbial) Care se 
efectuează după un plan, 
după o metodă dinainte 
gândită; metodic, 
organizat; p. ext. care se 
exercită cu stăruință și cu 
perseverență. 2. S.f. 
(Biol.) Știință care 
studiază diversitatea 
organismelor vegetale și 
animale, diferențele și 
înrudirile dintre ele; 
taxonomie.  

SISTEMATIZÁ vb. 1. v. 
aranja. 2. a ordona, a 

organiza, a structura. (A 
~ întregul material în 
vederea ...) 3. a regula. 
(A ~ un cartier de 
locuințe.) 4. a corecta, a 
regula, a regulariza. (A ~ 
un curs de apă.) 5. a 
moderniza, a perfecționa. 
(A ~ rețeaua electrică.)  

SLOGÁN, sloganuri, s.n. 
Formulă pregnantă, 
concludentă care exprimă 
în chip lapidar țelurile 
politice, economice ale 
unor grupuri, organizații 
etc. sau o problemă de 
actualitate. 
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SMERÍT, -Ă, smeriți, -te, 
adj. Umil, supus, 

respectuos; modest. ♦ 
(Bis.) Cucernic, evlavios, 
pios. 

SÓBRU, -Ă, sobri, -e, 
adj. 1. Lipsit de 
ornamente de prisos; 
simplu. 2. Care păstrează 
măsura, care nu face 
excese; cumpătat, 
moderat. 1. simplu. 

(Îmbrăcăminte ~.) 2. 
auster, grav, sever, (rar) 
aspru. (O frumusețe ~; 
linii ~.) 3. aspru, auster, 
sever, spartan. (Duce o 
viață ~.) 4. astâmpărat, 
așezat, chibzuit, cuminte, 
cumințit, cumpătat, 
domolit, echilibrat, liniștit, 
potolit, reținut, rezervat, 
serios, stăpânit, 
temperat. (Om ~.)  

SOLICITÚDINE s. 1. 
amabilitate, atenție, 
bunăvoință, prietenie. 
(Ne-a arătat multă ~.) 2. 
prevenire, (înv.) 
prevenție. (~ lui ne-a 
impresionat.)  

SOLIDÁR, -Ă, solidari, -
e, adj. 1. Legat (de 
cineva sau de ceva) 
printr-o responsabilitate 
și un interes comun; unit. 
♦ De care răspund în 
egală măsură și împreună 
mai multe persoane; 
spec. care leagă între ei 
într-un raport de obligații 
mai mulți creditori și un 
debitor sau mai mulți 
debitori și un creditor. 2. 
Care este legat prin 
construcție de altă piesă 
sau de alt obiect, 

formând împreună un tot 
unic. 

SOLITÁR adj., s. 1. adj. 
izolat, retras, singur, 
singuratic, (rar) 
însingurat, (înv.) retirat, 
(fig.) sihastru. (Un om ~; 
trăiește ~.) 2. adj. (BOT.) 
singur, unic. (Flori ~; 
frunze ~.) 3. adj. izolat, 
pribeag, rătăcit, răzleț, 
singur, singuratic. (Se 

uita la un nor ~.) 4. s. 
(înv.) singuratic. (Inel cu 
un ~ splendid.)  

SOLVÁBIL, -Ă, solvabili, 
-e, adj. Care dispune de 
suficiente mijloace 
bănești sau bunuri pentru 
a-și îndeplini la termen 
obligațiile; care plătește 

prompt, bun de plată; 
solvent2. 

STEREOTÍP adj. 1. fix, 
neschimbat, stereotip. (O 
formulă ~.) 2. banal, 
comun, standard, 
șablonard. (Exprimare ~.) 
3. banalizat, stereotipic, 
(fig.) răsuflat, tocit. 
(Imagini ~.)  

STILIZÁ, stilizez, vb. I. 
Tranz. 1. A da unui text o 
formă mai corectă, mai 
îngrijită. 2. (În artele 
plastice) A reproduce un 
obiect din natură în linii 
simplificate, esențiale, în 
scop decorativ. ♦ A 
prelucra un motiv de 

coregrafie sau de muzică 
populară, păstrând 
elementele originare 
esențiale. 

STRATAGÉMĂ s. 
subterfugiu, șiretenie, 
șiretlic, șmecherie, tertip, 

truc, viclenie, vicleșug, 
(rar) șireție, (reg.) 

solomonie, (Ban. și 
Transilv.) mișculanță, 
(înv.) marafet, măiestrie, 
(fam.) chichiță, chițibuș, 
manevră, merchez. ( 

STRINGÉNT, -Ă, 
stringenți, -te, adj. (Livr.) 
Care trebuie să fie luat 
neapărat în seamă, care 
se impune în mod 

imperios, care nu suferă 
amânare.  

SUBLÍM adj., s. 1. adj. 
desăvârșit, excepțional, 
extraordinar, formidabil, 
ideal, magistral, minunat, 
perfect, splendid, superb, 
(înv.) săvârșit. (O 
interpretare ~.) 2. s. 

desăvârșire, perfecțiune. 
(~ul este o categorie 
estetică.). măret, superb, 
înăltător; forma cea mai 
înaltă a profesiunii. 

SUBSCRÍE, subscriu, vb. 
III. 1. Tranz. A-şi pune 
semnătura sub un text 
scris sau pe un act, ca 
autor al lui sau ca unul 

care îşi însuşeşte cele 
scrise; a subsemna. 2. 
Intranz. şi tranz. A se 
angaja, printr-o 
semnătură, la o 
contribuţie bănească 
pentru o operă de interes 
particular sau public. 3. 
Intranz. Fig. A aproba 
verbal părerea cuiva. – 
Sub1- + scrie (după fr. 
souscrire, lat. 
subscribere). A se declara 
de acord; a-şi exprima 
încuviinţarea.  

SUBTÍL, -Ă, subtili, -e, 
adj. 1. (Despre oameni și 
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despre însușirile, 
manifestările lor; adesea 

adverbial) Care sesizează, 
pătrunde cele mai mici 
amănunte, care poate 
face distincțiile cele mai 
fine; ager, pătrunzător, 
perspicace, fin. 2. Care se 
descoperă numai printr-o 
cercetare atentă, 
amănunțită; greu de 
distins, de recunoscut, de 

sesizat. ♦ Care tratează 
cu multă finețe, cu mult 
spirit analitic, cu 
ingeniozitate probleme 
grele, abstracte; care, 
pentru a fi înțeles, cere o 
mare ascuțime a minții. 
3. (Rar) Foarte subțire; 
transparent, ușor. 1. v. 
perspicace. 2. v. ingenios. 
3. v. fin. 4. (fig.) 
imponderabil. (Un sens 
~.) 5. v. ales.  

SUBUNITÁR, -Ă, 
subunitari, -e, adj. 
(Despre numere reale sau 
despre fracții ordinare) 
Care are o valoare mai 
mică decât unitatea. 

SUBVERSÍV, -Ă, 
subversivi, -e, adj. Care 
periclitează, subminează 
ordinea internă a unui 
stat; p.ext. care este 
împotriva ideilor, a 
valorilor acceptate în 
general. 

SUGESTÍV adj. 1. v. 
pitoresc. 2. v. expresiv. 3. 
v. simpatetic. (Adesea 
adverbial) Care are 
puterea sau calitatea de a 
deștepta sugestii, care 
inspiră sau stârnește 
anumite reprezentări sau 
idei; care sugerează. – 

SÚI-GÉNERIS adj. 
invar. Special, original, 

particular; unic în felul 
său.  unic în felul său, 
original, special. 

SUPERFICIÁL adj. 1. 
facil, neaprofundat, 
sumar. (O analiză cam 
~.) 2. fugitiv, rapid, 
sumar.  

SUPLEÁNT, -Ă, 
supleanți, -te, s.m. și f., 
adj. 1. S.m. și f. 
Suplinitor. ♦ (În vechea 
organizare 
judecătorească) 
Judecător care ocupa 
prima treaptă în 
magistratură și care avea 
anumite atribuții 
secundare sau intra în 

compunerea completelor 
de judecată în cauze de 
importanță mai mică. 2. 
Adj. (Ieșit din uz; în 
sintagma) Membru 
supleant = membru ales 
sau numit într-un 
comitet, într-o comisie, 
într-un organ (de partid 
sau de stat) etc., care 

putea înlocui pe titular și 
care avea drept de vot 
consultativ. care tine 
locul titularului într-o 
functie. 

SUPLÍCIU, suplicii, s.n. 
Tortură, caznă, chin fizic. 
♦ Fig. Suferință morală, 
durere sufletească mare. 

SUPRAUNITÁR, -Ă, 
supraunitari, -e, adj. 
(Mat.; despre numere 
reale) Care are valoarea 
absolută mai mare decât 
unitatea. 

SUPRIMÁ vb. 1. v. 
anula. 2. a elimina, a 

înlătura, a scoate, 
(Transilv. și Bucov.) a 
delătura. (A ~ dulciurile 
din alimentație.) 3. v. 
abroga. 4. v. aboli. 5. v. 
lichida. 6. v. înlătura. 7. a 
interzice, a suspenda. (A 
~ revista.) 8. v. desființa. 
9. v. omorî. a face sa 
dispară, a înlătura, a 

elimina. 

SUROGÁT, surogate, 
s.n. Produs sau preparat 
care poate să înlocuiască 
un alt produs sau 
preparat cu care are 
unele proprietăți comune. 
♦ Fig. Contrafacere, 
falsificare. 

SUSCEPTÍBIL, -Ă, 
susceptibili, -e, adj. 1. 
(Despre oameni) Care se 
supără repede, 
supărăcios. 2. Capabil, în 
stare să... 3. (Despre 
lucruri) Care poate suferi 
modificări, care poate lua 
diferite forme, care poate 
fi lucrat în diferite feluri. 

SUSCITA - a provoca, a 
produce, a dezlăntui, a 
stârni. 

TÁINIC adj. 1. v. dosnic. 
2. v. necunoscut. 3. v. 
ascuns. 4. v. misterios. 5. 
v. ezoteric. 6. v. secret. 
7. v. tăinuit. 8. v. 
enigmatic.  

TANGÍBIL, -Ă, tangibili, 
-e, adj. Care se poate 
percepe prin atingere, 
care are un aspect 
concret; fig. real, evident. 

TARDÍV, -Ă, tardivi, -e, 
adj. (Adesea adverbial) 
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Care apare, se întâmplă, 
se dezvoltă cu întârziere.  

TAXONOMÍE s.f. 1. 
Știința legilor de 
clasificare. 2. Studiul unei 
grupe de animale sau de 
plante din punctul de 
vedere al clasificării și 
descrierii speciilor.  

TEMÁTIC, -Ă, tematici, -
ce, adj., s.f. 1. Adj. Care 
ține de o temă, privitor la 
o temă, făcut pe anumite 
teme. 2. Adj. (În 
sintagma) Vocală 
tematică = vocală care 
nu poate fi considerată 
nici sufix, nici desinență, 
și care, adăugată la 
rădăcina unui cuvânt, 
formează împreună cu 

aceasta o temă. 3. S.f. 
Totalitatea temelor sau 
tema esențială a unei 
lucrări literare, artistice, 
științifice, a unui curent 
literar, a unei epoci etc. 

TEMÉI, temeiuri, s.n. 1. 
Lucrul sau partea cea mai 
importantă din ceva; 
temelie, fundament, 

bază. ♢ Loc. adj. De 
temei = de bază, solid, 
serios; însemnat, 
important. Fără (sau lipsit 
de) temei = fără bază 
reală, neîntemeiat, fictiv. 
♢ Loc. adj. și adv. Cu 
temei = a) întemeiat; 
solid; b) (care este) de-a 
binelea, temeinic. 2. 
Motiv, pricină, cauză; 
prilej. 3. (Pop.) Toi, miez, 
mijloc (al unei acțiuni, al 
unui interval de timp). 
Temeiul nopții. 4. (Înv.) 
Grosul unei armate.  

TEMÉINIC adj. v. adânc, 
capital, considerabil, 

crucial, decisiv, esențial, 
fundamental, hotărâtor, 
important, însemnat, 
organic, primordial, 
profund, puternic, radical, 
serios, structural, 
substanțial, tare, vital. 
Solid, serios; cu 
temeinicie. ♦ Adânc, 
profund, intens. 

TENÁCE, tenaci, -ce, adj. 
1. Stăruitor, perseverent; 
persistent, dârz. 2. 
(Despre corpuri dure) 
Care prezintă tenacitate 
(2), care este dur; 
rezistent, tare.  

TEORÉMĂ, teoreme, s.f. 
(Mat.) Afirmație al cărei 

adevăr se stabilește prin 
demonstrație. 

TEORETIZÁ ~éz 1. 
tranz. (observații) A 
reduce la formulări cu 
statut de principii 
teoretice (pe baza 
rezultatelor unor 
cercetări); a transforma 
în teorie. 2. intranz. 1) A 

formula o teorie. 2) A 
discuta pe teme 
abstracte, generale; a 
face teorie.  A extrage și 
a sistematiza ideile 
generale din datele unei 
cercetări; a formula 
principii.  

TERGIVERSARE - 

amânare, tărăgăneală. 

TERN, -Ă, terni, -e, adj. 
(Livr.) Fără luciu, șters, 
spălăcit; fig. fără relief, 
fără culoare; mohorât, 
monoton. anost, banal, 
comun, monoton, placid, 

plictisitor, prozaic, 
spălăcit, șters, uniform.  

&&&TÉZĂ s.f. 1. 
Afirmație, propoziție care 
trebuie demonstrată. ♦ 
Susținere; idee principală 
dezvoltată într-o scriere 
oarecare, într-o 
cuvântare. 

TERTÍP, tertipuri, s.n. 
Șiretlic, stratagemă, truc, 
viclenie. 

TITRÁT, -Ă, titrați, -te, 
adj., s.m. și f. 1. Adj., 
s.m. și f. (Persoană) care 
a obținut un titlu în urma 
absolvirii unei instituții de 
învățământ superior. 2. 
Adj. (Despre soluții) A 
cărei concentrație a fost 
determinată prin analiză.  

TÓNIC, -Ă, tonici, -ce, 
adj., subst. 1. Adj. 
(Despre vocale sau 
silabe) Care poartă 
accentul, pe care cade 
accentul. ♢ Accent tonic 
= accentul muzical al 
vocalelor și al silabelor; p. 
ext. accentul expirator 
sau de intensitate. 2. S.f. 

(Muz.) Treapta întâi a 
modurilor major sau 
minor. ♦ Acord construit 
pe treapta întâi a modului 
major sau minor. 3. Adj., 
s.n. (Substanță, 
medicament) care are 
proprietatea de a fortifica 
un organism; întăritor, 

fortifiant. astenic 

TÓPICĂ ~ci f. 1) Ordine 
de aranjare a cuvintelor 
în propoziție sau a 
propozițiilor în frază. 2) 
Compartiment al sintaxei 
sau al stilisticii care se 
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ocupă cu studierea ordinii 
cuvintelor în propoziție 

sau a propozițiilor în 
frază.  

TRANSBORDÁ, 
transbordez, vb. I. 1. 
Tranz. A transporta 
mărfurile sau oamenii 
dintr-un tren în altul sau 
de pe o navă pe alta 
(continuând călătoria). ♦ 
A trece, cu ajutorul unui 

transbordor (1) 
vagoanele sau locomotiva 
unui tren de pe o linie pe 
alta, când cele două linii 
nu au legătură directă. ♦ 
Intranz. A schimba trenul 
sau alt vehicul când 
circulația pe un drum s-a 
întrerupt într-un anumit 
loc. 

TRANSCENDÉNT, -Ă, 
transcendenți, -te, adj. 1. 
(Fil.) care se ridică 
dincolo de limita sau de 
nivelul unui domeniu dat; 
care presupune un 
principiu exterior și 
superior oricărei clase de 
obiecte. ♦ (În filozofia lui 

Kant) Care se găsește 
dincolo de orice 
experiență posibilă, care 
este inaccesibil 
cunoașterii bazate pe 
experiență, care întrece 
limitele realității. ♢ Care 
se află mai presus de 
inteligența obișnuită, de 
lucruri individuale, de 
umanitate. 2. (Mat.) Care 
folosește calculul 
diferențial și integral. ♦ 
(Despre unele numere) 
Care nu poate fi rădăcina 
unui polinom cu 
coeficienți raționali 

TRANSLUCÍD, -Ă, 
translucizi, -de, adj. Care 

este parțial transparent, 
putând fi străbătut de un 
fascicul de radiații 
electromagnetice, mai 
ales de un fascicul de 
raze de lumină, pe care le 
împrăștie parțial, astfel 
încât, privind prin corpul 
sau mediul respectiv, nu 
pot fi distinse contururile 

sau detaliile obiectelor 
aflate de partea opusă 

TRANSPÚNE, transpún, 
vb. III. 1. Tranz. A muta, 
a schimba ceva dintr-un 
loc în altul, dintr-o stare 
sau dintr-o situație în 
alta. ♦ Fig. A da expresie 
în scris, pe scenă, pe 
ecran etc.; a reda, a pune 
pe hârtie, în versuri, pe 
scenă etc. ♦ A transcrie 
sau a executa o 
compoziție muzicală în 
altă tonalitate decât 
aceea în care a fost scrisă 
inițial. ♦ A muta un 
termen dintr-o parte a 
unei ecuații în alta 

(schimbându-i semnul). 
2. Refl. Fig. A se situa cu 
mintea, cu imaginația etc. 
în altă situație sau în alt 
timp. 

TRANZITÍV, -Ă, 
tranzitivi, -e, adj., s.n. 1. 
Adj., s.n. (Gram.) (Verb) 
a cărui acțiune se 
răsfrânge direct asupra 
unui obiect. 2. Adj. Care 
are însușirea de 
tranzitivitate (2). 

TRANZITÓRIU, -ÍE, 
tranzitorii, adj. Care face 
trecerea de la o stare la 
alta; de tranziție; 

intermediar. ♦ (Despre 
funcționarea unui sistem) 

Caracterizat prin variația 
în timp a cel puțin unei 
mărimi. 

TRAVALIU - lucru 
mecanic. 

TRIVIÁL, -Ă, triviali, -e, 
adj. Vulgar, ordinar; 
obscen, necuviincios, 
indecent, scabros. 

TRUFÍE, trufii, s.f. 
Atitudine disprețuitoare și 
arogantă, plină de 
mândrie și de înfumurare; 
semeție, îngâmfare, 
aroganță, trufă2. ♢ Loc. 
adv. Cu trufie = în mod 
arogant, îngâmfat.  
atitudine dispretuitoare, 
plină de mândrie şi de 

înfumurare. 

UNANÍM, -Ă, unanimi, -
e, adj. Acceptat, 
împărtășit de toți, care 
exprimă un acord total; 
care cuprinde pe toți sau 
aparține tuturor; fără 
excepție, general. ♦ (La 
pl.) Care au aceeași 
părere, a căror părere 

coincide. 

UNIVÓC, -Ă, univoci, -
ce, adj. 1. Care are un 
singur sens sau păstrează 
același sens în 
întrebuințări diferite. 2. 
(Mat.) Care se 
caracterizează prin faptul 
că unui element dintr-o 

primă mulțime îi 
corespunde un singur 
element din a doua 
mulțime. 

UTOPÍE, utopii, s.f. 1. 
Ideal, concepție politică 
sau socială generoasă, 
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dar irealizabilă (din cauza 
condițiilor obiective date). 

2. Proiect imaginar, 
fantezist, irealizabil 

UZÁNȚĂ s. 1. v. datină. 
2. v. cutumă. 3. obicei, 
regulă, rânduială, tipic, 
uz, (înv.) șart. (Care e ~ 
în aceste împrejurări?) 4. 
v. conveniență.  

UZUCAPIÚNE s.f. (Jur.) 
Dobândirea dreptului de 
proprietate asupra unui 
bun prin posedarea lui o 
anumită vreme.  

UZUFRUCT - drept 
acordat unei persoane de 
a se folosi pe deplin de 
un bun care apartine altei 
persoane şi de a-l restitui 
la încetarea acestui drept. 

UZURPA - a-şi însuşi în 
mod fraudulos un bun, un 
drept o calitate. 

VANDÁBIL, -Ă, 
vandabili, -e, adj. (Despre 
mărfuri) Care poate fi 
vândut.  

VANITÁTE, vanități, s.f. 
Ambiție neîntemeiată; 
dorință de a face 
impresie; orgoliu, trufie, 
îngâmfare, înfumurare; 
(la pl.) deșertăciune, 
zădărnicie.  

VECTÓR, vectori, s.m. 
Mărime matematică sau 
fizică definită printr-o 
valoare numerică, o 
unitate de măsură, o 

direcție și un punct de 
aplicație (reprezentată 
grafic printr-un segment 
de dreaptă orientat).  

VEHEMÉNȚĂ s.f. 
Violență, înfocare, 

impetuozitate (în 
manifestări, ton) 

VEHICULÁ, vehiculez, 
vb. I. Tranz. (Rar) A face 
să circule, a difuza, a 
transmite, a răspândi;  

VELEITÁTE, veleități, 
s.f. (Livr.) Dorință, 
pretenție, ambiție 
(nejustificată).  

VENDÉTĂ, vendete, s.f. 
Act de răzbunare 
sângeroasă pentru o 
injurie, un omor, 
divulgarea unui secret 
etc., frecvent în Corsica și 
Sicilia, care se extinde și 
se transmite asupra 
tuturor rudelor victimei, 
obligate să se răzbune cu 
orice preț; p. ext. ură 

puternică, sete de 
răzbunare nestăpânită.  

VERÍDIC, -Ă, veridici, -
ce, adj. Care este (sau 
pare că este) conform cu 
adevărul; adevărat, real. 
♦ Care spune adevărul. 

VERITÁBIL adj. 1. v. 
adevărat. 2. adevărat, 
autentic, curat, neaoș, 
(pop. și fam.) sadea, get-
beget. (Moldovean ~.) 3. 
adevărat, autentic, curat, 
nefalsificat, original. (Artă 
~.) 4. autentic, bun, 
curat, (rar) patent. (Aur 
~.) 5. v. natural.  

VEROSÍMIL, -Ă, 
verosimili, -e, adj. Care 

pare adevărat, cu 
aparență de realitate; 
posibil, plauzibil.  

VERSÁT, -Ă, versați, -te, 
adj. (Despre oameni) Cu 
experiență, priceput, 

competent (într-un 
anumit domeniu). 

VERSATÍL, -Ă, versatili, 
-e, adj. (Livr.; despre 
oameni) Care își schimbă 
cu ușurință părerile; 
nehotărât, nestatornic, 
schimbător, instabil.  

VÉTO, vetouri, s.n. Drept 
excepțional pe care îl are 
cineva (recunoscut prin 
lege sau prin convenții) 
de a se opune adoptării 
unei propuneri sau unei 
hotărâri; formulă prin 
care se exercită acest 
drept. 

VEXÁT, -Ă, vexați, -te, 
adj. (Livr.) Rănit în 
amorul său propriu, jignit, 
ofensat; p. ext. 

contrariat. 

VIÁBIL, -Ă, viabili, -e, 
adj. (Livr.) Care prezintă 
condițiile, calitățile 
necesare pentru a dura, a 
se menține, a se 
dezvolta. Rezistent, 
trainic 

VICIÁ, viciez, vb. I. 
Tranz. 1. A strica, a altera 
puritatea aerului. ♦ 
Tranz. și refl. Fig. A (se) 
corupe, a (se) deprava. 
2. (Jur.) A face ca un act, 
o clauză etc. să fie nule, 
defectuoase.  

VICISITÚDINE, 
vicisitudini, s.f. (Livr.) 
Concurs de împrejurări 

grele, nefavorabile pentru 
cineva; p. ext. necaz, 
suferință. 

VIRTUÁL, -Ă, virtuali, -e, 
adj. Care există numai ca 
posibilitate, Fără a se 
produce (încă) în fapt; al 
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cărui efect este potențial, 
și nu actual. ♢ Imagine 

virtuală = imagine în care 
punctele convergente se 
găsesc în prelungirea 
razelor de lumină ale unui 
sistem optic, neputând fi 
prinse pe un ecran. 

VIRTÚTE, virtuți, s.f. 1. 
Însușire morală pozitivă a 
omului; însușire de 
caracter care urmărește 

în mod constant idealul 
etic, binele; integritate 
morală. ♦ Înclinație 
statornică specială către 
un anumit fel de 
îndeletniciri sau acțiuni 
frumoase. 2. (În loc. 
prep.) În virtutea... = pe 
baza, în puterea, ca 
urmare a...  

VIVÁCE adj. invar. 1. 
(Livr.) Vioi, ager, plin de 
vitalitate, de viață. ♦ 
(Adverbial, în legătură cu 
modul de executare a 
unei bucăți muzicale) Cu 
voiciune, într-un ritm viu, 
energic. 2. (Despre 
plante) A cărei viață și 

vegetație durează mai 
mulți ani, fără a fi nevoie 
de o nouă însămânțare; 
peren.  

VOCÁȚIE, vocații, s.f. 
Aptitudine deosebită 
pentru o anumită artă 
sau știință; chemare, 
predispoziție pentru un 
anumit domeniu de 
activitate sau pentru o 
anumită profesiune. 2. 
(Jur.; în sintagma) 
Vocația succesorală = 
îndreptățire a unei 
persoane de a veni la o 

succesiune în temeiul 
calității sale de rudă. 

VOLÁNT1, volanți, s.m. 
1. Piesă mare în formă de 
roată, de obicei foarte 
grea, montată pe 
arborele motor al unor 
mașini cu piston, care 
servește ca element de 
reglare a mișcării și de 
uniformizare a turației. 2. 
Piesă complexă din 

mecanismul mașinilor 
bătătoare în industria 
textilă, care, printr-o 
învârtire rapidă în 
interiorul unui înveliș, 
scarmănă bumbacul 
presat de valțul de 
alimentare.  1. mobil. 
(Serviciu ~; bibliotecă ~.) 
2. detașabil.  

VOLATÍL, -Ă, volatili, -e, 
adj. (Despre diferite 
substanțe lichide) Care se 
evaporă cu ușurință la 
temperatura obișnuită; 
volatilizabil. 

VOLÚBIL, -Ă, volubili, -
e, adj. 1. Care are 
ușurință și rapiditate în 

vorbire, care dispune de 
un debit verbal bogat, 
curgător și rapid; fluent, 
curgător, locvace; 
(despre manifestări ale 
oamenilor) mobil; 
prompt; spontan. 2. 
(Despre unele plante) 
Care își înfășoară tulpina 
mlădioasă în jurul unui 
arac, al unei sfori etc.  

VREMÉLNIC, -Ă, 
vremelnici, -ce, adj. De 
scurtă durată; temporar, 
trecător; instabil; efemer; 
vremelnicesc. 

XENOFÓB, -Ă, xenofobi, 
-e, adj., s.m. și f. 

(Persoană) care 
manifestă ură față de 
persoane de altă 
naționalitate sau față de 
alte popoare. 

ZVELT - care se înaltă 
gratios. 

 

PARTEA II-a 

ABATAJ - tăiere sau 
extragere a unui minereu 
sau a unei roci dintr-un 
zăcământ. Oper. de 
doborâre a arborilor. 

ABCES – puroi. 

ABDICA – a renunta la 
tron. 

ABERATIE - abatere de 
la ceea ce e normal sau 
corect. 

ABILITATE - calitate a 
celui care execută rapid şi 
precis o anumită mişcare; 
însuşire a celui ce 
dovedeşte mobilitate în 
actiune. 

ABIOTIC - lipsit de 

viată; incompatibil cu 
viata. 

ABIS - prăpastie. 

ABISAL - se referă la 
abis; apartine 
subconştient. 

ABOLI – a anula o lege. 

ABOLI -a desfiinta prin 
lege o institutie. 

ABOMINABIL – 
dezgustator, respingator. 

ABRAZIUNE - proces de 
roadere a unui corp ca 
urmare a frecării lui de un 
altul mai dur. 
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ABRAZIV - cu proprietăti 
de a roade prin frecare. 

ABROGA – a anula o 
lege. 

ABSURD – contrar 
ratiunii, ilogic. 

ACALMIE – perioada de 
calm, liniste. 

ACAPARA – a insusi in 
mod abuziv. 

ACCEPTIE – inteles al 
unui cuvant, sens. 

ACERB – inversunat, 
agresiv. 

ACLAMA – a-si 
manifesta aprobarea si 
entuziasmul prin aplaude 
sau urale, a ovationa. 

ACLIMATIZA – a adapta 
la un climat nou, a se 
obisnui cu un alt fel de 
viata. 

ACOLÍT, -Ă, acoliți, -te, 
subst. 1. S.m. și f. 
Persoană care urmează, 
care ajută pe cineva 

ACOMPANIA 

ACOSTÁ, acostez, vb. I. 
1. Intranz. A apropia o 

navă de o altă navă, de 
țărm, de chei etc. 2. 
Tranz. Fig. A opri pe 
cineva din drum și a i se 
adresa (în mod 
supărător); a agăța. 

ACROBAT 

ACUITÁTE S.F. 1. 
(LIVR.) CAPACITATE A 

ORGANELOR DE SIMț 
DE A PERCEPE 
EXCITAțII ORICÂT DE 
SLABE șI DE A 
DIFERENțIA 
EXCITAțII foarte 

asemănătoare între ele; 
ascuțime, agerime 

ADEPT 

ADERA -  

ADERENTĂ - fortă care 
mentine alăturate două 
corpuri în contact. 

ADEZIÚNE, adeziuni, 
s.f. 1. Aderare, atașare 
(la ceva), solidarizare 
conștientă (cu ceva). ♢ 
Expr. A-și da adeziunea 
(la ceva) = a adera (1). 
2. Fig. Atracție între două 
suprafețe aflate în 
contact foarte strâns, 
datorită forțelor 
intermoleculare, care 
acționează la distanțe 
relativ mici 

ADJUDECA – a atribui 
ceva in cadrul unei licitatii 
celui care ofera pretul cel 
mai mare. 

ADJUVÁNT ~tă (~ți, 
~te) (despre substanțe) 
Care este capabil să 
activeze acțiunea unui 
medicament. 

ADMÍTE vb. 1. v. 
aproba. 2. a accepta, a 
primi. (L-a ~ la club.) 3. 
v. consimți. 4. a accepta, 
a mărturisi, a recunoaște. 
(Până la urmă a ~ că așa 
este.) 5. v. îngădui. (Cum 
poți ~ una ca asta?) 6. v. 
împărtăși. 7. v. 
presupune.  

ADMÍTE, admít, vb. III. 
Tranz. A primi ca bun, a 
considera ca adevărat; a 
fi (provizoriu) de acord cu 
ceva; a îngădui, a 
permite. ♦ A da curs 
favorabil unei cereri. ♦ A 

primi pe un solicitator, a 
accepta un candidat. 

ADMONESTÁ, 
admonestez, vb. I. A 
mustra cu severitate (în 
calitate oficială), a certa. 

ADORA 

ADUCTIE - conductă de 
apă de la captare până la 
folosire. 

ADUCTOR - muşchi ce 
apropie un membru de 
corp. 

ADULÁ, adulez, vb. I. 
Tranz. A linguși, a flata 
pe cineva (în chip servil) 

ADULTER - care a 
încălcat fidelitatea 
conjugală. 

ADVERS – contrar, opus, 
potrivnic. 

AFAZÍE, afazii, s.f. 
Pierdere totală sau 
parțială a facultății de a 
vorbi și de a înțelege 
limbajul articulat. 

AFINITÁTE s. v. 
potrivire. 

AFLUÉNȚĂ s.f. Mulțime 

de oameni care se 
îndreaptă spre același 
punct; aflux, îmbulzeală, 
năvală. Aglomeratie. 

AFLUÉNT, afluenți, s.m. 
Nume dat unei ape 
curgătoare secundare, 
considerată în raport cu 
apa curgătoare mai mare 

în care se varsă. 

AFRONT – insulta, 
jignire adusa cuiva in 
public. 

AGALE - fără grabă. 
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AGASA – a enerva, a 
plictisi pe cineva cu 

insistente. 

ÁGER adj. 1. v. sprinten. 
2. v. inteligent. 3. v. 
perspicace. 

AGLUTINÁ vb. (LINGV., 
BIOL., TEHN.) a (se) 
alipi, a (se) lipi, a (se) 
reuni, a (se) suda, a (se) 
uni 

AGNOSTICÍSM s.n. 
Concepție filozofică 
idealistă care neagă, 
parțial sau total, 
posibilitatea cunoașterii 
obiective a lumii, a 
esenței fenomenelor. 

AGORAFOBIE – teama 
de spatii deschise. 

AHTIÁ, ahtiez, vb. I. 
Refl. 1. A dori din tot 
sufletul ceva; a râvni, a 
jindui. 

ALCALÍN ~ă (~i, ~e) 
(despre substanțe) Care 
are proprietăți specifice 
bazelor 

ALEATORIU - care 
depinde de o împrejurare 
viitoare şi nesigură; 
întâmplător. 

ALIAS – zis si..., numit si 
... 

ALIENÁ, alienez, vb. I. 
1. Tranz. (Jur.) A 
transmite cuiva un drept 
sau un lucru prin 
vânzare, cesiune etc.; a 
înstrăina. 2. Refl. (Livr.) A 
înnebuni. ♦ A deveni ostil 
societății, factorilor de 
civilizație, a se simți izolat 
în societatea modernă. 
Instrăina. 2. v. înnebuni 

ALITERÁȚIE, aliterații, 
s.f. 1. Procedeu stilistic 

care constă în repetarea 
aceluiași sunet sau a unui 
grup de sunete în cuvinte 
care se succedă. 2. 
(Med.) Repetare a unor 
sunete sau silabe în stări 
de puternică excitație 
psihică. 

ALOCURI 

ALÓNJĂ s.f. 1. Piesă 
(demontabilă) care 
servește la prelungirea 
unor obiecte. 2. (Box) 
Mișcare rapidă de 
întindere a brațului; 
lungime a brațului (în 
raport cu aceea a 
adversarului). 3. Text 
care completează 

conținutul unui document 
comercial, anexându-se la 
acesta; act adițional 

ALPÉSTRU, -Ă, alpeștri, 
-stre, adj. Alpin; de mare 
altitudine. 

ALÚRĂ s.f. 1. Fel de a se 
mișca; mers, umblet; 
(rar) înfățișare. 2. Mod de 
deplasare a unui animal. 

3. Ritm în care se 
desfășoară o acțiune 
individuală sau colectivă 
în întrecerile sportive. 4. 
Mod în care se 
desfășoară un eveniment, 
o întâmplare etc. 
Atitudine, port, tinuta. 

ALUVIAL 

ALUVIUNE 

ALUZIE 

ALVEÓLĂ, alveole, s.f. 1. 
Fiecare dintre cavitățile 
sferice de dimensiuni 
mici, situate în oasele 

maxilarelor, în care sunt 
înfipți dinții. 2. Fiecare 

dintre cavitățile sferice de 
dimensiuni microscopice 
situate la extremitatea 
unei bronhiole. 3. Celulă 
a fagurelui 

AMABIL 1. v. binevoitor. 
2. v. serviabil. 3. v. 
curtenitor. 4. v. politicos. 

AMALGÁM, amalgame, 
s.n. 1. Aliaj de mercur cu 
alt metal. 2. Fig. Amestec 
de elemente disparate; 
talmeș-balmeș. 

AMBIANT - care se află 
în jur; înconjurător. 

AMBIENTAL - ce tine de 
mediul fizic, biol, social, 
psi. 

AMBULANT 

AMELIORA  

AMENDAMENT - 
complectare a textului 
unui proiect. 

AMERIZARE - oprire pe 
apă a unei nave. 

AMICAL  

AMNÁR, amnare, s.n. 1. 

Bucată de oțel cu care se 
lovește cremenea spre a 
scoate scântei în vederea 
aprinderii fitilului sau 
iascăi. 

AMORÁL, -Ă, amorali, -
e, adj. Care nu are 
noțiunea moralității, 
indiferent față de morală 

AMORTISMENT - 
stingerea treptată a unuei 
datorii. 

AMPENÁJ ~e n. 
Dispozitiv care servește la 
stabilizarea și la 
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schimbarea direcției de 
zbor a avionului. 

AMPLITÚDINE ~i f. 1) 
Lungime a distanței 
dintre pozițiile extreme 
ale unui corp care 
oscilează. 2) mat. 
Distanța dintre punctele 
extreme ale unui arc. 3) 
fig. Desfășurare largă; 
amploare; proporție. 

ÁMPLU adj. 1. v. întins. 
2. bogat, cuprinzător, 
larg. 

AMULÉTĂ, amulete, s.f. 
Mic obiect căruia vechi 
superstiții îi atribuie 
puterea magică de a 
aduce noroc; talisman. 

ANAERÓB, -Ă, anaerobi, 
-e, adj. (Despre 

organisme) Care este 
capabil să trăiască într-un 
mediu lipsit de oxigen; 
anaerobiotic 

ANALGEZIC - înlătură 
treptat durerea. 

ANALIST - persoană ce 
dovedeşte cunoaşterea, 
întelegerea sufletului 
omenesc. 

ANALITIC - se bazează 
pe analiză. 

ANARHÍE s.f. 1. Stare 
de dezorganizare, de 
dezordine, de haos într-o 
țară, într-o instituție etc. 
2. Atitudine de 
nesupunere, de 
indisciplină a individului 
față de o colectivitate 
organizată. 

ANATOMÍE s.f. Știință 
care studiază structura 
ființelor (animale sau 
vegetale) și a raporturilor 

dintre diferite organe 
constitutive. ♦ Structură 

a unui organ sau a unei 
ființe. ♦ Conformație a 
unui corp.  

ANCESTRÁL, -Ă, 
ancestrali, -e, adj. 
Strămoșesc. 

ANECDOTA 

ANGAJAMENT 

ANGHÍNĂ, anghine, s.f. 
1. Inflamație a faringelui 
și a amigdalelor care 
împiedică înghițirea și 
respirația. 2. (În 
sintagma) Anghină 
pectorală = boală care se 
caracterizează prin dureri 
în regiunea inimii și prin 
accese de asfixie și care 
se datorează unor alterări 

funcționale sau 
anatomice ale arterelor 
coronare. 

ANORGÁNIC, -Ă, 
anorganici, -ce, adj. 
(Despre corpuri) în 
compoziția cărora intră 
numai substanțe din 
regnul mineral. 

antama, antamez v.t. 
(pub.) a aranja, a pune la 
cale  

ANTÁNTĂ, antante, s.f. 
Denumire dată unor 
alianțe politice și militare 
între state. Tripla 
intelegere. 

ANTECENDENT 

ANTICIPA 

ANTISEMITÍSM s.n. 
Atitudine (politică, socială 
etc.) ostilă față de evrei.  

ANTISÉPTIC, -Ă, 
antiseptici, -ce, adj., s.n. 
(Medicament) care 

previne sau înlătură 
infecțiile microbiene sau 

care împiedică 
putrefacția.  

ANTRÉN s.n. Însuflețire, 
vioiciune, animație, bună 
dispoziție. 

ANTREPRENÓR, -OÁRE, 
antreprenori, -oare, s.m. 
și f. Persoană care 
conduce o antrepriză. 

ANTREPRÍZĂ, 
antreprize s.f. 
Întreprindere care 
execută lucrări 
industriale, comerciale, 
de construcții etc.;  

ANTROPOFAG - canibal. 

ANTROPOLOGÍE s.f. 
Știință care se ocupă cu 
studiul originii, evoluției și 
variabilității biologice a 
omului, în corelație cu 
condițiile naturale și 
social-culturale. 

ANTROPOMÓRF, -Ă, 
antropomorfi, -e, adj., 
s.n. I. Adj. 1. Antropoid. 
♦ (Substantivat, n.pl.) 
Grup de maimuțe, 
asemănătoare cu omul. 
2. Care aparține 
antropomorfismului, 
privitor la 
antropomorfism. II. S.n. 
Obiect de artă sau 
reprezentare decorativă 
cu formă de ființă 
omenească. 

ANTROPOMORFÍSM 

s.n. Credință mistică 
potrivit căreia se atribuie 
lucrurilor și fenomenelor 
naturii însușiri și 
sentimente omenești. ♦ 
Reprezentare a zeilor și a 
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divinității sub înfățișare 
omenească. 

ANTROPONÍMIC, -Ă, 
antroponimici, -ce, adj., 
s.n. 1. Adj. Care se referă 
la antroponimie; 
antroponomastic (1). 2. 
S.n. Nume de persoană. 

ANTROPONIMÍE s.f. 1. 
Ramură a lingvisticii care 
studiază numele de 
persoană; 

ANUÁR, anuare, s.n. 
Publicație periodică 
anuală care prezintă 
activitatea unei instituții, 
întreprinderi etc. sau care 
conține studii științifice. ♦ 
Publicație anuală a unei 
instituții științifice. 

APARENT 

Apartenenta 

APÁRTHEID s.n. Politică 
de segregație rasială, 
practicată până în anul 
1991 de guvernul 
Republicii Sud-Africane 
împotriva populației de 
culoare din țară. 

APATIE - lipsă de interes 
fată de orice activitate. 

APELATÍV s. atribut, 
calificativ, nume. 

APOGEU 

APOPLEXÍE, apoplexii, 
s.f. 1. Pierdere bruscă a 
cunoștinței și a 
sensibilității, cauzată de 
obicei de o hemoragie 
cerebrală; atac, dambla, 
ictus apoplectic. 2. 
Concentrare bruscă de 
sânge într-un organ.  

APOSTROFÁ, 
apostrofez, vb. I. Tranz. 
A adresa cuiva o 

mustrare (violentă), a 
mustra pe cineva (cu ton 

aspru). 

APOTEOZÁ, apoteozez, 
vb. I. Tranz. (În 
antichitatea greco-
romană) A trece un erou 
sau un împărat în rândul 
zeilor. ♦ Fig. A aduce 
laude și onoruri 
excepționale, a ridica în 
slavă (pe cineva sau 

ceva). Triumfal 

APREHENSIÚNE, 
aprehensiuni, s.f. (Livr.) 
Teamă vagă, frică 
nedeslușită (cauzată de 
eventualitatea apariției 
unui pericol). 

ÁPRIG adj., adv. 1. adj. 
v. focos. 2. adj. v. 

impetuos. 3. adj., adv. v. 
rău. 4. adj. v. hrăpăreț. 
5. adj. v. înverșunat. 6. 
adj. v. disputat. 7. adj. v. 
violent. 8. adj. v. cumplit. 
9. adj. v. puternic.  

APROFUNDA 

ARBORÁ, arborez vb. I. 
Tranz. 1. A înălța un 
steag, un pavilion pe o 
clădire, pe catargul unei 
nave etc. 2. A monta 
catargele unei nave. 3. 
Fig. A se comporta sau a 
se îmbrăca cu ostentație. 

AREÁL s.n. Aria specifică 
de răspândire a unei 
specii, a unei clase etc. 
de plante sau de animale. 

ARHIPELÁG, 
arhipelaguri, s.n. Grup de 
insule apropiate dintr-o 
mare sau dintr-un ocean 

ARID 

ARMONIC 

ARMONIE - concordanta 

AROGANT - purtare 

obraznică şi sfidătoare. 

ARTICULÁ vb. 1. v. 
pronunța. 2. v. scoate. 3. 
a se încheia. 

ARTIFICIU 

ASANÁ, asanez, vb. I. 
Tranz. A înlătura 
surplusul de ape dintr-o 
regiune (cu scopuri 
economice, de salubritate 
sau estetice) prin lucrări 
hidrotehnice executate pe 
spații întinse. ♦ P. ext. A 
seca (o apă stătătoare). 
♦ (Fig.) A îmbunătăți, a 
redresa.  

ASCENSIUNE 

ASCÉT, -Ă, asceți, -te, 
s.m. și f. (Livr.) Pustnic, 
sihastru; fig. persoană 
care duce o viață austeră 
și retrasă. 

ASÉPTIC, -Ă, aseptici, -
ce adj. Care este în stare 
de asepsie; sterilizat.  

ASERVÍ, aservesc, vb. 
IV. Tranz. A supune un 

grup social, un popor, o 
țară unor interese străine 
sau unei clase 
dominante. 

ASÍDUU, -Ă, asidui, -ue, 
adj. Care manifestă, arată 
asiduitate; stăruitor, 
perseverent, tenace. 

ASIMÉTRIC, -Ă, 
asimetrici, -ce, adj. Lipsit 
de simetrie. 

ASIMILÁ, asimilez, vb. I. 
1. Tranz. A transforma în 
propria substanță 
materiile nutritive 
introduse în organism. 2. 
Refl. și tranz. A se integra 
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sau a face să se integreze 
în alt grup social sau 

național prin pierderea 
trăsăturilor caracteristice 
proprii (limbă, obiceiuri 
etc.) 3. Tranz. a 
considera egal, 
asemănător cu altă ființă, 
cu alt obiect, cu alt 
fenomen. 4. Tranz. A-și 
însuși cunoștințe, idei etc. 
5. Tranz. și refl. (Fon.) A 

(se) transforma sub 
influența altui sunet, aflat 
în apropiere. 6. Tranz. A 
introduce în procesul de 
fabricație produse noi, o 
tehnologie nouă etc. 
dobândi, a-și însuși, a 
învăța. 

ASIMILÁȚIE, asimilații, 
s.f. 1. (Fiziol.) Fază a 
metabolismului în care 
materiile nutritive 
introduse în organism 
sunt transformate În 
substanțe proprii 
acestuia.  

ASPERSIÚNE f. Stropire 
a unei culturi agricole cu 
apă (sau cu alt lichid) sub 

formă de ploaie artificială. 

ASPÍC, aspicuri, s.n. 
Substanță gelatinoasă 
obținută din suc de oase 
și de carne, folosită la 
unele mâncăruri (ca 
garnitură).  

ASPIRÁNT, -Ă, 
aspiranți, -te, s.m. și f. 

Persoană care aspiră la 
ceva, care dorește să 
obțină ceva. ♦ Spec. (În 
trecut) Elev al unei școli 
de ofițeri de marină. ♦ 
Spec. (în trecut) Diplomat 
al unei facultăți care se 
pregătea, sub conducerea 

unui profesor, pentru a 
obține titlul de candidat 

în științe. 

ASTIGMATÍSM s.n. 
Aberație a unui sistem 
optic, care formează o 
imagine întinsă pentru un 
obiect. ♦ Defect al 
lentilelor sau al corneei și 
cristalinului ochiului 
omenesc, care constă 
într-o abatere de la forma 

sferică, ele având razele 
de curbură diferite în 
două plane 
perpendiculare, ceea ce 
duce la deformarea 
imaginilor 

ASTRINGÉNT, -Ă, 
astringenți, -te, adj., s.n. 
1. Adj. (Despre 

substanțe) Care 
contractează țesuturile 
organismului. 2. S.n. 
Substanță sau 
medicament folosit 
pentru combaterea 
secrețiilor organice 
exagerate.  

ASUMÁ, asúm, vb. I. 
Tranz. A lua ceva asupra 

sau pe seama sa; a se 
angaja să îndeplinească 
ceva. A-și asuma o 
răspundere. 

ATEMPORÁL, -Ă, 
atemporali, -e, adj. Care 
nu este determinat sau 
legat de condiții istorice 
date. Acronic. 

ATENUANT 

ATESTÁ, atést, vb. I. 
Tranz. A face dovada; a 
confirma un adevăr. ♦ A 
exista în scris. ♦ A 
confirma în grad pe un 
cercetător, pe un 

membru al corpului 
didactic universitar etc. 

ATÍPIC, -Ă, atipici, -ce, 
adj. Care se abate de la 
caracteristicile obișnuite, 
de la tipul comun.  

ATRIBUÍ, atríbui, vb. IV. 
Tranz. 1. A da, a acorda, 
a conferi. 2. A pune ceva 
pe seama, în socoteala 
cuiva. 

ATRÓCE adj. invar. 
Cumplit, înfiorător, 
îngrozitor, fioros, 
groaznic. Durere, crimă 
atroce. 

ATROFÍE, atrofii, s.f. 
Degenerare morfologică 
și funcțională a unui țesut 
sau a unui organ.  

AUGMENTÁ, 
augmentez, vb. I. Tranz. 
A mări, a spori ceva (prin 
adăugarea unor elemente 
de aceeași natură).  
crește, mări, multiplica, 
spori 

AUTÉNTIC adj. 1. v. 
adevărat. 2. v. veritabil. 
3. adevărat, curat, 
nefalsificat, original, 
veritabil. (Artă ~.) 4. bun, 
curat, veritabil, (rar) 
patent. (Aur ~.) 5. v. 
valabil. 6. v. original.  

AUTOCRAȚÍE, (2) 
autocrații, s.f. 1. Formă 
de guvernare în care 
întreaga putere a statului 
e concentrată în mâna 

unei singure persoane; 
tiranie, absolutism. 2. 
Stat care are forma de 
guvernare descrisă mai 
sus.  

AUTOSUGESTIE 
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AUXILIAR 

AVAL 

AVATÁR, avataruri, s.n. 
(În unele concepții 
religioase) Reîncarnare 
succesivă a unei ființe. ♦ 
(Fig.) Transformare 
neprevăzută (și 
chinuitoare) care 
intervine în evoluția unei 
ființe sau a unui lucru. 

BÁȘCA, adv., prep. (Pop. 
și fam.) 1. Despărțit, 
deosebit, separat; în chip 
deosebit, în alt mod. 2. 
Prep. (În) afară de..., 
exceptând, nepunând la 
socoteală...  

BACÍL, bacili, s.m. 
Bacterie patogenă în 
formă de bastonaș. 

BĂDĂRÁN, -Ă, bădărani, 
-e, s.m. și f., adj. 
(Persoană) nepoliticoasă, 
cu apucături grosolane; 
mitocan, mojic. 

BADIJONÁ, badijonez, 
vb. I. Tranz. și refl. 1. A 
unge o parte bolnavă a 
corpului cu o pensulă sau 
cu un pămătuf de vată 
înmuiate într-un 
medicament. ♢ Tranz. A 
unge trunchiul unui pom 
cu o soluție specială 
pentru a distruge 
insectele și ouăle lor. 2. 
Tranz. A unge suprafața 
unei șosele asfaltate cu o 
soluție impermeabilă. 

BAGATÉLĂ, bagatele, 
s.f. 1. Lucru de mică 
importanță; obiect de 
mică valoare, 
neînsemnat; fleac. 2. 
Piesă muzicală 
instrumentală scurtă, de 

obicei cu conținut liric. 
Fleac, maruntis 

BAIN-MARIE /ben-marí/ 
s. n. Fel de a fierbe ori de 
a coace ușor un aliment, 
un corp, constând în a 
plasa recipientul în care 
este conținut în apa ce se 
încălzește direct. 

BALEIÁJ, baleiaje, s.n. 
Eliminarea forțată a 
gazelor de ardere din 
cilindrul unui motor cu 
ardere internă. 

BALISTICĂ - ştiintă ce 
studiază legile mişcării 
libere a unui corp greu, 
aruncat în spatiu sub un 
anumit—. 

BALIVÉRNĂ s. v. fleac, 
invenție, minciună, 

născoceală, născocire, 
născocitură, neadevăr, 
nimic, palavră, plăsmuire, 
poveste, scorneală, 
scornire, scornitură 

BALIZĂ - semnal ce 
indică opozitia unui punct 
topografic. 

BANCHIZĂ - întindere 
de ghiată din regiunile 
polare. 

BANCRUTĂ - faliment 
însotit de nereguli 
financiare. 

BAROMÉTRU, 
barometre, s.n. 
Instrument pentru 
măsurarea presiunii 
atmosferice. 

BASNĂ - poveste 
mincinoasă. 

BAZACÓNIE, bazaconii, 
s.f. Lucru bizar, de 
mirare, de necrezut. ♦ 

(Fam.) Năzbâtie, poznă, 
ștrengărie. 

BEIZADEÁ s. v. principe, 
prinț. 

BELETRÍSTIC, -Ă, 
beletristici, -ce, adj. Care 
aparține literaturii 
artistice, privitor la 
literatura artistică. 

BÉLFER, belferi, s.m. 
(Reg., fam. sau depr.) 1. 
Învățător; profesor. 2. 
Om care se lăfăiește în 
lux și bogăție. 

BELIGERÁNT, -Ă, 
beligeranți, -te, adj. 
(Adesea substantivat) 
Care se află în stare de 
război. Armate 
beligerante. 

BELVEDERE 

BENIGN 

BÉRNĂ s.f. (În 
sintagma) Pavilion (sau 
drapel) în bernă = 
pavilion, drapel național 
coborât pe jumătate în 
semn de doliu. 

BEȘTELÍ, beștelesc, vb. 

IV. Tranz. (Fam.) A face 
pe cineva de ocară, a 
mustra pe cineva cu 
ocări, cu insulte 

BICENTENÁR, -Ă, 
bicentenari, -e, adj., s.n. 
1. Adj. Care durează de 
două secole, care a 
împlinit două sute de ani. 
2. S.n. Împlinire a două 
secole de la un 
eveniment (important); a 
doua suta aniversare a 
unui eveniment. 

BICONCÁV, -Ă, 
biconcavi, -e, adj. Care 
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are două fețe concave 
opuse. 

BICONVÉX, -Ă, 
biconvecși, -xe, adj. Care 
are două fețe convexe 
opuse. 

BIGÓT, -Ă, bigoți, -te, 
adj., s.m. și f. (Persoană) 
care urmează cu mare 
severitate toate 
preceptele rituale ale unei 
religii; 

BINÁR, -Ă, binari, -e, 
adj. 1. Compus din două 
unități, din două 
elemente; care se divide 
în câte două elemente. 2. 
(Despre plante) Cu 
organele dispuse perechi. 
3. (Mat.) A cărui bază 
este numărul doi. ♢ 

Relație binară = relație 
care are loc între doi 
termeni.  

BINEVOÍ, binevoiesc, 
vb. IV. Tranz. A avea 
dispoziție, o atitudine 
favorabilă față de o 
cerere, de o plângere etc; 
a catadicsi, a cabulipsi. 

BINÓM, binoame, s.n. 
Expresie algebrică 
formată din doi termeni 
(monoame) separați de 
semnul + sau -. 

BIOCENÓZĂ, biocenoze, 
s.f. (Biol.) Asociație 
biologică de plante care 
se află într-un echilibru 
dinamic dependent de 

mediu. 

BIOSFÉRĂ s.f. 
Totalitatea ființelor care 
trăiesc pe pământ, în apă 
și în partea inferioară a 
atmosferei. Înveliș al 

Pământului, în care se 
dezvoltă viața. 

BIOTÓP, biotopuri, s.n. 
(Biol.) Mediu geografic în 
care trăiește un grup de 
plante și animale în 
condiții omogene. 

BIVALÉNT, -Ă, bivalenți, 
-te, adj. (Despre un 
element sau un radical 
chimic) Care are valența 
doi. 

BLAGOSLOVÍ vb. v. 
binecuvânta.  

BLAJÍN adj. blând, bun, 
domol, pașnic, 

BLAMÁ vb. 1. v. 
dezaproba. 2. v. 
calomnia.  

BLOCÁDĂ, blocade, s.f. 
Ansamblu de măsuri 
destinate izolării unui 
oraș, a unui stat sau a 
unui grup de state. ♢ 
Blocadă economică = 
izolare a unei țări sau a 
unui grup de țări, 
întreprins de o altă țară 
sau de alte țări, în scopul 
subminării economiei 
naționale a primelor. 

BODOGĂNÍ, 
bodogănesc, vb. IV. 
Tranz. A bombăni 
supărat, spunând ceva 
nedeslușit. ♦ Intranz. A 
bombăni (de ciudă sau de 
supărare). 

BOGDAPRÓSTE interj. 
(Pop.; adesea 
substantivat) Cuvânt de 
mulțumire adresat celui 
care dă ceva de pomană. 

BOJDÉUCĂ, bojdeuci, 
s.f. (Reg.) Casă mică, 
sărăcăcioasă. 

BOLȘEVÍSM s.n. Curent 
de gândire politică 

comunistă, apărut în 
Rusia la începutul sec. 
XX. 

BONÓM, bonomi, s.m. 
(Livr.) Om blând și 
credul, cu gusturi și 
purtări simple.  

BOREÁL, -Ă, boreali, -e, 
adj. Din emisfera nordică; 
septentrional.  

BRÁMBURA adv. (Fam.) 
Fără rost, fără căpătâi; 
de-a valma, în dezordine. 

BRANȚ, branțuri, s.n. 
Bucată de piele, de 
carton sau de plută care 
se aplică în interiorul 
încălțămintei, peste talpa 
propriu-zisă.  

BRAV, -Ă, bravi, -e, adj., 
s.m. 1. Adj. Viteaz, 
curajos, îndrăzneț. 2. 
S.m. (Rar) Asasin, tâlhar 
(aflat de obicei în slujba 
unui potentat) care 
teroriza și omora pentru 
bani; spadasin plătit. 

BRAVÁ1, bravez, vb. I. 
Tranz. A înfrunta 
bărbătește, vitejește (o 
primejdie). ♦ A se expune 
în mod inutil unei 
primejdii.  

BRAVADĂ - actiune prin 
care cineva se expune în 
mod inutil. 

BRAVÚRĂ, (2) bravuri, 
s.f. 1. Vitejie, curaj, 
îndrăzneală, bărbăție. 2. 
Faptă vitejească, 
curajoasă; eroism.  

BREÁSLĂ s. v. funcție, 
îndeletnicire, meserie, 
meșteșug, ocupație, post, 
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profesiune, serviciu, 
slujbă. 

BREVÉT, brevete, s.n. 
Document oficial acordat 
de o autoritate (de stat) 
prin care se conferă unei 
persoane o distincție, o 
calitate în virtutea căreia 
are anumite drepturi 
speciale. ♢ Brevet de 
invenție = document pe 
care organul de stat 

competent îl eliberează 
inventatorului sau 
persoanei căreia acesta i-
a transmis drepturile sale 
și prin care se recunoaște 
dreptul acestora de a 
exploata exclusiv invenția 
un anumit timp; patentă. 

BRODÍ vb. v. aranja, 

cădea, întâmpla, nimeri, 
pica, potrivi, ticlui.  

BRUIA 

BUFÁNT adj. înfoiat, 
umflat.  

BULIMÍE s.f. Stare 
patologică manifestată 
prin foame excesivă, 
continuă.  

CABOTÍN, -Ă, cabotini, -
e, s.m. și f. 1. (în trecut, 
în Franța) Actor (sau 
actriță) ambulant(ă). 2. 
Actor (sau actriță) 
mediocru(ă) care 
urmărește obținerea de 
efecte teatrale cu 
mijloace facile, de prost 
gust; p. ext. persoană 

care urmărește să obțină 
succese ușoare prin 
mijloace ieftine.  

CABRÁ, cabrez. vb. I. 
Intranz. 1. (Despre unele 
patrupede, mai ales 
despre cai) A se ridica pe 

picioarele dinapoi. 2. A se 
încorda; a se ridica. 3. 

(Despre avioane) A se 
ridica cu partea din față 
pentru a urca mai 
repede. 

CACEALMÁ, cacealmale, 
s.f. (La jocul de cărți) 
Inducere în eroare a 
adversarului, căruia îi lași 
impresia că ai cărți mai 
bune decât ale lui. ♦ P. 

gener. Păcăleală, 
înșelăciune.  

CĂÍNȚĂ, căințe, s.f. 
Părere de rău, regret, 
remușcare. 

CALCIFIERE - întărire a 
unor tesutri. 

CALCINÁ, calcinez, vb. 
I. Tranz. A transforma o 

substanță chimică în alta 
prin încălzirea ei la o 
temperatură înaltă în 
scopul eliminării apei, al 
înlăturării unor compuși 
volatili, al oxidării etc.  

CALÍC, -Ă, calici, -ce, 
adj. (Adesea 
substantivat) 1. Lipsit de 
mijloace materiale 
elementare; foarte sărac. 
♦ (Înv.) Care cerșește; 
cerșetor. 2. Zgârcit, 
avar1. 3. (Înv. și reg.) 
Atins de o infirmitate 
vizibilă (olog, ciung etc.).  

CALIFICÁ vb. a face, a 
numi, (fig. și fam.) a 
categorisi, (fig.) a 

eticheta, a taxa. 

CALIFICATÍV, -Ă, 
calificativi, -e, adj., s.n. 1. 
Adj. Care califică (3). 2. 
S.n. Termen prin care 
este caracterizată o 
persoană sau un lucru. ♦ 

(În unele țări) Sistem de 
notare a sârguinței la 

învățătură și a conduitei 
elevilor și studenților sau 
de apreciere a muncii 
cuiva; fiecare dintre 
indicațiile „excepțional”, 
„foarte bine”, „bine”, 
„suficient” și „insuficient”, 
cuprinse în acest sistem. 
Epitet. 

CALÓRIC, -Ă, calorici, -

ce, adj. De căldură, 
referitor la căldură. 

CALOTĂ - fiecare dintre 
cele două părti ale unei 
sfere. 

CÁLUS subst. 1. Țesut 
osos nou care sudează 
capetele rezultate din 
fractura unui os. ♢ Calus 

vicios = sudare 
defectuoasă a unei 
fracturi. 2. Țesut vegetal 
care se formează pe 
rănile diferitelor organe 
ale plantei, cicatrizându-
le.  

CALVÁR, calvaruri, s.n. 
Chin, suferință, durere 
îndelungată; încercare 

grea. 

CAMARÁD, -Ă, 
camarazi, -de, s.m. și f. 
Tovarăș de arme, de 
clasă, de studii; coleg; p. 
ext. prieten. 

CAMARÍLĂ, camarile, 
s.f. Curteni din anturajul 
unui rege sau al unui șef 

de stat, care influențează 
politica statului în 
interesul lor personal. 

CÁMĂTĂ, camete, s.f. 
Dobândă (excesivă) pe 
care o ia cămătarul 
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pentru sumele date cu 
împrumut.  

CÁMBIE, cambii, s.f. Act, 
document prin care cel 
care-l semnează se obligă 
să plătească 
necondiționat, la un 
anumit termen și într-un 
anume loc, o sumă de 
bani. 

CÁMFOR s.n. Substanță 
organică, incoloră, 
volatilă, cu miros 
caracteristic și cu gust 
amar, extrasă din lemnul 
unui arbore exotic 
(Cinnamonum camphora) 
sau fabricată pe cale 
sintetică și utilizată (sub 
formă de ulei camforat) 
în medicină ca stimulent 

al centrilor nervoși 
vasomotori și al 
aparatului respirator și la 
fabricarea celuloidului.  

CAMPAMÉNT s. (MIL.) 
lagăr, tabără, (înv.) sălaș, 
tabie. 

CAMUFLÁ, camuflez, vb. 
I. Tranz. și refl. 1. A (se) 
ascunde vederii 

inamicului. ♦ Tranz. A 
acoperi și a ascunde o 
sursă de lumină, pentru 
ca razele ei să nu 
străbată afară în timpul 
nopții. 2. Fig. A (se) 
ascunde, a (se) deghiza, 
a (se) masca. 

CANÁLIE, canalii, s.f. 

Persoană care săvârșește 
o faptă josnică; mișel, 
ticălos, netrebnic.  

CANÁT, (1) canate, (2, 
3) canaturi, s.n. 1. 
Fiecare dintre cele două 
părți ale unei piei de 

animal tăiate în jumătate, 
de-a lungul spinării. 2. 

Fiecare dintre părțile 
mobile din care este 
alcătuită o ușă, o poartă, 
o fereastră etc. 3. Toc2, 
pervaz de ușă. 

CANCÁN1, cancanuri, 
s.n. (Franțuzism) Vorbe 
răutăcioase răspândite pe 
seama cuiva; bârfeală.  

CANCELÁRIE, 
cancelarii, s.f. 1. Birou 
sau secție a unei instituții 
(publice) destinată 
lucrărilor administrative. 
2. Aparatul administrativ 
auxiliar al cancelariilor 
unor șefi de state. 

CANDÍD, -Ă, candizi, -
de, adj. Plin de candoare; 

curat, nevinovat, pur, 
neprihănit. Inocent, 
Ingenuu 

CANTÓN, cantoane, s.n. 
1. Clădire din imediata 
vecinătate a unei căi de 
comunicație, înzestrată 
cu aparatele necesare 
pentru supravegherea și 
întreținerea acesteia și 

care servește și ca 
locuință pentru cantonier. 
2. Cea mai mică unitate 
în administrația pădurilor; 
locuința pădurarului. 3. 
Unitate teritorial-
administrativă în unele 
țări.  

CANTONÁ, cantonez, 

vb. I. Intranz. 1. A se 
instala pentru un timp 
oarecare într-un 
cantonament. 2. A 
rămâne pe loc. 3. Refl. 
(Fig.) A se limita. 

CANÚLĂ, canule, s.f. 
Tub de sticlă sau de 

ebonită, întrebuințat în 
medicină în diferite 
operații chirurgicale sau 
pentru spălături interne. 

CĂPĂTUÍ, căpătuiesc, 
vb. IV. Tranz. și refl. A(-
și) face un rost, o 
situație.  

CAPILARITÁTE s.f. 
Proprietate pe care o au 
lichidele de a se ridica 
sau de a coborî, fără 
intervenții din afară, în 
tuburi foarte subțiri; 
ansamblu de fenomene 
care se produc (în 
tuburile capilare) la 
suprafața unui lichid. 

CAPITULÁ, capitulez, 

vb. I. Intranz. (Despre o 
armată, p. ext. despre un 
stat) A înceta ostilitățile și 
a se preda învingătorului, 
în condițiile dictate de 
acesta. ♦ Fig. (Despre 
oameni) A da înapoi în 
fața piedicilor sau a 
greutăților; a nu mai 
continua o acțiune, o 

discuție; a ceda. 

CAPOTÁ, capotez, vb. I. 
Intranz. (Despre 
autovehicule) A se 
răsturna, dându-se peste 
cap prin ridicarea părții 
din spate; (despre 
avioane) a se prăbuși, 
intrând cu botul în 

pământ. 

CAPTIVÁ vb. tr. a face 
captiv. ♢ a preocupa 
intens, a absorbi; a 
fermeca, a cuceri (pe 
cineva).  
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CARDÁNIC, -Ă, 
cardanici, -ce, adj. 1. 

(Despre un sistem de 
suspensie) Care permite 
unui obiect suspendat să-
și păstreze poziția 
orizontală. 2. (Despre un 
sistem de articulație a 
două piese ale unui 
mecanism) Care permite 
uneia dintre piese să-și 
păstreze poziția 

favorabilă transmiterii 
mișcării, indiferent de 
poziția celeilalte piese. ♢ 
Ax cardanic sau axă 
cardanică = arbore de 
transmisie (la automobile 
și la alte mașini) care 
leagă cutia de viteză cu 
arborele diferențialului. 

CARENÁ, carenez, vb. I. 
Tranz. 1. A repara carena 
unei nave. ♦ A așeza o 
navă pe o coastă pentru 
a o repara. 2. A acoperi 
cu tablă suprafața 
exterioară a unui vehicul 
de mare viteză. 

CARENTĂ - lipsă, 
neglijentă. 

CARITÁTE s.f. Atitudine 
miloasă, plină de 
generozitate față de 
cineva; filantropie. 

CAROIÁJ, caroiaje, s.n. 
Rețea de pătrățele 
înscrisă pe un desen, pe 
o hartă etc. pentru a 
servi la reproducerea 

acestora la o altă scară. 

CARTÉL ~uri n. 1) ec. 
Uniune economică în 
cadrul căreia 
întreprinderile 
participante stabilesc în 
comun planul de 

colaborare, păstrându-și 
totodată independența de 

producție. 2) înv. 
Convenție între state cu 
privire la schimbul sau la 
răscumpărarea 
prizonierilor. 3) Coaliție 
politică între două sau 
mai multe partide. 

CARTOFÓR, -Ă, 
cartofori, -e, s.m. și f. 
Persoană care are patima 

jocului de cărți. 

CÁSTĂ adj. fecioară, 
neprihănită, virgină, (înv.) 
întreagă, (fig.) imaculată. 

CASTITÁTE s. 1. v. 
inocență. 2. v. virginitate.  

CATADICSÍ, 
catadicsesc, vb. IV. 
Tranz. (Fam.) A găsi de 

cuviință, a socoti de 
demnitatea sa (să facă 
ceva); a binevoi.  

CATALIZATÓR, 
catalizatori, s.m. 
Substanță care grăbește 
sau încetinește o reacție 
chimică, fără ca ea însăși 
să fie modificată.  

CATALOGÁ, cataloghez, 
vb. I. Tranz. A înregistra 
într-un catalog; p. ext. a 
înșira. ♦ Fig. (Depr.) A 
socoti, a considera pe 
cineva drept...  

CATEGORISÍ, 
categorisesc, vb. IV. 
Tranz. (Fam.) 1. A așeza 
ceva după categorii (3). 

2. Fig. A califica, a 
caracteriza pe cineva; p. 
ext. a vorbi de rău pe 
cineva.  

CATIÓN, cationi, s.m. 
Ion încărcat cu sarcină 

electrică pozitivă, care 
este atras de catod. 

CATÓD, catozi, s.m. 1. 
Electrod prin care iese 
curentul electric continuu 
de conducție dintr-o baie 
de electroliză, la polul 
negativ al sursei. 2. 
Electrod al unui tub 
electronic care emite 
electroni. 

CĂTRĂNÍ, cătrănesc, vb. 
IV. 1. Tranz. A acoperi, a 
îmbiba un stâlp, un zid, o 
traversă etc. cu catran, 
cu scopul de a le proteja. 
2. Refl. și tranz. Fig. A 
(se) supăra tare, a (se) 
amărî, a (se) necăji. 3. 
Tranz. Fig. A otrăvi (1), a 
învenina. 

CAUTERIZÁ, cauterizez, 
vb. I. Tranz. A arde cu 
cauterul sau cu o 
substanță caustică o 
rană, un țesut bolnav 
etc., pentru a dezinfecta 
sau pentru a vindeca. 

CECITÁTE s.f. Absență a 
vederii datorită unor 
leziuni ale mediilor 

transparente oculare, ale 
retinei, ale căilor 
nervoase sau ale centrilor 
vederii; ablepsie, orbire. 
♢ Cecitate psihică = 
pierdere a capacității de 
recunoaștere a obiectelor 
cu ajutorul văzului. 
Cecitate verbală = 

pierdere a capacității de a 
citi sau de a înțelege 
sensul limbajului scris; 
alexie. 

CELEBRÁ, celebrez, vb. 
I. Tranz. 1. A săvârși cu 
solemnitate un act de 
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însemnătate publică sau 
privată, în special o 

căsătorie; a oficia. 2. A 
sărbători (aducând elogii) 
un eveniment însemnat, 
o persoană etc.  

CELERITATE – iuteala, 
rapiditate. 

CENTRIFÚG, -Ă, 
centrifugi, -ge, adj., s.f. 
1. Adj. Care tinde să se 
depărteze de centru; 
centrifugal.  

CENTRIPÉT, -Ă, 
centripeți, -te, adj. Care 
tinde să se apropie de 
centru; 

CÉNZOR, cenzori, s.m. 
1. (În Roma antică) 
Magistrat care avea 
misiunea de a face 

recensământul 
persoanelor și al averilor 
și de a supraveghea 
moravurile publice. 2. (În 
unele state) Persoană 
aleasă de adunarea 
generală a unei societăți 
comerciale pentru a face 
verificarea conturilor 
prezentate de 

administrator. 3. 
Persoană care verifică 
gestiunea unei 
întreprinderi, a unei bănci 
etc. 4. Persoană 
însărcinată să asigure 
secretele de stat; 
persoană însărcinată cu 
cenzura (1).  

CEREBRÁL, -Ă, 
cerebrali, -le adj. 1. Care 
aparține creierului, 
privitor la creier și la 
funcțiile lui. 2. 
Intelectual, rațional, 
mintal. Activitate 

cerebrală. 3. (Despre 
oameni; adesea 

substantivat) Care se 
conduce (uneori 
exagerând) numai după 
criteriile rațiunii. 
Intelectual. 

CERTITÚDINE, 
certitudini, s.f. Siguranță, 
încredere deplină (în ceva 
sau în cineva).  

CERVICÁL, -Ă, cervicali, 
-e, adj. Care ține de 
partea dindărăt a gâtului; 
de la ceafă. 

CHEMÁRE s. 1. invitare, 
invitație, poftire. (~ cuiva 
la masă.) 2. convocare, 
invitare, invitație. (~ lor 
la poliție.) 3. v. 
provocare. 4. v. citare. 5. 

(MIL.; concr.) ordin, (prin 
Transilv. și Maram.) 
poruncă. (A primit ~ și s-
a prezentat la unitate.) 6. 
v. apel. 7. v. proclamație. 
8. v. menire. 9. v. 
aptitudine.  

CHIVERNISÍ, 
chivernisesc, vb. IV. 
(Pop. și fam.) 1. Tranz. A 

administra, a conduce. 2. 
Tranz. și refl. A face 
economii; a agonisi. 3. 
Refl. și tranz. A ajunge 
sau a face să ajungă la o 
situație materială bună; a 
(se) căpătui, a (se) 
pricopsi. 4. Tranz. și refl. 
A (se) aproviziona; a (se) 

îndestula. 

Cimenta 

CINEGÉTIC adj. v. 
vânătoresc.  

CINÍSM ~e f. 1) 
Atitudine de ignorare 
ostentativă a moralei și a 

conveniențelor sociale 
general acceptate. 2) înv. 

Concepție filozofică, care 
avea la bază o asemenea 
atitudine față de 
societate. 

CIRCUMFERÍNȚĂ s. 1. 
v. cerc. 2. v. perimetru. 
3. grosime. 

CIRCUMVOLÚȚIE, 
circumvoluții, s.f. 1. 
Fiecare dintre cutele 
(alungite și sinuoase) de 
pe suprafața exterioară a 
creierului, mărginite de 
șanțuri 2. (Rar) Ocol 
circular sau în spirală în 
jurul unui punct sau al 
unui ax central. 

CITADÉLĂ, citadele, s.f. 
(Adesea fig.) 1. Mică 

fortăreață situată în 
incinta unei cetăți, a unui 
oraș, care servea ca 
rezistență și ca ultim 
refugiu al celor asediați. 
♦ P. gener. Oraș (întărit). 
2. Fortăreață, castel, 
cetate ridicată în afara 
zidurilor unui oraș, care 
servea ca post avansat 

pentru apărarea acestuia.  

CITADÍN adj. v. 
orășenesc, urban.  

CIVIC - care apartine 
cetătenilor. 

CIVÍSM s.n. (Livr.) 
Atitudine, zel, 
devotament de care dă 
dovadă un bun cetățean. 

CIZELÁ, cizelez, vb. I. 1. 
Tranz. A prelucra. a finisa 
sau a ornamenta cu 
dalta, cu ciocanul etc. 
diferite obiecte (de metal) 
pentru a le da forma sau 
aspectul dorit. 2. Tranz. 
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Fig. A aduce îmbunătățiri 
(de stil, de exprimare) 

unei lucrări (literare, 
științifice); a ciopli. 3. 
Tranz. și refl. Fig. A face 
să capete sau a căpăta 
deprinderi civilizate, 
cultură etc. 

CLANDESTIN = 
conspirativ 

CLASIFICA 

CLAUZA 

CLEMÉNȚĂ s. v. iertare, 
indulgență, îndu-rare, 
îngăduință, milostivire.  

CLEPTOMAN - impulsie 
patologica pt furt. 

CLEVETÍ, clevetesc, vb. 
IV. Tranz. (Pop. și fam.) 
A calomnia, a ponegri, a 
bârfi, a defăima. 

CLÍCĂ, clici, s.f. Grup de 
oameni întovărășiți în 
vederea unui scop 
reprobabil; clan, bandă, 
șleahtă. 

CLIMÁT, climate, s.n. 1. 
Climă (1). 2. Fig. Mediu 
social, politic, moral etc.; 

ambianță.  

CLOROFÓRM s.n. 
Compus organic al 
clorului, lichid incolor, 
volatil, cu miros 
caracteristic, întrebuințat 
în medicină ca narcotic, 
anestezic etc. 

COABITÁ, coabitez, vb. 
I. Intranz. (Jur.) A locui, 
a trăi împreună (în 
aceeași casă) cu cineva; 
a conviețui.  

COAGULÁ vb. 1. v. 
închega. 2. v. prinde. 3. 
v. slei.  

COAGULANT 

COALITIE 

COCON 

CODIFICARE 

COEFICIENT 

COEXISTÁ, coexíst, vb. 
I. Intranz. A exista în 
același timp sau 
împreună cu altcineva 
sau cu altceva 

COINCIDE - in acelasi 
timp. Suprapus. 

COLABORA 

COLÁJ, colaje, s.n. 
Procedeu artistic care 
constă în compunerea 
unui tablou prin lipirea 
laolaltă a unor elemente 
eterogene; p. ext. tablou 
realizat prin acest 
procedeu. 

COLÁPS, colapsuri, s.n. 
Insuficiență circulatorie 
periferică, manifestată 
prin pierderea oricărei 
forțe, scăderea bruscă a 
tensiunii arteriale, puls 
rapid și foarte slab etc. 

COLATERÁL, -Ă, 

colaterali, -e, adj. 
Lăturalnic; subordonat, 
secundar. ♦ (Despre 
rude, grade de rudenie) 
Care unește între ei pe 
frați și surori (și pe 
descendenții acestora).  

COLÉRIC, -Ă, colerici, -
ce, adj., s.m. și f. 

(Persoană) care se înfurie 
ușor, care are izbucniri de 
mânie. 

COLÓCVIU s. v. 
conversație, convorbire, 
dialog, discuție.  

COLOÍD, -Ă, COLOIZI, 
-DE, ADJ., S.M. șI F. 1. 

ADJ. (CHIM.; DESPRE 
UNELE SUBSTANțE 
SAU MATERII) ALE 
CĂREI PARTICULE SE 
AFLĂ ÎN STARE de 
dispersie și nu difuzează 
prin membrane.  

COLOIDAL 

COLONIZA 

COLOS 

COLOSÁL adj. 1. v. 
extraordinar. 2. v. uriaș. 
3. v. nemărginit. 4. v. 
imens. 5. extraordinar, 
(livr.) pantagruelic, (fig.) 
devorant. (O foame ~.) 
6. v. titanic. 7. v. cumplit. 
8. v. incalculabil 

COMASÁ vb. a 
concentra, a grupa.  

COMBATANT 

COMBATE 

COMBUSTIE 

COMÍTE vb. a face, a 
făptui, a săvârși, (înv.) a 
plini. 

COMPACT - strans legat 

COMPATÍBIL, -Ă, 
compatibili, -e, adj. Care 
se poate împăca cu 
altceva, care poate sta 
împreună sau poate 
exista simultan cu 
altceva; corespunzător, 
potrivit. ♦ (Despre o 
funcție, o profesiune) 

Care poate fi exercitat 
simultan cu altceva. ♦ 
(Despre un sistem de 
ecuații) Care admite 
(aceleași) soluții.  

COMPĂTIMÍ vb. a 
căina, a deplânge, a 
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plânge, (livr.) a deplora, 
(înv. și pop.) a tângui, 

(înv. și reg.) a căi, (reg.) 
a sărăci, (Transilv., 
Maram. și Mold.) a 
șăinăli, (înv.) a jeli, a 
jelui. 

COMPÉNDIU, 
compendii, s.n. 1. 
Expunere sintetică a unei 
lucrări, a unei discipline 
sau a unei concepții; 

conspect; publicație în 
care se face o asemenea 
expunere. 2. (Tehn.; în 
forma compendium) 
Dispozitiv care se 
adaptează în fața 
obiectivului 
cinematografic, pentru a 
permite operatorului să 
execute diferite trucaje 
tehnice pe film.  

COMPENSA 

COMPETENT 

COMPLEXAT 

COMPLEXITATE 

COMPLEZENTA 

COMPLOT 

COMPONENTA 

COMPORTA 

COMPRIMA 

COMPROMIS 

COMUTÁ, comút, vb. I. 
Tranz. 1. A schimba 
legăturile unei porțiuni de 
circuit electric prin altele 
sau a modifica succesiv 

conexiunile mai multor 
circuite electrice. ♦ A face 
racordarea unui circuit 
electric la rețea. 2. (Jur.) 
A schimba o pedeapsă 
mai grea în una mai 
ușoară. 

CONCASÁ, concasez, vb. 
I. Tranz. A sfărâma un 

material solid în bucăți 
mici cu ajutorul 
concasorului. 

CONCÁV, -Ă, concavi, -
e, adj. Care prezintă o 
scobitură; în formă de 
adâncitură. Scobit 

CONCESIONA 

CONCESIÚNE, 
concesiuni, s.f. Convenție 
prin care o persoană 
(fizică sau juridică) 
dobândește dreptul de a 
exploata anumite servicii 
publice sau anumite 
bunuri ale statului, în 
schimbul unor beneficii 
care revin acestuia din 
urmă. ♦ Bunurile care 

formează obiectul acestei 
convenții.  

CONCILÍA, conciliez. vb. 
I. Tranz. A pune de 
acord, a împăca, a 
înlătura divergențele, 
contradicțiile dintre două 
sau mai multe păreri, 
idei, doctrine etc. ♦ (Jur.) 
A încerca aplanarea sau 

evitarea unui litigiu prin 
împăcarea părților. 

CONCIZIE 

CONCLUDÉNT, -Ă, 
concludenți, -te, adj. 
(Adesea adverbial) Care 
convinge; convingător. ♦ 
Pe baza căruia se poate 
trage o concluzie.  

CONCRET 

CONDENSÁ vb. v. 
concentra, prescurta, 
reduce, rezuma, scurta.  

CONDIȚIONÁ, 
condiționez, vb. I. Tranz. 

1. A constitui condiția de 
care depinde ceva; a fi 

cauza unui lucru, a 
provoca ceva. 2. A limita 
valabilitatea unui act 
printr-o condiție, a face 
să depindă executarea lui 
de o condiție, a-l supune 
uneia sau mai multor 
condiții. ♦ A admite un 
lucru cu anumite condiții, 
sub rezerva îndeplinirii 

unei anumite obligații. 

CONECTA 

CONEXIUNE 

CONFESA 

CONFESIÚNE s. v. 
declarație, depoziție, 
mărturie, mărturisire.  

CONFIDÉNT, -Ă, 
confidenți, -te, s.m. și f. 
Persoană căreia i se fac 
confidențe; 

CONFIDENTIAL 

CONFORMA 

CONFORMIST - care se 
conformează părerilor, 
opiniilor chiar dacă nu 
corespund părerilor 

proprii. 

CONFORT 

CONFRUNTA 

CONFUZ 

CONGENITÁL, -Ă, 
congenitali, -e, adj. Care 
există în momentul 
nașterii; din naștere, 
înnăscut. 

CONJUGA 

CONSACRÁ, consácru, 
vb. I. Tranz. 1. A pune la 
dispoziție, a dărui cu 
totul; a închina, a 
destina. ♦ Tranz. și refl. A 
(se) dedica, a (se) 
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devota. 2. A stabili; a 
consfinți. 

CONSANGVÍN, -Ă, 
consangvini, -ne, adj. 
Înrudit (din partea 
tatălui); (despre frați și 
surori) care au același 
tată; p. ext. rudă, 
rubedenie. 

CONSECUTÍV, -Ă, 
consecutivi, -e, adj. Care 
urmează fără întrerupere, 
în șir; succesiv 

CONSEMNÁ vb. 1. v. 
înregistra. 2. v. menționa.  

CONSÉNS, consensuri, 
s.n. Înțelegere, acord, 
identitate de păreri. 

CONSERVATOR 

CONSFATUI 

CONSIDERA 

CONSISTENT 

CONSOLÁ vb. a (se) 
alina, a (se) îmbărbăta, a 
(se) încuraja, a (se) 
mângâia, (grecism înv.) a 
(se) parigorisi. (Încerca 
să-l ~ pentru pierderea 
suferită.)  

CONSÓRȚIU, consorții, 
s.n. Formă a 
monopolurilor capitaliste 
constând din înțelegerea 
încheiată între mai multe 
bănci sau societăți 
comerciale mari pentru 
efectuarea în comun a 
unor operații avantajoase 
de mare amploare.  

CONSPIRÁ, conspír, vb. 
I. Intranz. A organiza, a 
urzi o conspirație; a 
complota; a unelti. 

CONSTANT 

CONSTITUÉNT, -Ă, 
constituenți, -te, adj., s.n. 

1. Adj. Care intră în 
constituția unui întreg. 2. 
S.n. Fiecare dintre 
substanțele care intră 
într-un sistem fizico-
chimic. 

CONSTITUÍ vb. 1. v. 
alcătui. 2. a alcătui, a 
crea, a desemna, a 
forma, a institui, a 

înființa, a numi, a 
organiza, a stabili, (înv.) 
a tocmi. (A ~ o comisie.) 
3. v. înființa. 4. a fi, a 
forma, a însemna, a 
reprezenta, (rar) a 
prezenta. (Acest capitol ~ 
partea esențială a 
lucrării.)  

CONSTITUTÍV adj. 1. v. 
component. 2. integrant. 

CONSTRUCTÍV, -Ă, 
constructivi, -e, adj. Care 
construiește sau care 
servește spre a construi 
ceva. ♦ Care ajută la 
îmbunătățirea unei 
activități, a unei opere 
pozitive și folositoare etc. 

CONSULTA 

CONSULTATIV 

CONTEMPLÁ, 
contémplu, vb. I. Tranz. 
și refl. A (se) privi 
îndelung, meditativ, cu 
admirație și cu emoție. 

CONTEMPORAN 

CONTENI - a se opri. 

CONTESTÁ vb. a 
dezminți, a nega, a 
renega, a tăgădui, (înv.) 
a protesta. (~ cele 
afirmate de ...)  

CONTEXT 

CONTOPÍ vb. 1. v. 
fuziona. 2. a se confunda.  

CONTRACARÁ, 
contracarez, vb. I. Tranz. 
A împiedica, a zădărnici 
planurile, intențiile etc. 
cuiva; a neutraliza. 

CONTRACTIL 

CONTRADÍCȚIE s. 
contrazicere, nepotrivire, 
(livr.) incongruență.  

CONTRARIÁ, contrariez, 
vb. I. Tranz. A supăra sau 
a surprinde pe cineva în 
mod neplăcut, făcând sau 
spunându-i ceva care se 
opune convingerilor, 
intențiilor sau dorințelor 
sale.  

CONTROVERSÁT adj. 
discutabil, litigios. 

CONVALESCENT 

CONVENABIL 

CONVERTI 

CONVÉX, -Ă, convecși, -
xe, adj. Care are 
suprafața rotunjită și 
bombată, care prezintă o 
proeminență. Bombat 

CONVOCA 

CONVULSIE 

COOPTÁ, cooptez, vb. I. 
Tranz. A primi pe cineva 
într-un colectiv cu 
consimțământul acestuia.  

COPLESI 

CORECTÍV, corective, 
s.n. Ceea ce îndreaptă 

ceva; îndreptare, 
rectificare. 

CORESPÚNDE vb. 1. v. 
concorda. 2. v. potrivi. 3. 
a se potrivi, a răspunde. 

corneli birtop 
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CORODABIL - care 
poate fi distrus prin 

coroziune. 

COROSIV 

CORPOLENT 

CORPÚSCUL, corpusculi, 
s.m. Părticică de materie; 
corp de dimensiuni foarte 
mici. 

CÓRTEX, cortexuri, s.n. 
1. Scoarță a unui copac. 
♦ Coajă a unui fruct. 2. 
Înveliș al părului, cuprins 
între măduva centrală și 
cuticula exterioară. 3. (În 
sintagmele) Cortex 
cerebral = scoarța 
cerebrală. Cortex 
suprarenal = partea 
periferică a glandei 
suprarenale; glandă 

corticosuprarenală.  

CORVÁDĂ ~ézi f. 1) ist. 
Muncă gratuită pe care o 
prestau țăranii în folosul 
moșierilor sau al statului. 
2) fig. Obligație grea și 
neplăcută; sarcină 
impusă cu forța. 

COSMETIC 

COSMOGONÍE s.f. 
Ramură a astronomiei 
care se ocupă cu studiul 
originii și evoluției 
corpurilor cerești și al 
sistemelor de corpuri 
cerești. 

COSMOPOLITÍSM s.n. 
1. Concepție din epoca 
sclavagismului grec și 
roman, care promova 
ideea „cetățeniei 
universale”. ♦ Concepție 
potrivit căreia patria e 
lumea întreagă, iar omul, 
cetățean al ei. 

COTÁ, cotez, vb. I. 
Tranz. 1. A însemna, a 

marca, a numerota 
potrivit unei anumite 
ordini. 2. A stabili cursul 
acțiunilor, titlurilor de 
creanță etc. (la bursă). ♦ 
A introduce efecte la 
bursă. ♦ Intranz. (Despre 
titluri, acțiuni, hârtii) A 
avea o anumită valoare, 
un anumit curs la bursă. 

3. Fig. A aprecia, a prețui, 
a evalua, a considera. 4. 
A înscrie, pe un desen 
tehnic, prin linii și cifre, 
dimensiunile obiectului 
reprezentat. 

COTIDIAN 

COVÂRȘÍ vb. 1. v. 
copleși. 2. a(-l) copleși, 

a(-l) împresura, a(-l) 
năpădi, a(-l) prinde. (Îl ~ 
gândurile.) 3. v. răzbi. 4. 
v. năpădi. 5. v. întrece.  

COVARSITOR 

CRAMPEI 

CRAMPONÁ, 
cramponéz, vb. I. Refl. A 
se agăța cu desperare de 
ceva sau de cineva; fig. a 
se ține morțiș, scai de 
ceva sau de cineva, a nu 
voi să renunțe, a se 
strădui din toate puterile 
să păstreze ceva. 

CRANCEN 

CRATIMA 

CREATIVITATE 

CREDUL = schita 

CREMENE 

CREOL 

CREPONAT 

CREPÚSCUL, 
crepuscule, s.n. 1. Sfârșit 

de zi; înserare, amurg. ♦ 
Fig. Declin, sfârșit. 2. 

Perioadă de timp înainte 
de răsăritul soarelui; 
auroră. 3. Lumină slabă, 
semiîntuneric. 

CREZ 

CREZÁRE, (rar) crezări, 
s.f. 1. Încredere. ♢ Expr. 
A da crezare (cuiva sau la 
ceva) = a se încrede, a 
crede pe cineva pe 
cuvânt. 2. (Înv.) 
Credință. 

CRIPTOGRÁMĂ, 
criptograme, s.f. 1. 
Document, text scris cu 
caractere secrete. 2. Joc 
distractiv constând din 
împărțirea cuvintelor unei 
fraze într-un număr exact 

de fragmente, care se 
înscriu într-o formă 
geometrică regulată, 
urmând să fie aflat modul 
și locul în care ele se 
succedă.  

CRISPÁ vb. a (se) 
contracta, a (se) încleșta, 
a (se) zgârci. 

CRISTALIZA 

CRITERIU 

CRITIC 

CRÓNICĂ, cronici, s.f. 1. 
Lucrare cu caracter 
istoric, obișnuită mai ales 
în evul mediu, care 
cuprinde o înregistrare 
cronologică a 
evenimentelor sociale, 
politice și familiale; 
letopiseț, hronic. 2. 
Articol de ziar sau de 
revistă care comentează 
evenimente politice, 
sociale și culturale de 
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actualitate. ♦ Scurtă 
comunicare oficială 

privind schimbări în 
componența guvernului, 
mișcări în corpul 
diplomatic etc. 

CRUCIÁL, -Ă, cruciali, -
e, adj. De o importanță 
capitală; hotărâtor.  

CRUNT 

CRUSTA 

CUATERNÁR s. (GEOL.) 
antropogen.  

CUCÉRNIC, -Ă, 
cucernici, -ce, adj. 
Evlavios, cuvios, religios, 
pios, smerit. 

CUFUNDA 

CUGETA 

CULISA 

CULMINÁ, pers. 3 
culmineáză, vb. I. 
Intranz. 1. (Despre aștri) 
A atinge punctul de 
culminație. 2. Fig. A 
atinge stadiul cel mai 
înalt al unei situații, a 
ajunge la apogeu. 

CULMINANT 

CULPABIL 

CUMPĂNÍ, cumpănesc, 
vb. IV. 1. Tranz. A cântări 
(cu cumpăna). ♦ A 
aprecia greutatea sau 
alte calități ale unui 
obiect. 2. Tranz. A pune 
în stare de echilibru; a 
echilibra. 

CUMPAT 

CUPÍD adj. v. aprig, 
apucător, avid, hrăpăreț, 
lacom, neîndestulat, 
nesătul.  

CUPRINZATOR 

CUSTODIE 

CUTANAT 

CUTEZÁ vb. 1. v. 
îndrăzni. 2. a se 
încumeta, a îndrăzni, a 
pofti. (Să ~ să nu vină la 
timp!) 3. v. permite.  

CUTEZANTA 

CUVENI 

CUVIOS 

DALB 

DAMBLA 

DAMBLAGÍ, 
damblagesc, vb. IV. 
Intranz. și refl. (Pop.) A 
paraliza. ♦ Refl. A se afla 
într-o situație sanitară 
precară. 

DANDANA - întâmplare 

neplăcută. 

DÁNIE, danii, s.f. (Înv.) 
Faptul de a dărui (avere, 
bani etc.); (concr.) dar2, 
donație. 

DÂRZ, -Ă, dârji, -ze, adj. 
(Despre ființe sau 
mănifestările lor) 1. 
Îndrăzneț, curajos, 
cutezător. ♢ Aprig, 

înverșunat. Luptă dârză. 
2. Neînduplecat, neclintit; 
p. ext. îndărătnic, 
încăpățânat. 3. Mândru, 
semeț, țanțoș. [Pl. și: 
(m.) dârzi, (f.) dârze] 

DEBARASA 

DEBITÓR, -OÁRE, 
debitori, -oare, adj., s.m. 

și f. 1. Adj. (Despre sume 
de bani) Care se găsește 
la debitul2 unui cont; 
datorat. 2. Adj., s.m. și f. 
(Persoană fizică sau 
juridică) care datorează 
creditorului mărfuri sau 

sume de bani; datornic.  
1. s., adj. v. datornic. 2. 

adj. v. datorat.  

DEBUT 

DECADÉNȚĂ, 
decadențe, s.f. 1. Declin, 
regres. 2. Decădere, 
degradare morală. 

DECADENTÍSM n. 
Curent în literatura și arta 
de la sfârșitul sec. XIX și 
începutul sec. XX, 
caracterizat prin 
misticism, formalism, 
individualism excesiv și 
prin cosmopolitism. 

DECALAJ 

DECALÓG s.n. Cele zece 
porunci religioase și 
morale din Vechiul 
Testament, revelate de 
Dumnezeu lui Moise, pe 
muntele Sinai.  

DECANTÁ, decantez, vb. 
I. Tranz. A limpezi un 
lichid tulbure, în care se 
află particule solide în 
suspensie, scurgând 
lichidul limpezit după 
sedimentarea particulelor 
pe fundul vasului. ♦ A 
curăța de impurități, a 
înlătura murdăria. ♦ Fig. 
A limpezi, a clarifica, a 
lămuri. 

DECAZUT 

DECENT - cuviincios. 
Cumsecade. 

DECÉPȚIE, decepții, s.f. 
Înșelare a speranțelor 
cuiva, dezamăgire, 
deziluzie; amărăciune. 

DECEPTIONA 

DECERNA 

DECISIV 
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DECLAMÁ, declám, vb. 
I. Tranz. A rosti cu voce 

tare, cu ton și cu gesturi 
adecvate, un text literar 
(în versuri). ♦ (Peior.) A 
vorbi cu ton declamator, 
emfatic, retoric. Recita 

DECLASÁT, -Ă, 
declasați, -te, adj., s.m. și 
f. (Om) decăzut sub 
raport moral sau social. 

DECLIN - asfintire. 
Decadere. 

DECÓCT, decocturi, s.n. 
Soluție apoasă obținută 
prin fierberea anumitor 
plante alimentare sau 
medicinale, în vederea 
extragerii principiilor 
active din acestea. 

DECONCERTÁ vb. v. 

deruta, descumpăni, 
dezorienta, încurca, 
zăpăci.  

DECONSPIRÁ, 
deconspír, vb. I. Tranz. A 
demasca o conspirație; a 
divulga un secret. ♦ Refl. 
A se trăda.  

DEDICA 

DEDUCTIE 

DEFĂIMÁ vb. v. 
calomnia.  

DEFALCÁ, defalchez, vb. 
I. Tranz. 1. A desprinde 
sau a scoate una sau mai 
multe părți; a împărți un 
teren în loturi. 2. A 
repartiza o lucrare, un 
proiect etc. pe etape, pe 
oameni etc. 

DEFERÍ vb. v. acorda, 
atribui, conferi, da, 
decerna.  

DEFICIÉNT adj. v. 
defectuos.  

DEFLATIE 

DEGAJA 

DEGENERÁ, degenerez, 
vb. I. Intranz. 1. A pierde 
total sau parțial unele 
însușiri morfologice sau 
funcționale (caracteristice 
genului sau speciei), în 
urma acțiunii unor factori 
de mediu sau ereditari. 2. 
Fig. A se schimba, a se 
preface în ceva (mai) rău, 
(mai) grav, pierzând 
aspectul sau caracterul 
inițial; a decădea.  

DEGRADANT 

DEGRADARE 

DEGRINGOLÁDĂ, 
degringolade, s.f. 
Prăbușire, rostogolire 
rapidă, cădere. ♦ Fig. 
Decădere treptată, 
degradare progresivă, 
ruinare. 

DEJUCÁ, dejóc, vb. I. 
Tranz. A zădărnici 
planurile sau uneltirile 
cuiva. 

DELAPIDA - a sustrage 
şi folosi în scopuri 
personale bani, valori, 
etc. 

DELASA 

DELECTÁ, delectéz, vb. 
I. Tranz. și refl. A (se) 
desfăta, a (se) încânta, a 
(se) bucura. 

DELEGA 

DELICAT 

DELÍCIU, delicii, s.n. 
Plăcere deosebit de 
mare; desfătare. ♦ Fig. 
(Fam.) Lucru, ființă 
încântătoare. 

DEMARA 

DEMARCA 

DEMASCA 

DEMIÚRG s.m. Nume 
dat în filosofia lui Platon, 
creatorului divin care a 
făurit lumea; creatorul 
universului; p. ext. 
principiu activ și creator. 

DEMN - care merita 
respect. 

DEMONTA 

DENIGRÁ, denigrez, vb. 
I. Tranz. A ponegri, a 
defăima, a calomnia, a 
discredita.  

DENOTA = atesta, 
confirma 

DEPARTAJA 

DEPENDENTA 

DEPLORÁBIL, -Ă, 
deplorabili, -e, adj. 
Vrednic de plâns, de 
compătimit; care produce 
o impresie penibilă; 
jalnic, lamentabil.  

DEPRAVÁT adj., s. 1. 
adj. v. corupt. 2. adj., s. 
v. desfrânat.  

DEPRIMA 

DEPRÍNDE vb. 1. v. 
aclimatiza. 2. v. dresa. 3. 
v. însuși. 4. a se împăca, 
a se obișnui. (Nu mă pot 
~ cu gândul că ...)  

DERADERE 

DERAIA 

DESĂVÂRȘÍ vb. 1. v. 
perfecționa. 2. a împlini, 
a îndeplini, a înfăptui, a 
realiza. (Și-a ~ opera.) 3. 
a se realiza. (S-a ~ ca 
poet.) 4. a încheia, a 
sfârși, a termina. 
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DESCINDE - a-şi avea 
originea din... 

DESCONSIDERÁ, 
desconsíder, vb. I. Tranz. 
A nu da cuiva 
considerația, stima, 
atenția cuvenită; a 
disprețui.  

DESCRIPTIV - care 
descrie. 

DESCUMPĂNÍ, 
descumpănesc, vb. IV. 
Tranz. A face pe cineva 
să-și piardă echilibrul 
sufletesc; a dezorienta, a 
dezechilibra; a zăpăci.  

DESEMNA 

DESPÓT, despoți, s.m. 
1. (În antichitate și în 
evul mediu) Conducător 
cu puteri discreționare; 
tiran. ♦ Fig. Persoană 
excesiv de autoritară, 
care, în acțiunile sale, nu 
ține seama de alții, care 
vrea să-și impună cu 
orice preț voința. 

DESTINS 

DESTOINIC - capabil, 
vrednic, indemanatic. 

DETALIA 

DETASA 

DETRACTÁ vb. v. bârfi, 
blama, calomnia, cleveti, 
defăima, denigra, 
discredita, ponegri.  

DEVÍZĂ, devize, s.f. 
Formulă care exprimă 

concis o idee călăuzitoare 
în comportarea sau în 
activitatea cuiva.  

DEVOTA 

DEVOTAMENT 

DEZAGREÁBIL adj. 1. v. 
neplăcut. 2. neplăcut, 

(fâg.) ingrat. (Are o 
sarcină ~.) 3. 

dezgustător, displăcut, 
dizgrațios, grețos, greu, 
infect, împuțit, neplăcut, 
nesuferit, puturos, rău, 
respingător, scârbos, 
urât, rău-mirositor, (livr.) 
fetid, mias-matic, 
pestilențial, repugnant, 
repulsiv, (înv. și pop.) 
scârnav, (înv.) 

scârbavnic, scârbelnic. (O 
duhoare ~.) 4. v. 
antipatic.  

DEZAMORSA 

DEZAPROBA 

DEZARMA 

DEZAXÁ vb. v. 
dezechilibra, tulbura, 
zdrun-cina.  

DEZAXAT - dezechilibrat 
moral. 

DEZIDERAT - ceea ce 
este de dorit să se 
întâmple, să se realizeze; 
dorintă. 

DEZILÚZIE, deziluzii, 
s.f. Decepție, 
dezamăgire.  

DEZNADEJDE 

DEZNODAMANT 

DEZOLÁ, dezolez, vb. I. 
Tranz. (Livr.) A întrista, a 
mâhni profund; a 
deprima.  

DEZOLANT - care 
întristează, mâhneşte 

profund. 

DEZONORÁ vb. 1. a 
batjocori, a compromite, 
a necinsti, a terfeli, (fig.) 
a întina, a mânji, a 
murdări, a păta, a 
pângări, a profana, a 

spurca, (reg. fig.) a 
pricăji. (A încercat să-i ~ 

memoria.) 2. v. înjosi. 3. 
a (se) descalifica.  

DEZOXIDA - a îndepărta 
oxigenul din... 

DEZUMANIZAT - care 
şi-a pierdut trăsăturile 
umane. 

DIACRITIC - semn 
grafic adăugat unei litere, 
pentru a reda un sunet 
diferit fată de cel initial. 

DIADÉMĂ, diademe, s.f. 
Podoabă în formă de 
cunună făcută din metal 
prețios și împodobită cu 
pietre scumpe, purtată pe 
cap de suverani, de unii 
reprezentanți ai bisericii 
și, în reprezentările 

plastice, de anumite 
divinități; podoabă făcută 
din diverse materiale și 
purtată de femei pe 
frunte, la numite ocazii. 

DIAGRAMĂ - 
reprezentare grafică, 
schematică a unui obiect, 
fenomen. 

DIÁSPORA s.f. 1. 
Totalitatea comunităților 
evreiești dispersate ca 
urmare a distrugerii 
Ierusalimului și alungării 
populației de 
Nabucodonosor II, regele 
Babilonului. 2. P. ext. 
Grup etnic aflat în afara 
granițelor țării de origine.  

DICOTILEDONAT - al 
cărui embrion are două 
cotiledoane. 

DICTATURĂ - institutie 
politică, putere de stat în 
care o persoană este 
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investită cu puteri 
nelimitate prin legi. 

DICTEU - reproducere 
fidelă, mecanică a unui 
act de gândire, fără 
controlul ratiunii. 

DIESEL - motor cu 
ardere internă - 
combustibilul injectat în 
cilindru se aprinde 
datorită temperaturii 
înalte a aerului 
comprimat. 

DIFÓRM, -Ă, diformi, -e, 
adj. (Despre ființe sau 
despre părți ale corpului 
lor) A cărui formă 
prezintă anomalii sau 
neregularități izbitoare, 
respingătoare; urât, 
pocit, slut. ♦ (Rar; despre 

materii) Inform. 

DIFRÁCȚIE, difracții, s.f. 
Mod de propagare a 
undelor de lumină, radio, 
acustice etc. în spatele 
unui obstacol, prin 
ocolirea marginilor lui și 
prin abaterea aparentă 
de la traiectoria rectilinie. 

DIGITIGRAD - grup de 
mamifere care se sprijină 
în mers numai pe degete. 

DILUVIU - revărsare 
mare de ape. 

DINADINS - intentionat 

DINAMIZA 

DINAMOMETRU - 
instrument cu care se 
măsoară fortele. 

DINEU 

DIORAMĂ - 
reprezentare spatială a 
unei portiuni din natură în 
care sunt expuse animale 
materializate..... 

DIPLOMATIC 

DIRECTIONA 

DIRIJA 

DISCERNAMANT 

DISCÉRNE, discérn, vb. 
III. Tranz. A deosebi, a 
distinge lucrurile unele de 
altele; a judeca limpede, 
cu pătrundere și cu 
precizie. 

DISCÍPOL s. 1. elev, 
învățăcel, ucenic, (livr.) 
cirac, (înv.) școlar. (~ al 
unui maestru.) 2. (livr.) 
acolit. 

DISCOIDAL - cu formă 
de disc. 

DISCONTINUU 

DISCORDIE 

DISCREDITÁ vb. 1. v. 
calomnia. 2. v. 
compromite.  

DISCRETIE 

DISCUTABIL 

DISECA 

DISENSIÚNE s. v. 
neînțelegere.  

DISIDÉNȚĂ, disidențe, 
s.f. Atitudine, manifestare 
de disident. ♦ (Concr.) 
Grup de persoane cu 
opinii diferite de acelea 
ale majorității; sciziune 
formată prin acțiunea 
unui astfel de grup. 

DISIDÉNT, -Ă, disidenți, 
-te, s.m. și f. Persoană 
care are păreri sau opinii 
deosebite față de 
colectivitatea, organizația 
etc. din care face parte. 

DISOLUTIE - coruptie, 
degradare. 

DISPÉNSĂ s.f. Scutire 
(de o obligație); 

exceptare, excepție de la 
o regulă. ♦ Permisiunea 
de a face un lucru interzis 
în mod normal de o lege. 

DISPERSÁ vb. v. 
împrăștia.  

DISPRETUI 

DISPROPORTIE 

DISPUNE 

DISTANT 

DISTINCT 

DISTINCTIE 

DISTINS 

DISTORSIÚNE, 
distorsiuni, s.f. 1. Abatere 
(supărătoare) a unei 
oscilații, a unei imagini 

etc. de la forma inițială. 
2. Răsucire, torsiune 
convulsivă a unor părți 
ale corpului.  

DISTROFÍE, distrofii, 
s.f. Stare patologică 
constând în alterarea 
structurii unui țesut, a 
unui organ, a unui sistem 
sau a organismului, în 

urma tulburărilor de 
nutriție. 

DIURETIC 

DIVIDEND - parte din 
profitul unei societăti pe 
actiuni care revine 
fiecărui actionar în parte. 

DOCÉNT, docenți, s.m. 
1. (În alte țări) Grad 

didactic onorific în 
învățământul superior, 
corespunzând de obicei 
aceluia de conferențiar; 
persoană care are acest 
grad. 2. (În țara noastră; 
de obicei în sintagma 
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doctor docent) Titlu 
științific acordat doctorilor 

în științe care s-au distins 
printr-o activitate 
valoroasă; persoană care 
are acest titlu. 

DOCIL - care se supune 
la orice cu uşurintă. 

DOCUMENTA 

DOL, doluri, s.n. (Jur.) 
Acțiune făcută cu rea-
credință, cu viclenie, 
pentru a determina pe 
cineva să încheie un 
contract nefavorabil sau 
să admită o clauză 
defavorabilă într-un 
contract.  viclenie, rea-
credință. 

DOLEÁNȚĂ s. 1. v. 
dorință. 2. v. rugăminte.  

DRAMATIZA 

DRÁSTIC adj. 1. v. 
aspru. 2. extrem, radical. 
(Măsură ~.) 3. eficace, 
eficient, energic, 
puternic. (Un 
medicament ~.)  

DRENA 

DRIBLA 

DUBIOS 

DUCTÍL, -Ă, ductili, -e, 
adj. (Despre metale) Care 
se poate prelucra în fire 
sau în foi foarte subțiri.  

DUMPING 

DUZINĂ - grup de 12 
obiecte. 

EȘAFÓD, eșafoduri, s.n. 
Platformă construită în 
evul mediu în piețe 
publice, pe care erau 
executați condamnații la 
moarte; p. ext. 
condamnare la moarte, 

mai ales prin tăierea 
capului. 

EȘAFODÁJ, eșafodaje, 
s.n. 1. Construcție 
provizorie alcătuită din 
bare de lemn sau de 
metal legate între ele, 
pentru a susține o 
platformă cu materiale, 
instalații, muncitori etc. în 
timpul executării unei 
construcții. 2. Fig. 

Ansamblu de date, de 
argumente, de exemple 
etc. pe care se bazează o 
operă, o concepție, o 
ipoteză, o teorie.  

ECARTAMÉNT, 
ecartamente, s.n. 
Distanța dintre urmele 
lăsate pe teren de roțile 

aceleiași osii ale unui 
vehicul; distanța dintre 
fețele interioare ale celor 
două șine de cale ferată.  

ECHICURENT - care 
curge în acelaşi sens. 

ECHIMÓZĂ s. v. 
vânătaie.  

ECHINÓCȚIU, 
echinocții, s.n. Fiecare 
dintre cele două 
momente ale anului (în 
jurul lui 21 martie și 23 
septembrie), când ziua 
este egală cu noaptea. 

ECHIVALA 

ECHIVALENT 

ECLATÁNT, -Ă, eclatanți, 
-te, adj. (Franțuzism) 
Care impresionează 
puternic, care produce 
vâlvă; răsunător. 

ECLÍPTICĂ s.f. Orbită 
descrisă de Soare în 

mișcarea lui aparentă 
anuală pe bolta cerească 

ECUMÉNIC, -Ă, 
ecumenici, -ce, adj. 
Învestit cu autoritate 
extinsă asupra întregii 
biserici creștine 

ECVÉSTRU, -Ă, ecveștri, 
-stre, adj. De călăreț, 
călare; (despre opere 
plastice) care reprezintă o 
persoană călare. 

EDICUL - constructie de 
mică dimensiuni ridicată 
într-un loc public. 

edificator 

EDIFICIU - cladire de 
proportii mari. 

EFERVESCENT 

EGOISM - atitudine de 
exagerată preocupare 
pentru interesele 
personale în dauna 
intereselor altora. 

EȘICHIÉR, eșichiere, 
s.n. 1. Dispunere a unor 
obiecte pe două sau mai 
multe rânduri, cu 
intervale uniforme între 

ele. 2. Dispozitiv în care 
trupele unei unități, 
așezate masat în careuri, 
sunt despărțite prin 
intervale egale.  

ELABORA 

ELECTÍV, -Ă, electivi, -e, 
adj. Bazat pe alegeri; 
care are scopul sau 
dreptul de a alege. 

ELECTOR - persoană 
care are mandat din 
partea unui grup de 
oameni să aleagă pe 
cineva prin vot. 
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ELICOIDÁL, -Ă, 
elicoidali, -e, adj. În 

formă de elice. [ 

ELIGÍBIL, -Ă, eligibili, -e 
, adj. Care întrunește 
condițiile spre a fi ales 
într-o funcție sau într-un 
organ reprezentativ. 

ELÍPSĂ, elipse, s.f. 1. 
Locul geometric al 
punctelor dintr-un plan 
pentru care suma 
distanțelor la două 
puncte fixe, numite 
focare, este constantă. 2. 
(Figură de stil care constă 
în) omiterea din vorbire 
sau din scris a unor 
elemente care se 
subînțeleg sau care nu 
sunt absolut necesare 

pentru înțelesul 
comunicării.  

ELITA 

ELOGIÁ, elogiez, vb. I. 
Tranz. A aduce elogii, a 
lăuda (în cuvinte 
entuziaste), a preamări.  

EMANCIPARE - 
eliberare de sub o 
dominatie şi dobândirea 
libertătii. 

EMBLEMA 

EMBOLÍE, embolii, s.f. 
Astupare bruscă a unui 
vas sangvin sau limfatic.  

EMERÍT, -Ă, emeriți, -te, 
adj. 1. (Ieșit din uz) 
Calificativ cuprins în titlul 
de onoare acordat unui 
artist, unui profesor, unui 
medic etc. care s-a distins 
în mod deosebit în 
activitatea sa. 2. 
Experimentat, versat, 
priceput. 

EMINÉNT, -Ă, eminenți, 
-te, adj. Care se distinge 

prin calități (intelectuale) 
deosebite; excepțional, 
superior, remarcabil, 
excelent. 

EMITENT 

EMOTIV 

EMPIRISM - conceptie 
filosofică ce consideră 
experienta senzorială ca 
sursă fundamentală a 
cunoaşterii, negând 
valoarea abstractiilor. 

ENCEFAL 

ENCLÁVĂ, enclave, s.f. 
1. Fragmente de roci 
înglobate în masa rocilor 
eruptive. 2. Grup de 
populație străină izolată 
în mijlocul populației 
indigene. 

ENIGMATIC 

ENTITATE - existentă de 
sine stătătoare. 

ENTROPIE, entropii, s.f. 
1. Mărime de stare 
termică a sistemelor 
fizice, care crește în 

cursul unei transformări 
ireversibile a lor și 
rămâne constantă în 
cursul unei transformări 
reversibile.. 2. Mărime 
fundamentală în teoria 
informației, care indică 
cantitatea de informație 
raportată la un element al 
mesajului transmis. 3. 
P.gener. Măsură care 
indică gradul de 
organizare al unui sistem. 

ENTUZIASM 

ENTUZIAST 

ENUNTA 

EPIGLÓTĂ, epiglote, s.f. 
Membrană 

fibrocartilaginoasă 
așezată în partea 
superioară a laringelui, 
care astupă glota în 
momentul înghițirii, 
pentru a împiedica 
pătrunderea alimentelor 
pe căile respiratorii. 

EPIGÓN, epigoni, s.m. 
Scriitor (de valoare 

minoră) care imită 
mijloacele de expresie 
specifice unui mare 
scriitor, unui curent sau 
unei școli literare de 
prestigiu. ♦ Urmaș, 
succesor (lipsit de 
valoare).  

EPITÁF, epitafuri, s.n. 1. 

Inscripție funerară, în 
versuri sau în proză, 
cuprinzând elogiul 
defunctului sau o sentință 
morală; p.ext. placă cu o 
inscripție funerară. ♦ 
Poezie epigramatică 
având ca pretext moartea 
(imaginară) a unei 
persoane. 2. Obiect de 

cult care constă dintr-o 
bucată de stofă pe care 
este brodată o scenă 
reprezentând punerea în 
mormânt a lui Isus 
Cristos; aer2 

EPURA 

ERÉTIC, -Ă, eretici, -ce, 
s.m. și f. (Adesea 

adjectival) Adept, 
susținător, propovăduitor 
al unei erezii.  

ERUCTÁ, eructéz, vb. I. 
Intranz. (Med.) A râgâi.  

ESALONA 

ESCALA 
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ESCAPADĂ - plecare de 
scurtă durată, pe ascuns. 

ESCHIVÁ vb. 1. a (se) 
feri, a para, (înv. și reg.) 
a sprijini. (A ~ lovitura 
adversarului, la box.) 2. 
v. sustrage.  

ESTIMA 

ETALÁ vb. 1. (livr.) a 
exhiba. (Își ~ toaletele.) 
2. v. expune. 3. v. 
demonstra.  

ETIMOLOGÍE s. 
(LINGV.) 1. origine. (A 
stabilit ~ cuvântului.) 2. 
v. etimon.  

ETIOLOGÍE s.f. Ramură 
a medicinii care studiază 
cauzele bolilor și factorii 
care influențează apariția 
diverselor boli. 

EUFORIE - stare de 
bună dispozitie. 

EVAZAT 

EXACERBÁ, exacerbez, 
vb. I. Tranz. (Livr.) A 
intensifica, a accentua, a 
exagera sentimente, 
dureri etc.  

EXACERBAT - senzatii 
intensificate, accentuate. 

EXALA - a degaja vapori. 

EXALTÁ vb. v. cinsti, 
cânta, elogia, glorifica, 
lăuda, mări, omagia, 
preamări, preaslăvi, 
proslăvi, slăvi, venera.  

EXCEDENT - cantitate 

care depăşeşte o limită şi 
care rămâne; surplus. 

EXCELA 

EXCENTRIC 

EXHIBITIE - a arăta 
ceva în public. 

EXIGENT 

EXONERÁ, exonerez, vb. 

I. Tranz. (Rar) A scuti pe 
cineva, total sau parțial, 
de o datorie, de o 
obligație, de o sarcină.  

EXPANSIBIL - tinde să 
ocupe un spatiu din ce în 
ce mai mare. 

EXPECTATIVA 

EXPECTATIVĂ - 
aşteptare bazată pe 
drepturi, promisiuni. 

EXPEDITIV 

EXPRESIV 

EXPROPRIA - a trece un 
bun particular în 
proprietatea statului, soc, 
pt nevoi de ordin obştesc. 

EXPÚNE vb. 1. v. 
povesti. 2. v. exprima. 3. 
v. rosti. 4. v. demonstra. 
5. v. descrie. 6. v. emite. 
7. a-și arăta, a-și etala, a-
și întinde. (Își ~ marfa pe 
tarabă.) 8. v. întinde. 9. 
v. risca. 10. v. hazarda. 
11. v. supune.  

EXTENSIBIL - care se 

poate extinde fără să se 
rupă. 

EXULTÁ, exúlt, vb. I. 
Intranz. A simți o mare 
bucurie, a fi foarte fericit.  

FABULÁ vb. v. inventa, 
născoci, plăsmui, scorni, 
ticlui.  

FACȚIÚNE, facțiuni, s.f. 

Grup de persoane unite 
pe baza unor interese 
politice comune (și care 
de obicei se manifestă 
prin violență); partidă. 

FĂGĂDUÍNȚĂ, 
făgăduințe, s.f. 

Făgăduială. ♢ Pământul 
(sau țara) fagăduinței = 

nume dat, în Biblie, 
Palestinei; p. gener. ținut 
bogat, mănos, fericit. 
Angajament 

FAIMA 

FALNIC 

FAMAT - cu reputatie 
proastă. 

FAMILIARIZA 

FASCICUL 

FASTUOS 

FATA MORGANA - 
fenomen optic din zonele 
toride, care face ca 
obiectele din orizont să 
pară ca într-o apă. 

FATÍDIC adj. Fatal, 
funest, nefast, sinistru, 
sumbru.  

FEÉRIC adj. v. 
fermecător.  

FERMITATE 

FERVENT 

FETÍD adj. v. 
dezagreabil, dezgustător, 
displăcut, dizgrațios, 
grețos, greu, infect, 
împuțit, neplăcut, 
nesuferit, puturos, rău, 
rău-mirositor, 
respingător, scârbos, 
urât, viciat.  

FEZANDÁRE, fezandări, 
s.f. Proces de frăgezire a 
cărnii de vânat prin 
menținerea la o 

temperatură scăzută sau 
prin expunere la vânt 
timp de câteva zile; 
fezandat1. 

FICTIV - care nu există 
în realitate; imaginar. 
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FILANTROPÍE s.f. 
Acțiune de binefacere 

întreprinsă în folosul 
oamenilor săraci. 

FIZIOLOGÍE s.f. 
Ramură a biologiei care 
studiază funcțiile 
organismului viu (animal 
sau vegetal). ♦ Manual 
care cuprinde elementele 
acestei științe. 

FLAGRÁNT, -Ă, 
flagranți, -te, adj. Care 
sare în ochi; izbitor, 
evident. ♢ Flagrant delict 
= infracțiune descoperită 
în momentul savârșirii ei 
sau înainte ca efectele ei 
să se fi consumat. 

FLATÁ vb. 1. v. linguși. 
2. v. complimenta.  

FLEGMÁTIC, -Ă, 
flegmatici, -ce, adj. Cu 
caracter nepăsător, cu 
sânge rece; 
imperturbabil, calm, 
liniștit, placid. ♢ Tip 
flegmatic = unul dintre 
cele patru tipuri de 
temperament din 
clasificarea lui Hipocrat, 

caracterizat prin echilibru, 
stăpânire de sine și lipsă 
de mobilitate; persoană 
cu sistem nervos 
puternic, echilibrat, lucid, 
rece. 

FORFOTĂ - mişcare 
grăbită de colo până colo. 

FORTIFIÁNT adj., s. v. 

întăritor.  

FORTIFICÁ vb. 1. (MIL.) 
a (se) întări, (rar) a (se) 
retranșa, (înv.) a (se) 
întemeia. (A ~ un loc, un 
oraș.) 2. a (se) întări, 
(fig.) a (se) căli, a (se) 

oțeli. (S-a ~ în lupte.) 3. 
v. întrema.  

FRAGED 

FRAGIL 

FRAGMENTA 

FRĂMÂNTÁRE, 
frământări, s.f. Acțiunea 
de a (se) frământa și 
rezultatul ei; frământat1, 
frământ. 1. Umblet, 
neastâmpăr; p. ext. 
agitație, tulburare 
(cauzate de mișcări 
sociale). 2. Neliniște 
sufletească, zbucium, 
chin. 

FRANC - sincer 

FRANCHÉȚE s.f. Faptul 
de a-și spune deschis 
gândurile; calitatea de a 
fi franc3; sinceritate. 

FRANT 

FREAMAT 

FREMATA 

FRENEZÍE, frenezii, s.f. 
Stare de excitare 
excesivă, de pasiune 
nestăpânită, violentă. ♢ 
Loc. adv. Cu frenezie = 

ca în delir; frenetic, 
pasionat. 

FRIABIL - care se 
sparge uşor. 

FRIVÓL, -Ă, frivoli, -e, 
adj. (Despre oameni) 
Care este preocupat de 
lucruri neserioase, care 
umblă după plăceri 

ușoare; ușuratic. ♦ 
(Despre lucruri, fapte, 
atitudini) Lipsit de 
seriozitate, de temeinicie, 
de importanță. Neserios 

FRONTISPÍCIU, 
frontispicii, s.n. 1. Partea 

superioară a fațadei 
principale a unui edificiu. 

2. Prima pagină a unei 
cărți, care, pe lângă titlu, 
poartă adesea numele 
autorului, gravuri 
simbolizând cuprinsul 
lucrării etc. ♦ Partea de 
sus de pe prima pagină a 
unui ziar, cuprinzând titlul 
și unele indicații. 

FRUCTIFICA 

FRUSTRA - a lipsi de un 
drept. 

FURIBÚND, -Ă, 
furibunzi, -de, adj. Plin de 
furie, foarte furios, 
mânios la culme; turbat. 

futurism 

FUZANT - care 
explodează în aer, într-un 
anumit punct al 
traiectoriei. 

GAJ - garantie depusă în 
contul unei datorii. 

GALÁNT, -Ă, galanți, -te, 
adj. 1. (Despre bărbați și 
manifestările lor) 
Curtenitor față de femei; 
p. ext. politicos, atent, 
plăcut, tandru. 

GALANTÁR ~e n. Vitrină 
a unui magazin în care 
sunt expuse mostre de 
mărfuri. 

GALANTERÍE, 
galanterii, s.f. 1. Atitudine 
plină de curtoazie, de 
tandrețe, de amabilitate 
față de femei. ♦ Cuvinte 
curtenitoare adresate 
unei femei. 2. (Cu sens 
colectiv) Obiecte mărunte 
de îmbrăcăminte 
(mănuși, cravate, fulare 
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etc.); magazin în care se 
desfac asemenea mărfuri. 

GALANTÓN adj. v. 
culant, darnic, generos, 
mărinimos. 

GÁLEȘ, -Ă, galeși, -e, 
adj. (Despre ochi sau 
privire; p. ext. despre 
oameni; adesea 
adverbial). 1. Drăgăstos, 
duios. 2. Melancolic, trist. 

GALVANIZARE - 
procedeu de acoperire a 
pieselor metalice cu un 
strat subtire de metal pt 
a le mări rezistenta. 

GARÁNT, -Ă, garanți, -
te, s.m. și f. Persoană sau 
instituție care garantează 
cu averea sa pentru 
cineva sau ceva.  

GAROU - bandă de 
cauciuc care serveşte la 
întreruperea temporară a 
circulatiei. 

GÉMĂ, geme, s.f. Nume 
generic pentru orice 
piatră prețioasă 
translucidă. ♦ Bijuterie 
sau obiect de artă făcut 
dintr-o piatră prețioasă 
sau semiprețioasă pe 
care sunt gravate figuri 
ori motive decorative. ♦ 
(Adjectival; în sintagma) 
Sare gemă = sare de 
bucătărie cristalizată, 
extrasă ca atare dintr-o 
salină; halit2 

GENEALOGÍE, 

genealogii, s.f. Urmărire 
sistematică a filiației 
existente între membrii 
unei familii (marcante), 
făcută pentru a stabili 
originea și gradul lor de 
înrudire. ♦ Disciplină 

auxiliară a istoriei, care 
se ocupă cu întocmirea 

unor astfel de filiații și 
legături pentru familiile 
domnitoare, nobiliare etc. 

GENUNE - prăpastie 
adâncă. 

GERIATRÍE s.f. Ramură 
a medicinii care studiază 
și tratează bolile 
bătrâneții. 

GIRATIE - mişcare 
circulară, de rotatie. 

GLACIAL - lipsit de 
căldură; de gheată. 

GLISA - a aluneca de-a 
lungul altei piese. 

GLOSÁ, glosez, vb. I. 
Tranz. A explica un 
cuvânt sau o îmbinare de 
cuvinte 

GNOSEOLOGÍE s.f. 
Teorie filozofică asupra 
capacității omului de a 
cunoaște realitatea și de 
a ajunge la adevăr; teoria 
cunoașterii. 

GRADA 

GRAFIE - mod de redare 

a cuvintelor. 

GRAFOLOGIE - studiul 
particularitătilor 
individuale ale scrisului. 

gráție (gráții), s.f. – 
Drăgălășenie, finețe, 
gingășie. 

GRANDOÁRE s. 1. 
măreție, 

monumentalitate, 
splendoare. (~ unui 
palat.) 2. v. măreție. 3. 
măreție, solemnitate. (Un 
peisaj plin de ~.) 4. v. 
glorie.  

GRANDOMANIE - 
mania de a se crede om 

însemnat, valoros. 

GRATINÁ, gratinez, vb. 
I. Tranz. A acoperi unele 
mâncăruri cu pesmet și a 
le da la cuptor.  

GRATITÚDINE s. v. 
recunoștință.  

GRIMÁSĂ s. 
schimonoseală, 
schimonosire, 
schimonositură, 
strâmbătură, (livr.) rictus, 
(rar) schimă, strâmbet, 
(pop. și fam.) 
scălâmbăială, 
scălâmbăiere, 
scălâmbăitură. 

GROTESC - de un comic 
exagerat. 

GUTATIE - eliminare a 
apei de la plante sub 
formă de picături. 

HABITÁT, habitate, s.n. 
Suprafață locuită de o 
populație, de o specie de 
plante sau de animale; 
biotop. 

HAIN - care se poartă 
fără milă. 

HAÓTIC adj. 1. v. 
confuz. 2. v. dezordonat.  

HĂRĂZI - a hotărâ; 
stabili dinainte. 

HAZARDA - actiune 
bazată pe întâmplare, pe 
noroc. 

HEMATOFAG - care se 
hrăneşte cu sângele altui 
animal.  

HERMAFRODIT - care 
are organele de 
reproductie de ambele 
sexe. 
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HETEROCLÍT, -Ă, 
heterocliți, -te, adj. 1. 

Alcătuit din elemente 
disparate, eterogene. 2. 
Neobișnuit, anormal; 
ciudat, bizar. 

HIPÉRBOLĂ, hiperbole, 
s.f. 1. (Mat.) Curbă 
reprezentând locul 
geometric al punctelor 
dintr-un plan pentru care 
diferența distanțelor față 

de două puncte fixe, 
numite focare, este 
constantă. 2. Figură de 
stil care constă în 
exagerarea mărimii, 
importanței etc. reale a 
lucrurilor.  

Hoinar 

HOLTEI - tânăr bun de 

însurat, burlac. 

HOMEOPATÍE, 
homeopatii, s.f. Sistem 
terapeutic care constă în 
administrarea în doze 
foarte mici a substanțelor 
care, în cantități mari, ar 
putea provoca unui om 
sănătos o afecțiune 
analoagă cu aceea care 

este combătută. 

HOMEOSTAZIE - 
proprietatea organismului 
de a mentine normale 
constantele fiziologice ale 
mediului intern. 

HOMEOTERM - care-şi 
păstrează constant 
temperatura corpului. 

HRĂPĂRET - fripturism. 

IDEALISM - consideră 
spiritul, conştiinta ca 
factor primordial, iar 
materia, natura ca factor 
secundar. 

IDÍLĂ, idile, s.f. Specie 
de poezie lirică și erotică 

din sfera poeziei bucolice, 
în care este prezentată, 
în formă optimistă sau 
idealizată, viața și 
dragostea în cadrul 
rustic; bucolică. ♦ Iubire 
curată, naivă și 
tinerească între persoane 
de sex opus. 

IDILIZA - a prezenta 

sau vedea un fapt de 
viată mai frumos sau mai 
bun decât este. 

IDOLATRÍE s.f. (În 
religiile politeiste) 
Adorare a idolilor, 
închinare la idoli. ♦ Fig. 
Adorație; iubire 
exagerată. 

IEZUITISM - lipsă de 
principii morale în 
alegerea mijloacelor 
pentru atingerea 
scopurilor. 

ÍFOS s. v. aroganță, 
demnitate, fală, fudulie, 
infatuare, înfumurare, 
îngâmfare, mândrie, 
orgoliu, poziție, rang, 

semeție, treaptă, trufie, 
vanitate.  

IGNIFUG - care se 
aprinde şi arde foarte 
greu, sau nu arde. 

IGNORANT 

ILICIT 

ILIZIBIL 

ILUSTRU 

IMBALSAMARE 

IMBARLIGA 

IMBATABIL 

IMBOLD - ceea ce 
îndeamnă la actiune. 

ÎMBUIBAT - ghiftuit de 
mâncare şi băutură. 

IMERSIUNE - afundare 
totală sau partială a unui 
corp în lichid. 

IMERSIÚNE s. v. 
scufundare.  

IMINÉNT adj. inevitabil, 
(livr.) ineluctabil. (Un 
fenomen ~.)  

IMPARÁBIL, -Ă, 
imparabili, -e, adj. (Sport; 
despre lovituri, goluri 
etc.) Care nu poate fi 
parat. 

IMPARITATE - calitate 
de a fi impar. 

ÎMPĂRTĂȘÍ, 
împărtășesc, vb. IV. 1. 
Tranz. și refl. (Bis.) A da 
sau a lua împărtășanie; a 
(se) cumineca, a (se) 
griji. 2. Tranz. A accepta 
punctul de vedere al 
cuiva, a fi de acord cu... 
3. Tranz. A împărți cu 
cineva ceva; a avea parte 
de același lucru ca și 
altcineva. ♦ Refl. (Urmat 
de determinări introduse 
prin prep. „din”) A se face 
părtaș la ceva, a lua 
parte la ceva; a primi 
din..., a se înfrupta din... 
4. Tranz. A comunica, a 
destăinui cuiva un gând, 
o idee etc 

IMPAS - situatie dificilă 
în care se află cineva şi 
din care nu ştie cum să 

iasă. 

IMPEDIMENT 

IMPERATIV - care 
ordonă poruncitor. 

IMPERIOS 
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IMPERSONAL - care nu 
apartine vre-unei 

persoane. 

IMPERTINÉNT,  
obraznic. Insolent 

IMPERTURBÁBIL adj. 
1. v. calm. 2. v. 
nepăsător.  care îşi 
păstrează calmul, care nu 
poate fi perturbat. 

ÎMPILÁ vb. v. oprima.  

IMPLACÁBIL, -Ă, 
implacabili, -e, adj. Care 
nu poate fi înduplecat, 
atenuat, îmblânzit; 
neîndurător, inexorabil. 

IMPLICÁ, implíc, vb. I. 
Tranz. 1. (La pers. 3) A 
atrage după sine, a 
include; a avea ceva 
drept consecință. 2. A 
amesteca pe cineva într-o 
afacere neplăcută, într-un 
proces etc.  a cere, a 
necesita, a presupune, a 
reclama. 

IMPOLITETE - faptă, 
atitudine nepoliticoasă. 

IMPONDERABIL - care 
nu are greutate, care nu 
poate fi cunoscut. 

IMPRESCRIPTIBIL - 
care nu poate înceta; 
care rămâne valabil 
întotdeauna. 

IMPRESIONISM - 
mişcare artistică 
caracterizată prin 
surprinderea impresiilor 
fugitive; prin jocuri de 
culoare şi lumină. 

ÎMPRESURA - a 
înconjura din toate 
părtile, a cuprinde cu 
mâinile. 

ÎMPRESURÁ vb. v. 
asfixia, înăbuși, încălca, 

îneca, sufoca, sugruma, 
uzurpa.  

IMPREVIZIBIL - care 
nu poate fi prevăzut. 

IMPRIMA 

IMPROPRIU - care nu 
este propriu. 

IMPRUDENTA 

ÎMPUIÁ, împuiez, vb. I. 
Tranz. (în expr.) A împuia 
capul (sau urechile) cuiva 
= a face să intre în 
mintea cuiva o idee, 
insistând asupra ei; a 
ameți pe cineva cu 
vorbăria. 

IMPULSIV 

INACTUAL - care nu 
este actual. 

ÎNADÍNS adv. Cu un 
anumit scop, anume, 
intenționat. 

INALIENABIL - care 
potrivit legii sau vointei 
părtilor nu poate fi 
înstrăinat. 

INCANDESCENTĂ - 

stare a unui corp care, 
datorită temperaturii 
foarte ridicate, emite 
lumină. 

ÎNCASTRÁ, încastrez, 
vb. I. Tranz. (Tehn.) A 
realiza o legătură între 
două elemente ale unui 
ansamblu pentru a 

împiedica mișcarea lor. 

INCERT - care nu este 
sigur. 

INCHIPUIT 

INCIDENT - întâmplare 
neaşteptată care poate 
schimba chiar destine. 

INCISIV 

INCOMENSURABIL - 

care nu are o unitate de 
măsură comună, care nu 
poate fi măsurat. 

INCOMOD 

INCOMPREHENSÍBIL, 
-Ă, incomprehensibili, -e, 
adj. Care nu este 
comprehensibil, care nu 
poate fi înțeles, cuprins 
cu mintea; de neînțeles.  

INCONVENIENT - 
obstacol, piedică, 
dificultate. 

ÎNCORNORÁT, -Ă, 
încornorați, -te, adj. 1. 
Care are coarne, cu 
coarne. ♦ Fig. (Despre 
fapte sau vorbe) 
Exagerat, neconform cu 
realitatea; umflat, înflorit. 
♦ Fig. (Fam.; despre soți) 
Înșelat. ♦ (Substantivat, 
m.; art.) Dracul. 

ÎNDĂRĂTNIC adj. 1. v. 
încăpățânat. 2. ambițios, 
încăpățânat, îndârjit, 
perseverent, stăruitor. 
(Se dovedește extrem de 
~ în atingerea scopului.)  

ÎNDOIÉLNIC adj. 1. v. 
dubios. 2. dubios, 
echivoc, necurat, suspect. 

ÎNDREPTÁR s. 1. v. 
ghid. 2. v. normativ.  

INDULGENT 

INECHITATE - 
nedreptate. 

INFÁM, -Ă, infami, -e, 
adj. (Adesea 
substantivat) Care merită 
disprețul societății, care 
trebuie înfierat; ticălos, 
josnic. mârșav. ♦ Fig. 
Oribil, groaznic. 
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ÎNFĂPTUÍ vb. 1. v. 
executa. 2. v. realiza. 3. a 

efectua, a executa, a 
face, a făuri, a realiza, a 
săvârși. (A ~ o lucrare 
durabilă.) 4. v. desăvârși. 
5. v. făuri. 6. a se 
produce, a se realiza. 
(Când s-a ~ Unirea?) 7. 
v. îndeplini. 8. a îndeplini, 
a realiza, (înv. și reg.) a 
sfârși, (înv.) a obârși. (Și-

a ~ misiunea.) 9. a se 
împlini, a se îndeplini, a 
se realiza, (pop.) a se 
întâmpla, (înv. și reg.) a 
se plini. (Prorocirea lui s-
a ~.)  

INFATUAT - plin de sine 
însuşi, încrezut. 

INFLAMA 

ÎNFUMURÁT, -Ă, 
înfumurați, -te, adj. 
(Adesea substantivat) 
Îngâmfat, încrezut, 
închipuit, infatuat.  

INFUZIE 

ÎNGĂDUÍ vb. 1. v. 
aproba. 2. a accepta, a 
admite, a concepe, a 
permite, a răbda, a 
suferi, a suporta, a tolera, 
(înv. și reg.) a pristăni, 
(înv.) a obicni, a volnici, 
(fig. fam.) a înghiți. (Nu 
pot ~ una ca asta.) 3. v. 
îndreptăți. 4. v. prilejui. 
5. v. permite. 6. v. 
aștepta. 7. v. păsui. 8. v. 
permite.  

ÎNGĂDUÍNȚĂ s. 1. v. 
încuviințare. 2. 
autorizație, permisiune, 
voie. (~ de a face ceva.) 
3. bunăvoință, înțelegere, 
mărinimie, milă, (înv. și 
pop.) milostenie, (înv.) 

priință, (turcism înv.) 
musaadea. (A demonstrat 

multă ~.) 4. v. iertare. 5. 
indulgență, îngăduire, 
toleranță, (rar) 
tolerantism, (pop.) 
îngăduială, (înv.) răbdare. 
(Manifestă prea multă ~.)  

INGENIOS 

ÎNGLOBÁ vb. 1. v. 
conține. 2. v. cuprinde. 3. 
a include, a integra, a 
introduce, a încorpora.  

ÎNGRĂDÍ, îngrădesc, vb. 
IV. 1. Tranz. A împrejmui 
un teren (cu gard, cu 
uluci, cu zid etc.); p. ext. 
a hotărnici. ♦ Refl. Fig. A 
se pune la adăpost, a se 
apăra cu ajutorul cuiva 
sau a ceva. 2. Tranz. Fig. 

A pune limite, a stăvili. 3. 
Refl. recipr. (Înv.) A se 
înțelege, a cădea de 
acord.  

INOPINÁT adj. brusc, 
instantaneu, neașteptat, 
neprevăzut, subit. 

INSALUBRU - dăunător 
sănătătii; neigienic. 

ÎNSEMNĂTÁTE s. 1. v. 
importanță. 2. 
importanță, valoare. (~ 
unei descoperiri.) 3. 
importanță, seriozitate, 
valoare. (~ contribuției 
sale.) 4. importanță, 
valoare, (fig.) preț. (~ 
cuvântului scris.) 5. 
importanță, semnificație, 

sens, valoare, (fig.) preț. 
(~ actului Unirii.) 6. 
importanță, solemnitate. 
(~ momentului.) 7. 
adâncime, importanță, 
profunzime, seriozitate. 
(~ prefacerilor survenite.)  

INSERÁ, inserez, vb. I. 
Tranz. 1. A introduce, a 

adăuga, a include un 
adaos într-un text, într-un 
șir de numere, într-un 
tabel etc.; a introduce o 
informație într-un ziar. 2. 
A fixa, a așeza o piesă 
într-un locaș din interiorul 
altei piese sau între alte 
două piese. 3. (Tehn.) A 
introduce un material în 

masa altui material 

INSIGNIFIÁNT adj. v. 
mărunt, neimportant, 
neînsemnat, oarecare.  

INSTIGÁ vb. a agita, a 
ațâța, a incita, a întărâta, 
a provoca, a stârni, a 
tulbura, (pop.) a sumuța, 
(înv. și reg.) a scorni, 

(reg.) a smomi, a zădărî, 
(fig.) a asmuți, a monta. 

INSURÉCȚIE, insurecții, 
s.f. Formă de luptă 
deschisă, organizată și 
armată dusă împotriva 
unui regim, a unei 
autorități sau pentru 
îndepărtarea unor armate 
ocupante.  

INSURGÉNT adj., s. v. 
răsculat, răzvrătit, rebel, 
revoltat.  

INSURMONTÁBIL, -Ă, 
insurmontabili, -e, adj. 
(Livr.; despre obstacole, 
dificultăți etc.) Care nu 
poate fi trecut; care nu 
poate fi depășit; de 

neînvins. 

INTAMPINA 

INTEGRU 

INTEMEIA 

INTEMPERANTĂ - lipsă 
de cumpătare. 
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INTERACTIUNE 

INTERIMAR-care 

exercită provizoriu o 
functie. 

INTERIORIZA 

INTERPELÁRE, 
interpelări, s.f. Faptul de 
a interpela; (concr.) 
conținutul unei 
interpelări; interpelație.  

INTERPOLA - a 
introduce într-un text, 
pasaje străine. 

INTOLERÁBIL, -Ă, 
intolerabili, -e, adj. Care 
nu se poate tolera sau 
suporta; de neîngăduit, 
de nesuferit, netolerabil 

INTOLERANT - care nu 
admite, suportă ceva. 
Netolerant. 

INTRIGA 

INTROSPECTIE - 
autoobservare. 

ÎNTRUCẤT conj. 
Deoarece; pentru că, 
fiindcă. ♦ (Adverbial) De 
vreme ce 

ÎNTRUCHIPÁ, 

întruchipez, vb. I. Tranz. 
1. A înfățișa în forme 
concrete, a reprezenta. ♦ 
Refl. A-și găsi o expresie 
concretă în cineva sau în 
ceva, a lua formă 
concretă, a se realiza. 2. 
A întocmi; a forma, a 
alcătui 

ÎNVEDERAT - care se 
poate vedea sau întelege 
bine. 

INVIOLABIL - care nu 
poate fi atins. 

INVOCA 

ÎNVOLBURÁ vb. 1. a 
(se) învârteji, a (se) 

zbate, (rar) a (se) 
învâltori, (pop.) a (se) 
vârteji, (reg.) a (se) 
învoalbe, a (se) vârtejui. 
(Marea se ~.) 2. v. agita.  

ÎNVRĂJBI - a se certa şi 
a se dujmăni cu cineva. 

ÎNZESTRÁ vb. 1. v. 
dota. 2. a dota, (înv. și 
pop.) a dărui. (A ~ o fată 
de măritat.) 3. a dota, 
(fig.) a împodobi. (Natura 
l-a ~ cu însușiri alese.)  

IPOHONDRÍE, 
ipohondrii, s.f. Stare 
psihică morbidă, 
caracterizată prin 
neliniște continuă, teamă 
și preocupare obsesivă de 

starea sănătății proprii; 
idee fixă a cuiva care 
crede că suferă de o 
boală pe care în realitate 
nu o are. 

IPOSTAZĂ - stare, 
înfătişare sub care se 
prezintă un fenomen, 
lucru, fiintă. 

IPOTÉTIC adj. 
presupus, prezumtiv, 
(livr.) conjectural, 
prezumat, (înv.) prezumt. 
(Autorul ~ al unei poezii.)  

IPOTEZA 

IRASCIBIL - care se 
supără uşor. 

IRATIONAL - care nu se 
conduce după gândirea 
logică. 

IRECONCILIÁBIL, -Ă, 
ireconciliabili, -e, adj. 
(Livr.) Care nu se poate 
pune de acord, împăca, 
concilia; care este de 

neîmpăcat; 
nereconciliabil. 

IRECUZÁBIL, -Ă, 
irecuzabili, -e, adj. (Livr.) 
Care trebuie admis, 
primit, care nu poate fi 
respins.  

IREPETABIL - care nu 
se repetă. 

IRIZA - care emite culori 
asemănătoare 
curcubeului. 

IRÓNIC adj. persiflant, 
persiflator, zeflemist, 
zeflemitor, (fig.) 
înțepător. 

IRONIE - expresie, 
afirmatie care contine o 
batjocură ascunsă. 

ISTERIE - manifestare 
prin accese nemotivate 
de râs sau plâns. 

JALÓN, jaloane, s.n. 1. 
Bară lungă de lemn sau 
de metal, care servește la 
marcarea și la 
semnalizarea punctelor 
de pe teren în diverse 
lucrări topografice. 2. Fig. 
Element care marchează 
un punct sau o etapă în 
desfășurarea unei 
activități. 

JONCȚIÚNE s. 
împreunare, unire 

JÓSNIC adj., s. 1. adj., 
s. v. ticălos. 2. adj. v. 
ticălos.  

JUBILÁ, jubilez, vb. I. 
Intranz. A simți o mare 
satisfacție (exteriorizând-
o), a se bucura din plin 
de ceva; a triumfa.  

JURISDÍCȚIE, 
jurisdicții, s.f. 1. Putere, 
competență de a judeca a 
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unui judecător sau a unei 
instanțe. 2. Totalitatea 

instanțelor judecătorești 
de același grad. 3. 
Ansamblul organelor care 
au competența de a 
judeca pricini de aceeași 
categorie. 4. Teritoriu în 
care un judecător sau o 
instanță judecătorească 
își exercită puterea.  

JURISPRUDÉNȚĂ, 

jurisprudențe, s.f. 1. 
Totalitatea hotărârilor 
pronunțate de organele 
de jurisdicție într-un 
anumit domeniu; spec. 
ansamblu de decizii ale 
unui tribunal; felul în care 
judecă în mod obișnuit un 
tribunal un litigiu. 2. 
Știința dreptului.  

LAMENTÁBIL, -Ă, 
lamentabili, -e, adj. 1. 
Care este vrednic de 
plâns, deplorabil; care 
inspiră milă. 2. (Adesea 
adverbial) Prost, rău, 
mizerabil. Purtare 
lamentabilă. 

LAMPADAR - stâlp 

vertical de care sunt 
prinse mai multe becuri. 

LAMPÁNT adj. (În 
sintagma) Petrol lampant 
= produs lichid obținut în 
procesul de distilare a 
țițeiului și folosit drept 
combustibil în lămpi, la 
unele motoare etc.; gaz2. 

LÁMURĂ s.f. Partea cea 
mai bună, mai curată și 
mai aleasă dintr-un lucru; 
floarea, fruntea, crema 
unui lucru. 

LAPIDÁR, -Ă, lapidari, -
e, adj. 1. (Despre 

inscripții, ornamente) 
Săpat în piatră. 2. 

(Despre stil, vorbire) Care 
evocă prin concizie (și 
vigoare) stilul inscripțiilor 
latine; laconic, scurt, 
concis. 

LARGHÉȚE s. v. culanță, 
dărnicie, generozitate, 
mărinimie.  

LĂRGÍME, lărgimi, s.f. 1. 
Însușirea de a fi larg; 
întindere în toate 
direcțiile; lățime, 
amploare; dimensiunea 
transversală a unui 
recipient, a unei cavități. 
♢ Expr. Lărgime de vederi 
= orizont intelectual 
deschis, înțelegere 
cuprinzătoare. 2. Loc larg 

deschis; spațiu larg în 
care cineva se poate 
mișca nestingherit. 

LASCIV - care atâtă la 
plăceri senzuale. 

LASCÍV adj. impudic, 
obscen, senzual, 
voluptuos, (livr.) lubric. 

LĂTURÁLNIC, -Ă, 
lăturalnici, -ce, adj. Care 
este așezat, se află la o 
parte, la o margine; 
lateral; colateral; (despre 
drumuri, străzi etc.) 
izolat, dosnic; lăturaș. ♦ 
Fig. (Rar) Ocolit, tainic, 
ascuns. ♦ Fig. Incorect, 
necinstit.  

LAVÁBIL, -Ă, lavabili, -e, 

adj. (Despre țesături) 
Care se poate spăla fără 
a-și pierde calitățile. 

LAXATÍV, -Ă, laxativi, -e, 
adj., s.n. (Substanță, 
medicament) care posedă 

ușoare proprietăți 
purgative. 

LEGIFERÁ, legiferez, vb. 
I. Tranz. A elabora și a 
adopta o lege; a stabili 
ceva prin lege.  

LEGÍTIM, -Ă, legitimi, -
e, adj. 1. Care este 
întemeiat pe lege, care se 
justifică prin lege. ♢ 
Legitimă apărare = 
situație în care cineva 
comite un act de violență 
pedepsit de lege, dar 
justificat ca un act de 
apărare împotriva unei 
agresiuni imediate și 
injuste. ♦ (Despre 
căsătorie) Făcut cu 
îndeplinirea formelor 
legale; (despre soți) 

căsătorit legal; (despre 
copii) născut din părinți 
căsătoriți sau recunoscut 
de tată. 2. Care este 
justificat, îndreptățit; just, 
echitabil. 

LEGITIMÁ, legitimez, 
vb. I. 1. Tranz. și refl. A(-
și) stabili identitatea pe 
baza unui document 

legal. 2. Tranz. A 
recunoaște unui copil 
născut în afara căsătoriei 
drepturile de copil 
legitim. 3. Tranz. A 
justifica, a îndreptăți.  

LETAL - care provoacă 
moartea. 

LETOPISÉȚ, letopisețe, 

s.n. 1. Scriere veche cu 
caracter istoric, în care 
evenimentele sunt 
prezentate în ordine 
cronologică; cronică, 
hronic. 
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LIBERALÍSM S.N. 1. 
DOCTRINĂ CARE, 

OPUSĂ 
SOCIALISMULUI șI 
DIRIJISMULUI, 
PROCLAMĂ 
PRINCIPIUL 
NONINTERVENțIEI 
STATULUI ÎN 
ECONOMIE, în relațiile 
economice existente între 
indivizi, grupuri sociale 

sau națiuni; promovează 
ideea libertății 
economice, a liberului 
schimb, a liberei 
concurențe etc. 2. 
Atitudine de îngăduință 
excesivă față de greșelile 
altora.  

LIBERTÍN adj. v. corupt, 
decăzut, depravat, 
desfrânat, destrăbălat, 
dezmățat, imoral, 
nerușinat, pervertit, 
stricat, vicios.  

LICHEFIÁ, lichefiez, vb. 
I. Tranz. A face să devină 
lichid, a trece un corp 
gazos în stare lichidă. ♢ 
Refl. Gazul metan se 

lichefiază. 

LICÍT, -Ă, liciți, -te, adj. 
Care este îngăduit, 
încuviințat de lege; legal. 

LIMBUT - care vorbeşte 
mult şi fără rost. 

LIMPEZI 

LÍRIC, -Ă, lirici, -ce, adj. 
1. (Mai ales despre 

poezii) Care exprimă 
direct stări afective 
personale, sentimente 
intime. ♦ (Substantivat, 
f.) Poezia lirică (1), genul 
poetic liric. ♦ 
(Substantivat, f.) 

Totalitatea operelor lirice 
(1) ale unui poet, ale 

unui popor, ale unei epoci 
etc. 2. Care aparține 
poeziei (sau literaturii) 
lirice (1), care este 
caracteristic poeziei lirice, 
privitor la poezia lirică. ♦ 
(Despre scriitori; adesea 
substantivat) Care scrie 
poezii lirice (1) sau 
literatură lirică. ♦ Fig. 

Sentimental, emotiv, 
sensibil; plin de 
entuziasm, exaltat. 3. 
Care aparține muzicii de 
operă, referitor la muzica 
de operă. ♦ (Despre 
voce) Care se 
caracterizează prin 
sonoritate dulce, lipsită 
de încordare, prin 
mobilitate; (despre 
cântăreți) care are o 
astfel de voce. 
SENTIMENTAL 

LIVID - vânăt, învinetit 
(de emotie, frig). 

LIZÍBIL adj. v. citeț, 
clar, deslușit.  

LOGARÍTM, logaritmi, 

s.m. Putere la care 
trebuie ridicat un anumit 
număr pozitiv, numit 
bază, spre a obține 
numărul dat. ♢ Logaritm 
zecimal = logaritm a 
cărui bază este numărul 
10. Tablă (sau tabelă) de 
logaritmi = (carte 
cuprinzând) tabelele 
logaritmului unor 
numere, cu care se pot 
calcula logaritmii tuturor 
numerelor. 

LOGORÉE s.f. Stare de 
excitație psihică, care se 
caracterizează prin 

tendința excesivă, 
nestăpânită de a vorbi 

continuu și incoerent.  

LOIÁL, -Ă, loiali, -e, adj. 
Care își îndeplinește cu 
cinste obligațiile asumate; 
sincer, cinstit, leal.  

LÓTRU s. v. bandit, hoț, 
pungaș, tâlhar.  

LUCÍD, -Ă, lucizi, -de, 
adj. Care are o minte 
clară, pătrunzătoare, care 
este conștient de 
realitate, care înțelege și 
exprimă clar lucrurile. ♦ 
(Adverbial) În 
deplinătatea facultăților 
mintale, conștient; 
rațional; treaz. 

LUCRATÍV adj. v. 
avantajos, bănos, bun, 

productiv, profitabil, 
rentabil.  

LUGÚBRU adj. funebru, 
jalnic, macabru, sinistru, 
sumbru.  

LUMBÁGO s.n. Boală 
care se manifestă prin 
dureri localizate la 
mușchii din regiunea 
lombară, datorită unui 
efort fizic sau expunerii la 
frig; p. gener. orice 
durere resimțită în 
regiunea lombară. 

LUNÁTIC, -Ă, lunatici, -
ce, adj. 1. (Despre 
oameni, adesea 
substantivat) 
Somnambul. ♦ (Despre 

somn, privire, mers etc.) 
De somnambul. ♦ (Rar) 
Care are vedenii; sperios, 
fricos. 2. (Rar) Fantastic, 
halucinant, ireal. ♦ Cu 
idei ciudate; cu 
manifestări bizare. 3. 
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(Pop.) Născut în aceeași 
lună cu altul (și 

considerat în raport cu 
acesta). 

LUNÚLĂ, lunule, s.f. 1. 
Figură plană formată din 
două arce de cerc având 
aceleași extremități și a 
căror convexitate e 
situată de aceeași parte. 
2. (Anat.) Zonă albă, în 
formă de semilună, care 

se află la baza unghiei (la 
oameni). 

LUXURIÁNT, -Ă, 
luxurianți, -te, adj. 
(Despre vegetație) 
Extrem de abundent. 

MACABRU - care 
stârneşte groază; sinistru. 

MÁGIC, -Ă, magici, -ce, 

adj. 1. Care ține de 
magie, privitor la magie; 
ocult, misterios, tainic. 2. 
Fig. Care apare ca o 
realizare minunată, ca un 
efect de magie; 
fermecător, încântător, 
feeric. 

MAGNÍFIC adj. v. 
bogat, falnic, fastuos, 
grandios, impozant, 
impresionant, impunător, 
luxos, maiestos, mare, 
măreț, minunat, pompos, 
semeț, somptuos, 
splendid, strălucit, 
strălucitor.  

MAGNITÚDINE, 
magnitudini, s.f. 1. 

Mărime stelară. 2. 
Mărime care indică gradul 
de intensitate al unui 
cutremur.  

MĂGULÍ, măgulesc, vb. 
IV. 1. Tranz. A satisface 
amorul propriu sau 

vanitatea cuiva prin vorbe 
sau fapte; a flata; a 

linguși. 2. Refl. (Înv.) A 
se amăgi cu..., a se 
împăca cu..., a se încânta 
cu... 

MALADIV - care este 
provocat de o boală; cu 
aspect bolnăvicios. 

MALÉFIC, -Ă, malefici, -
ce, adj. (Livr.) Care are o 
influență nefastă, fatală.  

MALÍGN adj. 1. v. 
incurabil. 2. grav, greu, 
periculos, primejdios, 
serios, (rar) sever, (fam.) 
urât. 

MALÍȚIE, maliții, s.f. 
(Livr.) Înclinarea de a fi 
malițios; răutate, 
malițiozitate. ♦ Vorbă, 

atitudine, glumă 
răutăcioasă. 

MALIȚIÓS, -OÁSĂ, 
malițioși, -oase, adj. 
(Livr.; adesea adverbial) 
Răutăcios, caustic. 

MALIȚIOZITÁTE s. v. 
răutate.  

MANIERÁT adj. 1. v. 
binecrescut. 2. v. stilat. 3. 
v. ales. 4. afectat, 
artificial, bombastic, 
căutat, convențional, 
declamator, emfatic, fals, 
făcut, grandilocvent, 
nefiresc, nenatural, 
pompos, pretențios, 
retoric, (fig.) prețios, 
sunător, umflat. (Stil, 

limbaj ~.)  

MANIFÉST, -Ă, 
manifești, -ste, s.n., adj. 
1. Declarație prin care 
șeful statului, guvernul, 
un partid politic, o 

grupare literară etc. își 
face cunoscute în mod 

public programul, 
hotărârile, concepțiile, 
intențiile etc.; text cu 
conținut politic, răspândit 
pentru a determina 
acțiuni imediate. 2. Adj. 
(Adesea adverbial) Vădit, 
clar, evident; indiscutabil. 
♦ Care a fost declarat, 
exprimat în mod 

categoric; fățiș. 

MĂNÓS, -OÁSĂ, mănoși, 
-oase, adj. 1. (Despre 
pământ) 1. Care dă rod 
bogat; fertil, roditor. ♦ 
(Despre recolte) 
Îmbelșugat, bogat. 2. 
(Despre vaci) Care dă 
lapte mult și bun. 3. Fig. 
Care aduce câștig mare; 
rentabil, bănos. 

MARCÁNT adj. 1. v. 
memorabil. 2. important, 
însemnat, remarcabil, 
(fig.) proeminent. (O 
personalitate ~.) 3. v. 
influent.  

MĂRGINÁȘ adj., s. 1. 
adj. v. învecinat. 2. adj. 

lăturalnic, limitrof, (reg.) 
marginos. (Pe un drum 
~.) 3. adj. lateral, 
marginal, periferic. (Un 
cartier ~.) 4. s., adj. (înv. 
și reg.) mărginean. 
(Locuitor, țăran ~.)  

MARGINALIZÁ, 
marginalizez, vb.I Tranz. 

și refl. 1. A (se) situa la 
marginea unui obiect, a 
unui fenomen etc. 2. 
Tranz. A diminua, a 
reduce (pe nedrept) 
valoarea, importanța unei 
persoane, a unui lucru, a 
unei idei prin neglijare în 
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mod voit, prin neluare în 
seamă. 

MĂRGINÍT, -Ă, 
mărginiți, -te, adj. 1. 
Limitat, redus. 2. Fig. 
(Despre oameni) Lipsit de 
inteligență; limitat, redus, 
prost; (despre calități 
intelectuale, sufletești 
etc.) lipsit de agerime, de 
profunzime.  

MARTÍR2, -Ă, martiri, -e 
s.m., s.f. Persoană care a 
avut de îndurat suferințe, 
chinuri îngrozitoare sau 
moartea pentru ideile, 
convingerile sale. ♦ Spec. 
Mucenic (al bisericii). ♦ P. 
gener. Persoană care 
îndură persecuții, un 
tratament inuman, bătaie 

etc. 

MEDIATÓR, -OÁRE, 
mediatori, -oare, subst. 1. 
S.m. și f. Persoană, 
guvern etc. care 
mijlocește o înțelegere 
între două părți 
(adverse), care face un 
act de mediație; 
mijlocitor, intermediar. 2. 

S.n. Intermediar chimic 
care asigură transmiterea 
influxului nervos. 3. S.f. 
Perpendiculară dusă pe 
mijlocul unui segment de 
dreaptă; locul geometric 
al punctelor situate într-
un plan, egal depărtate 
de capetele unui segment 
de dreaptă. ♦ (Adjectival) 
Plan mediator = plan 
perpendicular pe mijlocul 
unui segment de dreaptă. 

MEDIEVÁL, -Ă, 
medievali, -e, adj., s.f. pl. 
1. Adj. Care aparține 
evului mediu, privitor la 

evul mediu, al evului 
mediu. ♦ (Substantivat) 

Om din evul mediu. 2. 
S.f. pl. (Tipogr.) Litere 
care imită scrierea din 
evul mediu. 

MEDIÓCRU, -Ă, 
mediocri, -e, adj. 1. Care 
se află între două limite 
extreme, mijlociu, 
potrivit; care nu iese din 
comun, nu se evidențiază 

prin nimic, modest, 
banal. 2. Lipsit de 
inteligență, de capacitate 
ori cultură, de spirit; fără 
valoare. 

MEDITATÍV adj. 1. v. 
reflexiv. 2. v. visător.  

MEGALOMAN - care o 
părere exagerat de bună 

despre calitătile sale. 

MELANCÓLIC adj. 1. 
trist, (înv.) melanholicos. 
(Om ~; privire ~.) 2. v. 
elegiac. 3. posomorât, 
trist.  

MEMORÁBIL, -Ă, 
memorabili, -e, adj. 
Vrednic de ținut minte; p. 
ext. important, însemnat, 
remarcabil. 

MERCEOLOGÍE, 
merceologii, s.f. Disciplină 
al cărei obiect îl constituie 
studierea proprietăților 
fizice și chimice ale 
mărfurilor în vederea 
stabilirii calității lor și a 
condițiilor de păstrare.  

MERITORIU - care este 
vrednic de apreciere, 
merituos; care este destul 
de bun. 

MESCHIN - care este 
interesat de câştiguri 

personale mărunte; 
egoist. 

METÁFORĂ, metafore, 
s.f. Figură de stil 
rezultată dintr-o 
comparație subînțeleasă 
prin substituirea 
cuvântului obiect de 
comparație cu cuvântul-
imagine; p. gener. figură 
de stil. 

METASTABIL - care 
aparent este stabil, dar 
care la cea mai mică 
perturbatie exterioară se 
distruge. 

MEȘTEȘUGÍT, -Ă, 
meșteșugiți, -te, adj. 1. 
(Mai ales fam.) Lucrat cu 
artă, cu iscusință, cu 
talent; (despre acțiunile, 

manifestările oamenilor) 
iscusit, abil, priceput. 2. 
(Înv.) Viclean, șiret. 3. 
(Astăzi rar) Artificial, 
nefiresc, fals; căutat. 

MICȚIÚNE s. v. urinare, 
urinat.  

MIGÁLĂ s. atenție, grijă, 
meticulozitate, migăleală, 
minuțiozitate, 
scrupulozitate, (livr.) 
minuție, (pop.) piguleală, 
scumpătate, (reg.) 
migoroșeală, milcoșeală. 
(Lucrat cu multă migală.)  

MILENÁR, -Ă, milenari, -
e, adj. Care există, care 
datează de o mie de ani, 
care durează de un 

mileniu; p. ext. care 
există de mii de ani. 

MILITA - a lupta pentru 
înfăptuirea unui principiu, 
ideal. 
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MILITÁ, militez, vb. I. 
Intranz. A desfășura o 

activitate intensă într-un 
domeniu social, politic, 
cultural; a lupta pentru 
un principiu, pentru o 
cauză. 

MILITÁNT, -Ă, militanți, 
-te, adj., s.m. și f. 
(Persoană) care militează, 
care luptă intens pentru 
un principiu, pentru o 

cauză, care desfășoară o 
activitate intensă într-un 
domeniu social, politic, 
cultural; luptător, 
combatant. 

MILOSTÍV adj. 1. v. 
bun. 2. binevoitor, 
compătimitor, îngăduitor, 
înțelegător, mărinimos, 

milos, (înv.) milosârd, 
priincios, priitor. (S-a 
arătat ~ față de nevoile 
lor.) 3. v. caritabil. 4. v. 
iertător.  

MINIMALIZA - a 
micşora fără temei 
meritele, valoarea, 
importanta cuiva-ceva. 

MINIMALIZÁ vb. a 

bagateliza, a subaprecia, 
a subestima, a subevalua, 
(rar) a deprecia.  

MIRÁJ, miraje, s.n. I. 1. 
Fenomen optic produs 
prin refracția treptată a 
luminii în straturi de aer 
cu densități diferite, 
datorită căruia în unele 

regiuni apar la orizont 
imagini răsturnate și 
suplimentare ale unor 
părți din natură, ale unor 
lucruri îndepărtate etc., 
ca și cum s-ar reflecta 
într-o apă; p. ext. fata 

morgana. 2. Fig. Imagine 
înșelătoare; închipuire, 

iluzie deșartă. 3. Fig. 
Farmec, atracție 
irezistibilă. II. (În 
sintagma) 

MIREÁN, -Ă, mireni, -e, 
s.m. și f., adj. (Persoană) 
care nu aparține clerului; 
laic. 

MIRÍFIC adj. v. 
minunat, splendid, 
strălucitor.  

MISCAT 

MISCIBIL - care poate 
forma împreună cu alte 
substante un amestec 
omogen. 

MIŞEL - care face fapte 
condamnabile. 

MISOGÍN, -Ă, misogini, 
-e, s.m., adj. (Livr.) 1. 
S.m., adj. (Bărbat) care 
urăște femeile. 2. Adj. 
Care manifestă, exprimă 
ură față de femei. 

MISTIFICÁ, mistífic, vb. 
I. Tranz. A induce în 
eroare; a înșela; p. ext. a 
denatura, a falsifica 
adevărul.  

MITOCAN - bărbat cu 
comportări grosolane, 
vulgare. 

MITOLÓGIC, -Ă, 
mitologici, -ce, adj. Care 
aparține mitologiei, care 
se referă la mitologie. ♦ 
Care se inspiră din 
mitologie.  

MITOLOGÍE, mitologii, 
s.f. Totalitatea miturilor 
create de un popor sau 
de un grup de popoare 
înrudite. ♦ Disciplină care 
se ocupă cu explicarea, 

compararea și clasificarea 
miturilor, cu originea și 

evoluția lor etc. 

MITOMANIE - boală 
psihică ce se 
caracterizează prin 
tendinta de a denatura 
adevărul, de a inventa 
fapte. 

MOBÍL adj., s. 1. adj. v. 
volant. 2. adj. v. mobiliar. 
3. s. v. cauză.  

MODELÁ, modelez, vb. 
I. Tranz. A executa ceva 
după un anumit model 
(1); a da o anumită 
formă unui material 
plastic sau adus în stare 
plastică; a da materialului 
forma dorită; a fasona. ♦ 
A studia un obiect sau un 

fenomen inaccesibil 
cercetării directe, cu 
ajutorul unui model (1). 
♦ (Fig.) A modifica după 
voie, a influența. 

MOJICIE - comportare 
grosolană. 

MONÁRH, monarhi, s.m. 
Conducător suprem al 
unei monarhii; suveran.  

MONDEN - care apartine 
cercurilor ce duc o viată 
intensă de vizite, 
distractii, plăceri. 

MONOGAM - căsătorit 
cu o singură femeie. 

MONOGAMÍE, 
monogamii, s.f. Formă de 
căsătorie în care un 
bărbat are o singură 
soție, iar femeia un 
singur bărbat. ♦ Stare a 
unei plante monogame 

MONOGRÁMĂ, 
monograme, s.f. Semn 
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scris, gravat sau cusut, 
format prin alăturarea 

sau împletirea inițialelor 
numelui și prenumelui 
unei persoane.  

MONOLOG 

MONÓM, monoame, s.n. 
1. Expresie algebrică în 
care intervin numai 
semnele înmulțirii și ale 
împărțirii. 2. Fig. Șir, 
succesiune neîntreruptă 
(unul după altul) 

MONOTEÍSM s.n. 
Sistem religios care 
recunoaște o singură 
divinitate. 

MONOVALÉNT, -Ă, 
monovalenți, -te, adj. 
(Despre elemente chimice 
sau radicali chimici) Care 

are valența unu. 

MORÁVURI s.n. pl. 
Totalitatea obiceiurilor și 
deprinderilor unui popor, 
ale unui grup social sau 
ale unei persoane; 
conduită morală, 
moralitate. Bunele 
moravuri = decență în 
comportare. 

MOTILITÁTE, motilități, 
s.f. (Fiziol.) Proprietate a 
unor organe cu 
musculatura netedă de a 
efectua mișcări de 
contracție și de relaxare; 
motricitate.  

MUCALIT - persoană 
care ştie să stârnească 

râsul, păstrând un aer 
serios. 

MURÁL, -Ă, murali, -e, 
adj. Aflat pe un zid; 
destinat să stea pe un 
perete. ♢ Pictură murală 

= pictură care, datorită 
tehnicii folosite, aderă 

perfect la zidul pe care 
este executată. Hartă 
murală = hartă mare de 
atârnat pe perete. 

MUȘTERÍU, mușterii, 
s.m. Cumpărător, client. 

NĂDĂJDUÍ vb. 1. v. 
spera. 2. a spera, (înv.) a 
upovăi. (~ în zile tot mai 
senine.) 3. a (se) aștepta, 
a spera, (înv. și reg.) a se 
nădăi.  

NĂDÉJDE s. 1. v. 
speranță. 2. credință, 
speranță, (rar) 
nădăjduire, (înv.) 
nădăjduință. (Nu și-a 
pierdut ~ în mai bine.) 3. 
încredere, siguranță. (Pot 

să am ~ în voi?)  

NANÍSM s.n. 1. 
Anomalie caracterizată 
prin creștere insuficientă 
în înălțime raportată la 
media vârstei și a speciei 
sau a rasei respective. 2. 
Încetinire sau oprire a 
creșterii plantelor ca 
rezultat al unor condiții 

nefavorabile sau al 
acțiunii unor agenți 
patogeni. 

NĂPÁSTĂ, năpaste, s.f. 
1. Nenorocire mare; 
pacoste, calamitate. 2. 
Învinuire nedreaptă, 
acuzație neîntemeiată; 
calomnie. 3. (Înv.) 

Nedreptate, prigoană, 
persecuție. 4. (Înv.) Bir 
pe care îl plăteau în 
trecut locuitorii unui sat 
în contul celor fugari 

NĂPRÁSNIC adj. 1. v. 
subit. (Moarte ~.) 2. 

neașteptat, neprevăzut, 
(rar fig.) prăpăstios. (Un 

faliment ~.) 3. v. cumplit. 

NARCISÍSM s.n. 
Admirație și dragoste 
exagerată față de propria 
persoană fizică, care 
constituie adesea o stare 
patologică. 

NĂRUÍ, nắrui, vb. IV. 
Refl. și tranz. A (se) 
dărâma, a (se) surpa, a 
(se) prăbuși; spec. a (se) 
ruina. ♦ Refl. (Despre 
ființe) A se prăbuși cu 
toată greutatea corpului; 
p. ext. a muri 
(prăbușindu-se). 

NATURALIZÁ vb. a (se) 
împământeni, (înv.) a 
(se) indigena, a (se) 

naționaliza. 

NĂUCIT - buimac, 
dezorientat. 

NAVLOSÍ, navlosesc, vb. 
IV. Tranz. A închiria un 
vas de transport 
(aparținând unui 
proprietar particular).  

NÁVLU, navluri, s.n. 
Chirie plătită pentru 
folosirea unui vas de 
transport (aparținând 
unui proprietar 
particular); costul 
transportului pe apă al 
persoanelor sau al 
mărfurilor; spec. (în 
forma navlon) taxă care 
se percepea în țările 

românești pentru 
transportul pe Dunăre. 

NECLINTÍT, -Ă, 
neclintiți, -te, adj. Care 
nu se mișcă, nu se 
clintește (din loc); 
nemișcat, imobil, neclătit. 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   80 

♦ În care nu se mișcă 
nimic, în care nu intervine 

nici o schimbare. ♦ Fig. 
Care nu se modifică; 
neschimbat, statornic, 
stabil. ♦ Fig. Ferm, 
hotărât, inflexibil. 

NECONDIȚIONÁT, -Ă, 
necondiționați, -te, adj. 
Care se acceptă fără 
condiții, fără rezerve. 

NECONFORMIST - lipsă 
de conformism. 

NECONTENIT - fără 
întrerupere, continuu. 

NEDUMERÍT, -Ă, 
nedumeriți, -te, adj. Care 
nu este dumerit, lămurit; 
care este mirat, încurcat 
în față unui fapt, a unui 
lucru etc.; neașteptat, 

neclar. 

NEFÁST, -Ă, nefaști, -
ste, adj. Care aduce 
nenorocire, necaz, 
supărare; dăunător, fatal.  

NEGHIOBIE - faptă, 
vorbă, comportare de 
neghiob (care pricepe 
greu un lucru; 
procedează fără 
judecată). 

NEGREȘÍT adv. Fără nici 
o îndoială; fără doar și 
poate, desigur, sigur; în 
mod neapărat. Desigur 

NEMISCIBIL - care nu 
poate forma cu o altă 
substantă un amestec 
omogen. 

NEOBOSÍT adj., adv. 1. 
adj. v. harnic. 2. adj. 
neistovit, neostenit, (livr.) 
infatigabil, (rar) 
neodihnit, (pop.) 
neostoit. (O activitate ~ 

în slujba patriei.) 3. adv. 
v. continuu.  

NEPOTISM - faptul de a 
uza de autoritate sau 
influenta personală în 
favoarea rudelor sau 
prietenilor. 

NEPRICOPSÍT, -Ă, 
nepricopsiți, -te, adj. 1. 
(Pop. și fam.; adesea 
substantivat) Sărac, 
nevoiaș; p. ext. care nu 
este bun de nimic; 
neisprăvit. 2. (Înv.) Lipsit 
de învățătură, de 
instrucție, de cultură.  

NEPRIÉLNIC adj. 1. v. 
nefavorabil. 2. 
defavorabil, nefavorabil, 
nepotrivit, potrivnic, 
vitreg, (înv. și pop.) 

nepriincios. (Condiții ~ de 
dezvoltare.) 3. v. 
dezavantajos.  

NEPRIHĂNÍT, -Ă, 
neprihăniți, -te, adj. Care 
este fără prihană, fără 
păcat, fără vină, pur, 
curat, nepătat, imaculat; 

NEPROLIFERÁRE s.f. 
Faptul de a nu mai crea, 
de a nu mai răspândi 
ceva. 

NOBLÉȚE s.f. 1. 
Calitatea de nobil (II); 
rangul sau titlul de nobil; 
nobilime (2), nobilitate 
(1). 2. (Rar) Nobilime (1). 
3. Atitudine, însușire 
morală superioară; 

caracter nobil (I 1); 
nobilitate (2). 4. 
Distincție, eleganță.  

NOIÁN, noiane, s.n. 1. 
Cantitate, volum mare din 
ceva; belșug. ♦ Mulțime, 
număr mare de ființe, de 

lucruri, de fenomene. 2. 
Întindere mare de apă; 

nemărginire, imensitate. 
3. Genune, abis, hău.  

NOMÁD, -Ă, nomazi, -
de, adj., s.m. și f. 1. Adj., 
s.m. și f. (Persoană, grup 
social) care nu are 
așezare statornică într-un 
loc, care se mută dintr-un 
loc în altul, care 
rătăcește. 2. Adj. 

Caracteristic 
nomadismului. 

NOSTÁLGIC, -Ă, 
nostalgici, -ce, adj. Plin 
de nostalgie, care 
predispune la nostalgie.  

NÓSTIM, -Ă, nostimi, -e, 
adj. 1. Plin de haz; 
spiritual, amuzant. ♦ 

Caraghios, ridicol. 2. 
Atrăgător, plăcut, 
simpatic, grațios. 

NOTIFICÁ, notífic, vb. I. 
Tranz. A aduce la 
cunoștință (în mod 
oficial); a înștiința (în 
scris); a trimite o 
notificare. ♦ A nota. 
consemna, înregistra, 

înscrie, însemna, nota, 
scrie, trece.  

NOTORIU - cunoscut de 
multă lume datorită 
calitătilor sale; faimos, 
reputat. 

NUCLÉIC, nucleici, adj. 
(În sintagma) Acid 
nucleic = acid organic 

complex care conține în 
moleculă baze azotate de 
tip special, acid fosforic 
etc., având un rol 
fundamental în sinteza 
proteinelor din organism 
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și în transmiterea 
caracterelor ereditare; 

NUMAIDECÂT adv. 1. 
Imediat, fără întârziere. 
2. (Poartă accentul în 
frază) Negreșit, neapărat. 

NUTRÍ, nutresc, vb. IV. 
1. Tranz. și refl. A da de 
mâncare sau a mânca; a 
(se) hrăni, a (se) 
alimenta. ♦ Tranz. A 
procura cuiva hrană (și 
alte mijloace de 
existență); a întreține pe 
cineva (cu mâncare). 2. 
Tranz. Fig. A întreține, a 
cultiva o idee, un 
sentiment.  

OBÂRȘIE s. 1. v. izvor. 
2. v. origine. 3. naștere, 
origine, proveniență, 

(livr.) extracție, matrice, 
stirpe, (rar) provenire, 
spiță, (astăzi rar) 
seminție, (înv. și reg.) 
neam, (înv.) purcedere, 
purces. (Era țăran prin 
~.) 4. ascendență, 
origine. (Are o ~ 
modestă.) 5. v. origine, 
(fig.) izvor, matcă. (S-a 

întors la ~.) 6. v. sursă. 
7. v. cauză.  

OBEDIÉNT, -Ă, 
obedienţi, -te, adj. (Livr.) 
Supus, ascultător. [Pr.: -
di-ent] – Din lat. 
obediens, -ntis, it. 
obbediente.          --------
-- ascultător, bun, 

cuminte, docil, plecat, 
supus.  

OBIECTA - a aduce o 
obiectie; a contesta, a 
invoca motive. 

OBIECTIV - care există 
înafara conştiintei, redă 

realitatea în mod just, 
fidel. 

OBSCEN - indecent. 

OCULTISM - conceptii şi 
practici superstitioase, 
privitoare la pretinse forte 
ascunse. 

ODIÓS, -OÁSĂ, odioși, -
oase, adj. Care provoacă 
aversiune, indignare, 
dezgust; demn de ură; 
dezgustător, respingător; 
detestabil.  

OFENSĂ - cuvânt, 
comportare, faptă care 
jigneşte, insultă pe 
cineva, ceva. 

OFICIÁ vb. (BIS.) 1. a 
celebra, a săvârși, a sluji. 
(A ~ liturghia.) 2. v. 
celebra. 3. a servi, a sluji. 
(O biserică la care ~ doi 
preoți.)  

OFRÁNDĂ, ofrande, s.f. 
Jertfă adusă unei 
divinități; prinos; dar 
făcut bisericii. ♦ Fig. Dar 
oferit unei persoane în 
semn de devotament, de 
respect, de recunoștință; 
omagiu. ♦ Fig. 
Contribuție la o operă de 
binefacere; ajutor 
material dat celor săraci.  

OGLINDÍ vb. 1. a se 
proiecta, a se răsfrânge, 
a se reflecta, (astăzi rar) 
a se prevedea, a se 
străvedea, (înv.) a se 
mira, (fig.) a se scălda. 

(Imaginea i se ~ pe luciul 
apei.) 2. v. reflecta.  

OLEAGINÓS, -OÁSĂ, 
oleaginoși, -oase, adj. 
(Despre plante și 
semințele lor) Care 

conține ulei; din care se 
poate extrage ulei.  

OLIGARHÍE, oligarhii, 
s.f. 1. Formă de 
conducere a statului, în 
care puterea politică și 
economică este deținută 
de un număr restrâns de 
persoane. ♦ Grup de 
persoane care exercită 
puterea într-o astfel de 
formă de guvernământ. 

2. (În sintagma) Oligarhie 
financiară = grup 
restrâns de mari posesori 
ai capitalului financiar, 
care domină viața 
economică a unui stat. 

OLIGOFRENÍE s.f. Stare 
patologică caracterizată 
prin rămânerea în urmă a 

dezvoltării facultăților 
psihice, însoțită uneori de 
tulburări ale dezvoltării 
fizice și de leziuni ale 
sistemului nervos central, 
ca urmare a unor 
suferințe cerebrale, 
survenite în perioada 
intrauterină, în cursul 
nașterii sau în perioada 

copilăriei.  

OMAGIÁ, omagiez, vb. 
I. Tranz. A aduce cuiva 
un omagiu (1), a exprima 
stima, respectul față de 
cineva.  

OMISIÚNE, omisiuni, 
s.f. Faptul de a omite; 
trecere cu vederea, 

neglijare; lucru omis, 
lipsă, scăpare, lacună; 
omitere. [ 

OMNIPREZÉNT, -Ă, 
omniprezenți, -te, adj. 
Care este prezent, activ 
pretutindeni. 
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OMOGÉN, -Ă, omogeni, 
-e, adj. 1. Care are o 

alcătuire sau o structură 
unitară, care prezintă 
omogenitate; 
nediferențiat. 2. (Mat.; 
despre funcții cu mai 
multe variabile) A cărei 
valoare rămâne 
proporțională pentru 
variabile proporționale.  

OMOLÓG, -OÁGĂ, 

omologi, -oage, adj., s.m. 
1. Adj. (Despre două 
elemente aparținând unor 
figuri geometrice între 
care există o 
corespondență 
determinată) Care 
corespunde, care se află 
în corespondență. Laturi 
omoloage. 2. Adj. 
(Despre o substanță 
organică) Care are o 
structură chimică diferită 
de structura altei 
substanțe prin prezența 
unei grupe în care 
carbonul se află în 
combinație cu doi atomi 
de hidrogen. Hidrocarburi 

omoloage. 3. Adj. (Biol.; 
despre unele organe) 
Care are structură 
asemănătoare și origine 
comună, dar formă 
externă și funcțiuni 
diferite. 4. S.m. Persoană 
care deține o funcție 
oficială într-o organizație 
sau într-un stat, privită în 
raport cu o altă persoană 
care deține aceeași 
funcție oficială într-o altă 
organizație sau într-un alt 
stat. 

OMOLOGÁ, omologhez, 
vb. I. Tranz. A confirma, 

în baza autorității 
conferite de lege, 

valoarea sau 
autenticitatea unui act 
scris. ♦ A recunoaște 
oficial o performanță, un 
rezultat sportiv (după o 
verificare prealabilă). ♦ A 
accepta un tip de produs 
și a aproba fabricarea lui  

ONÉST, -Ă, onești, -ste, 
adj. Cinstit, de treabă, 

corect.  

ONORÁBIL adj. 1. 
cinstit, onorat, prețuit, 
respectabil, respectat, 
stimabil, stimat, 
venerabil, (înv.) omenit, 
preacinstit. (O familie ~.) 
2. v. decent.  

ONORÍFIC, -Ă, onorifici, 

-ce, adj. 1. (Despre titluri, 
distincții etc.) Care aduce 
onoruri; acordat în semn 
de cinste, de respect, de 
considerație față de 
cineva. ♦ (Despre funcții, 
servicii etc.) Care aduce 
onoare, cinste (fără a 
produce un profit 
material). 2. (Despre 

persoane) Căruia i s-a 
acordat un titlu (de 
onoare) în semn de 
respect, de considerație 
pentru merite deosebite; 
care îndeplinește o 
funcție, o sarcină, fără a 
fi retribuit; de onoare. 

OPÁC2, -Ă, opaci, -ce, 

adj. 1. Prin care nu poate 
trece lumina, lipsit de 
transparență, 
nestrăveziu. ♦ Care nu 
permite trecerea unei 
radiații electromagnetice 
sau corpusculare. ♦ Lipsit 
de strălucire, întunecat. 

2. Fig. Cu orizont 
mărginit, îngust la minte, 

obtuz. 

OPACITÁTE, opacități, 
s.f. 1. Faptul de a fi 
opac2; lipsă de 
transparență. 2. Fig. 
Incapacitate de a 
înțelege, de a pătrunde 
ceva; orizont îngust al 
cuiva. 

OPINA - a exprima o 
părere, a socoti, a crede. 

OPONÉNT, -Ă, oponenți, 
-te, s.m. și f. Persoană 
care își exercită dreptul 
de opoziție; opozant.  

OPORTUN - care se 
întâmplă, face, la 
momentul oportun. 

OPOZÁBIL, -Ă, 
opozabili, -e, adj. 1. Care 
poate fi opus, care se 
poate opune. 2. (Despre 
un drept, un mijloc de 
apărare, o hotărâre 
judecătorească, un act 
juridic etc.) Care trebuie 
respectat și de alte 
persoane, nu numai de 
titularul dreptului sau de 
părți.  

OPOZANT - persoană 
care face parte dintr-un 
partid opus unui alt 
partid. 

OPRESIÚNE, opresiuni, 
s.f. 1. Asuprire, oprimare, 
împilare. 2. (Înv.) 
Greutate în respirație 

(însoțită de dureri 
pectorale). ♦ Fig. 
Depresiune sufletească, 
descurajare, deprimare. 

ORGOLIÓS, -OÁSĂ, 
orgolioși, -oase, adj. Plin 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   83 

de orgoliu, vanitos; 
mândru, încrezut, trufaș, 

îngâmfat. 

OROPSIT - chinuit, 
asuprit. 

ORTOCÉNTRIC, -Ă, 
ortocentrici, -ce, adj. 
(Despre tetraedre) Care 
are un ortocentru.  

ORTOSTÁTIC, -Ă, 
ortostatici, -ce, adj. 
(Med.) (Care se produce 
numai) în poziție 
verticală. 

OSMÓZĂ, osmoze, s.f. 
Proces de difuziune a 
uneia sau a mai multor 
substanțe (dintr-o soluție) 
printr-o membrană 
permeabilă sau 
semipermeabilă. 

OSTÍL, -Ă, ostili, -le, adj. 
Care manifestă o 
atitudine potrivnică sau 
dușmănoasă față de 
cineva sau de ceva; 
dușmănos, vrăjmaș. 

OSTRACIZA - a înlătura 
pe cineva temporar din 
viata publică, dintr-un 
mediu. 

OVÁȚIE, ovații, s.f. 
Manifestare publică 
entuziastă de admirație și 
de aprobare, exprimată 
prin aclamații și aplauze 
în cadrul unei adunări, a 
unei serbări etc., față de 
o persoană, o acțiune, o 
inițiativă etc.  

OXIDÁBIL, -Ă, oxidabili, 
-e, adj. Care se poate 
oxida, care poate rugini 
(ușor).  

PACIÉNȚĂ, paciențe, s.f. 
(Livr.) Răbdare, calm; 

îngăduință.  

PACIENTĂ - răbdare. 

PACIFICÁ vb. v. aplana, 
atenua, calma, descrește, 
diminua, domoli, înlătura, 
liniști, micșora, modera, 
pondera, potoli, reduce, 
scădea, slăbi, tempera.  

PACIFISM - curent 
politic, conceptie, 
atitudine care sustine 
pacea. 

PÁCOSTE s. 1. v. necaz. 
2. v. dezastru.  

PACT, pacte, s.n. 1. 
Denumire dată unor 
tratate internaționale, 
bilaterale sau 
multilaterale, cu caracter 
solemn, privind relațiile 
politice între state, 
încheiate în special în 
scopul menținerii păcii 
sau al colaborării strânse 
între semnatari. 2. 
Înțelegere (scrisă) între 
două părți; învoială, 
convenție. 

PALÉSTRĂ, palestre, s.f. 
1. (În Grecia și în Roma 
antică) Loc special 
destinat pentru 
practicarea gimnasticii, 
luptelor etc. 2. Școală de 
educație fizică în Atena 
antică, urmată de băieții 
în vârstă de 13-15 ani, 
după absolvirea școlii de 

gramatică și a celei de 
chitară.  

PALPÁBIL, -Ă, palpabili, 
-e, adj. Care poate fi 
pipăit, de care se poate 
lua cunoștință prin 

palpare; concret; fig. 
evident, clar, neîndoios. 

PALPITA - a fi stăpânit 
de o emotie puternică. 

PALPITÁNT, -Ă, 
palpitanți, -te, adj. Care 
trezește un interes viu, 
care captivează, 
pasionează; pasionant, 
captivant, emoționant. 

PANDALÍE s. v. capriciu, 
chef, fandoseală, 
fantezie, fason, fiță, 
maimuțăreală, moft, naz, 
poftă, prosteală, 
sclifoseală, toană.  

PANEGÍRIC, panegirice, 
s.n. 1. Discurs public în 
care se elogiază o 
personalitate însemnată 
(decedată sau 

contemporană 
oratorului), o comunitate 
etc. 2. P. gener. Laudă 
(exagerată), elogiu 
(excesiv), apologie. 

PANOPLÍE, panoplii, s.f. 
Colecție de arme aranjate 
pe un panou; panou pe 
care sunt așezate aceste 
arme.  

PANTEON - templu 
consacrat cultului tuturor 
zeilor. 

PARÁBIL, -Ă, parabili, -
e, adj. (Sport; despre 
lovituri, goluri etc.) Care 
poate fi evitat sau apărat. 

PARALELISM 

PARANÓIA s.f. Nume 
generic pentru un grup 
de boli psihice cronice 
care se manifestă prin 
lipsă de logică în gândire, 
prin idei fixe, prin 
susceptibilitate, prin 
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orgoliu exagerat, prin 
mania persecuției, prin 

halucinații etc.; boală 
care face parte din acest 
grup. 

PARANORMÁL, -Ă, 
paranormali, -e, adj. 
(Despre fenomene, 
manifestări etc.) Care se 
află în afară de ceea ce 
este normal.  

PARODÍE, parodii, s.f. 1. 
Creație literară în care se 
preiau temele, motivele și 
mijloacele artistice ale 
altei opere literare sau 
ale unui autor în scopul 
de a obține un efect 
satiric sau comic. 2. 
Imitație neizbutită, 
inferioară sau caricaturală 

a unui prototip, a unui 
original. ♦ P. ext. Bătaie 
de joc.  

PARONÍM, paronime, 
s.n. Cuvânt asemănător 
cu altul din punctul de 
vedere al formei, dar 
deosebit de acesta ca 
sens (și ca origine).  

PĂRTINÍ, părtinesc, vb. 

IV. Tranz. A avantaja în 
mod conștient pe cineva, 
a ține parte cuiva (în 
dauna altuia).  

PARTINIC - care 
reprezintă şi apără 
interesele unui partid. 

PARVENI - a ajunge, 
prin folosirea de mijloace 

necinstite sau 
exploatarea unor situatii 
favorabile, la o bună 
situatie materială. 

PASÍBIL, -Ă, pasibili, -e, 
adj. Care poate sau 
trebuie să fie supus la..., 

susceptibil de... Pasibil de 
amendă.  

PASTÉL, pasteluri, s.n., 
adj. invar. 1. S.n. Creion 
colorat, moale, pentru 
desen, făcut din pigmenți 
pulverizați, amestecați cu 
talc și cu gumă arabică. ♦ 
Desen executat cu acest 
fel de creioane. 2. S.n. 
Poezie cu conținut liric, în 
care se zugrăvește un 

tablou din natură. 3. Adj. 
invar. (Despre culori, 
desene etc.) Cu tonuri 
palide, delicate; pastelat. 

PĂSUÍ vb. 1. a amâna, a 
aștepta, a îngădui. (Îl ~ 
cu plata datoriei.) 2. v. 
prelungi.  

PATENTAT - care este 

recunoscut de toată 
lumea prin calitătile sale 
negative. 

PÁTIMĂ s. 1. v. 
entuziasm. 2. v. pasiune. 
3. nărav, pasiune, viciu, 
(fam.) boală. (A dat în ~ 
jocului de cărți.) 4. iubire, 
pasiune. (~ de bani.) 5. 
cusur, dar, defect, 

meteahnă, nărav, viciu, 
(pop. și fam.) pârțag, 
(pop.) învăț, (reg.) 
madea, natură, nărăvie, 
parfic, teahnă, (prin 
Bucov.) băsău. (Are ~ 
beției.) 6. v. părtinire. 7. 
v. chin. 8. v. tortură.  

PĂTIMÁȘ, -Ă, pătimași, 

-e, adj. 1. (Adesea 
substantivat) Cuprins, 
stăpânit de o patimă, rob 
al unei pasiuni; p. ext. 
părtinitor. ♦ Care 
exprimă, trădează 
patimă; determinat de 

patimă; pasionat. ♢ 
(Adverbial) Vorbește 

pătimaș. 2. (Înv. și reg.) 
Bolnav, suferind. 

PATOGÉN, -Ă, patogeni, 
-e, adj. Care se referă la 
boală; care provoacă boli, 
infecții; purtător de boli.  

PATOLOGÍE s.f. Ramură 
a medicinei care studiază 
cauzele și simptomele 
bolilor. 

PÁTOS s. 1. avânt, 
însuflețire, vervă. (~ 
stilului său.) 2. afectare, 
artificialitate, căutare, 
emfază, grandilocvență, 
manierism, prețiozitate, 
retorism. (Un limbaj plin 
de ~.)  

PATRONÁJ, patronaje, 

s.n. Protecție (1), 
ocrotire, sprijin. ♦ 
Acțiune de ocrotire a 
săracilor și a celor 
incapabili de muncă, pe 
care o desfășoară 
societățile de binefacere 
din unele țări; asociație, 
societate de binefacere. 

PATRONIMIC - nume 
pe care îl poartă (după 
tată) toţi membrii unei 
familii; nume de familie. 

PĂTRUNZĂTÓR adj. 1. 
v. penetrant. 2. intens, 
puternic, tare, (livr.) 
penetrant. (Un miros ~.) 
3. copleșitor, covârșitor. 
(Un frig ~.) 4. v. acut. 5. 

v. atent. 6. v. perspicace.  

PAUPÉR, -Ă, pauperi, -e, 
adj. (Livr.) Lipsit de 
mijloace de existență; 
ajuns în mizerie, în stare 
de sărăcie; foarte sărac.  
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PAUPERITATE - 
înrăutătirea situatiei 

economice, social politice 
a clasei muncitoare ca 
urmare a actiunii legii 
generale a acumulării 
capitaliste. 

PECETLUÍ, pecetluiesc, 
vb. IV. 1. Tranz. A pune, 
a aplica o pecete (1); a 
sigila; a autentifica, a 
confirma documente, 

scrisori etc. prin aplicarea 
unei peceți; p. ext. (înv. 
și pop.) a închide, a 
zăvorî uși, case etc. ♦ 
Fig. A stigmatiza, a 
dezonora. 2. Tranz. Fig. A 
consimți, a consolida; a 
definitiva, a confirma. ♦ A 
decide, a determina, a 
hotărî soarta, destinul 
etc. cuiva. 3. Refl. și 
intranz. Fig. A se fixa, a 
se întipări în minte, în 
memorie etc. 4. Tranz. A 
fixa, a înțepeni. 

PEDÉSTRU, -Ă, pedeștri, 
-stre, adj., s.m. 1. Adj. 
(Astăzi rar) Care merge, 
care călătorește pe jos. ♦ 

(Adverbial) Pe jos, cu 
piciorul. 2. S.m. (Înv.) 
Pieton. 3. Adj. (Despre 
soldați, trupe etc.) Care 
se deplasează sau care 
acționează (în luptă) pe 
jos. 4. S.m. (Înv.) 
Infanterist. 

PELTIC - care rosteşte 
defectuos anumite 
consoane sau le 
substituie cu alte sunete. 

PENIBIL - care lasă 
impresie neplăcută; greu 
de suportat; jenant. 

PENÍBIL, -Ă, penibili, -e, 
adj. Care provoacă o 

impresie neplăcută, 
supărătoare; greu de 
suportat, apăsător, 
jenant. 

PENURÍE s. v. lipsă, 
mizerie, nevoie, sărăcie.  

PEPÍT adj. invar. 
(Despre țesături) Cu 
pătrățele sau romburi 
(mărunte) de (două) 
culori diferite, alternând 
între ele. ♦ (Substantivat, 
n.) Țesătură cu 
asemenea desen. 

percepe excitatii slabe. 

PERCÉPE, percép, vb. 
III. Tranz. 1. A sesiza 
ceva cu ajutorul simțurilor 
și al gândirii, prin 

reflectare nemijlocită; p. 
ext. a înțelege, a pricepe. 
2. A încasa un impozit 
sau o taxă oficială. 

PERCUTÁ, percutez, vb. 
I. Tranz. 1. A izbi capsa 
unui cartuș, a unui focos 
etc. cu percutorul pentru 
a provoca aprinderea 
încărcăturii. 2. A examina 
un bolnav prin percuție.  

PERDÍȚIE, perdiții, s.f. 
Stare de decădere morală 
în care se află cineva; 
pierzanie. ♦ Ceea ce 
provoacă decăderea 
morală a cuiva. 

PEREGRINA - a merge 
prin diverse locuri. 

PERISABIL - care se 
alterează relativ uşor. 

PERMEABIL - care 
permite trecerea prin el a 
unui fluid. 

PERPLEXITATE - 
surprindere, uimire 

amestecată cu 
nedumerire. 

PERSEVERÁ vb. 1. v. 
stărui. 2. v. încăpățâna.  

PERSIFLÁ, persiflez, vb. 
I. Tranz. A lua în râs pe 
cineva sau ceva, vorbind 
pe un ton ironic, a-și bate 
joc, a lua peste picior; a 
zeflemisi. 

PERSONIFICÁ, 
personífic, vb. I. Tranz. 1. 
A atribui lucrurilor, 
animalelor sau 
fenomenelor din natură 
însușiri omenești și a le 
reprezenta ca atare; a 
personaliza; p. ext. a 
simboliza. 2. A găsi 

expresia concretă în 
cineva sau în ceva; a 
exemplifica printr-o 
persoană (1) sau printr-
un personaj (2) care 
posedă în cel mai înalt 
grad o calitate, un anumit 
caracter, un defect; a 
întruchipa, a întrupa, a 
incarna.  

PERSPECTÍVĂ, 
perspective, s.f. 1. 
Reprezentare 
tridimensională prin 
desen a unui corp din 
spațiu pe o suprafață 
plană. ♢ În perspectivă = 
respectând regulile de 
reprezentare a obiectelor 

în spațiu, ținând seama 
de depărtarea relativă a 
obiectelor. ♦ Disciplină 
care se ocupă cu studiul 
metodelor folosite pentru 
realizarea perspectivei 
(1). ♦ Fig. Fel particular 
de a vedea lucrurile, 
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aspect sub care se 
prezintă lucrurile; punct 

de vedere. 2. Privire 
generală, aspect general 
asupra unui peisaj, a unei 
scene sau a unui obiect 
văzute din depărtare; 
priveliște. 3. Fig. Ceea ce 
se întrevede ca posibil, 
realizabil în viitor; 
posibilitate de dezvoltare, 
de realizare în viitor a 

ceva sau a cuiva. ♢ Loc. 
adj., adv. În perspectivă 
= (care este) pe cale sau 
cu șanse de a se împlini 
în viitor. 

PERSUADÁ, persuadez, 
vb. I. Tranz. (Livr.) A 
convinge pe cineva sa 
creadă, să gândească sau 
să (vrea să) facă un 
anumit lucru.  

PERTURBÁ, perturbez, 
vb. I. Tranz. 1. A tulbura 
ordinea, liniștea, mersul 
normal al unor fapte, 
fenomene etc.; a provoca 
o perturbație. 2. A 
împiedica funcționarea 
normală a unui sistem, a 

unui organism etc. 

PERVÉRS, -Ă, perverși, -
se, adj. (Despre oameni; 
adesea substantivat) care 
este înclinat spre fapte 
rele, gata oricând să facă 
rău; care manifestă o 
deviere de la normal a 
instinctelor, a judecății, a 
ideilor, descompus din 
punct de vedere moral; 
corupt, depravat, imoral; 
(cu sens atenuat) perfid, 
fățarnic; spec. anormal 
din punctul de vedere al 
comportării în relațiile 
sexuale. ♦ (Despre 

manifestările, instinctele 
etc. oamenilor) Care 

trădează, exprimă, 
reflectă perversitate. 

PESIMISM - răul, iluzia, 
suferinta predomină în 
lume şi nu pot fi 
înlăturate fiind inerente. 

PESIMÍSM s.n. Atitudine 
a omului care privește cu 
neîncredere viața și pe 
semenii săi și care 
consideră că toate 
situațiile au un 
deznodământ fatal; 
concepție filozofică, 
opusă optimismului, 
potrivit căreia răul, iluzia, 
suferința predomina în 
lume și nu pot fi 
înlăturate, fiindu-i 

inerente. ♦ Sentiment de 
tristețe, de amărăciune și 
de neliniște; stare 
sufletească de deprimare. 

PESTILENȚIÁL adj. v. 
contagios, dezagreabil, 
dezgustător, displăcut, 
dizgrațios, grețos, greu, 
infect, infecțios, împuțit, 
molipsitor, neplăcut, 

nesuferit, puturos, rău, 
rău-mirositor, 
respingător, scârbos, 
urât, viciat.  

PIETÁTE s.f. 1. Evlavie, 
smerenie, cucernicie. 2. 
Sentiment de respect 
profund (amestecat cu 
iubire sau duioșie) față de 

cineva sau de ceva. 

PIGMENTÁ, pigmentez, 
vb. I. 1. Refl. (Despre 
celule, țesuturi, părți ale 
plantelor și ale 
animalelor) A se colora 
prin pigmenți (1) care se 

formează prin acțiunea 
soarelui, în urma unor 

tulburări funcționale etc. 
2. Tranz. A colora cu 
pigmenți (2) fibre textile, 
țesături etc. 

PIONIÉR, -Ă, pionieri, -
e, subst. 1. S.m. și f. 
(Ieșit din uz) Membru al 
organizației de masă a 
elevilor de 7-14 ani, care 
avea ca scop educarea 

comunistă a elevilor. 2. 
S.m. și f. Persoană care 
face parte dintr-un grup 
(de coloniști sau de 
emigranți) care pune 
bazele unei vieți civilizate 
într-un ținut nelocuit. ♦ 
Fig. Persoană care 
lucrează cea dintâi într-un 
domeniu nou, încă 
necercetat, care pune 
bazele unei metode noi, 
unei activități noi; 
deschizător de drumuri 
într-un domeniu oarecare 
de activitate. 3. S.m. 
Militar care face parte 
dintr-o unitate de geniu 
pregătită special pentru a 

executa construcțiile 
necesare operațiilor 
militare, barajele de mine 
etc.  

PIPERNICIT - rămas 
nedezvoltat. 

PIVOTÁ, pivotez, vb. I. 
Intranz. 1. (Tehn.; despre 
două corpuri în contact; 
la pers. 3) A se roti în 
jurul unui ax 
perpendicular pe un plan 
tangent, comun celor 
două corpuri în punctul 
de contact. ♦ Fig. 
(Despre acțiuni, procese 
etc.) A se baza pe 
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anumite elemente 
specifice, a se desfășura 

în jurul a ceva. 2. Spec. 
(Mil.) A executa o 
mișcare de rotație în jurul 
unui militar, al unei 
formații etc. ♦ A-și răsuci 
(brusc) corpul; (Sport) a 
se răsuci pe un singur 
picior (pentru a manevra 
mingea).  

PÍZMĂ, pizme, s.f. 

(Pop.) Ciudă, necaz, 
nemulțumire; p. ext. ură, 
dușmănie; (sens curent) 
invidie. ♢ Loc. prep. În 
pizma (cuiva) = cu 
intenția de a supăra pe 
cineva; în necazul, în 
pofida cuiva. ♢ Expr. 
(Rar) A se pune în pizmă 
cu cineva = a ajunge la 
ceartă cu cineva.  

PLACÍD, -Ă, placizi, -de, 
adj. Calm, potolit, liniștit, 
blajin; exagerat de calm, 
indiferent, flegmatic, 
pasiv. 

PLAFONÁ, plafonez, vb. 
I. Tranz. A fixa limita 
maximă a unor sume în 

cadrul unor operații 
financiare. ♦ Refl. Fig. A 
rămâne la același nivel de 
cunoștințe, a nu 
progresa, a rămâne pe 
loc, a nu depăși un 
anumit stadiu; a se limita.  

PLAGIA - a copia ideile. 

PLĂSMUI - a face, crea, 

produce. 

PLATONISM - conceptie 
filosofică a lui Platon 
potrivit căreia singura 
realitate ar fi lumea 
ideilor. 

PLÉBE s.f. 1. (În Roma 
antică) Categorie socială 

de oameni liberi fără o 
activitate permanentă, 
care trăiau din câștiguri 
întâmplătoare și din 
distribuții făcute de stat. 
2. (În evul mediu) Pătura 
cea mai săracă a 
populației orășenești din 
apusul Europei, aflată în 
afara ierarhiei feudale și 

care, alături de țărănime, 
a avut un rol important în 
revoluțiile din sec. XVI-
XVII. 3. (Livr.) Pătură 
socială fără drepturi, 
asuprită și exploatată; p. 
ext. mulțime, gloată. ♦ 
Fig. Categorie socială 
declasată; drojdia 
societății. 

PLEBISCÍT, plebiscite, 
s.n. Consultare prealabilă 
a cetățenilor, care 
urmează să se pronunțe 
prin „da” sau „nu” asupra 
unui proiect de lege sau a 
unui act de stat de o 
importanță deosebită.  

PLEDOARÍE, pledoarii, 

s.f. Expunere orală a 
faptelor unui proces, 
făcută de un avocat în 
fața unei instanțe 
judecătorești, cu scopul 
de a susține cauza uneia 
dintre părțile implicate în 
proces. ♦ P. gener. 
Apărare, susținere orală 
sau scrisă a unei cauze, a 
unei idei, a unei teze etc. 

PLEIÁDĂ, pleiade, s.f. 1. 
(La pl. art.) Grup de stele 
din constelația Taurului; 
Cloșca-cu-Pui. 2. Grup de 
oameni care activează de 
obicei în același domeniu 

și care sunt legați între ei 
prin concepții și năzuințe 

comune. 3. Totalitatea 
izotopilor aceluiași 
element chimic. ♦ Grup 
de elemente cu 
proprietăți chimice 
asemănătoare. 

PLUVIÁL, -Ă, pluviali, -e, 
adj., s.n. 1. Adj. (Despre 
ape) Produs de ploaie. 2. 
S.n. Interval de timp din 

perioada cuaternară, 
caracterizat printr-o climă 
cu precipitații abundente, 
printr-o accelerare a 
eroziunii și printr-o lărgire 
a suprafețelor de 
vegetație. 

POLIMORFÍSM s.n. 
Proprietatea unor 

minerale cristalizate cu 
aceeași compoziție 
chimică de a se prezenta 
sub mai multe forme 
cristaline cu caracteristici 
fizice și chimice diferite. ♦ 
(Biol.) Proprietate a unor 
specii de a exista sub mai 
multe aspecte 
morfologice. 

POLIVALÉNT, -Ă, 
polivalenți, -te, adj. 
(Despre elemente chimice 
sau radicali) Care are 
proprietatea de a intra în 
combinații chimice sub 
mai multe stări de 
valență, care poate 
funcționa sub mai multe 
stări de valență. ♢ Alcool 
polivalent = polialcool. ♦ 
Fig. Care are valori 
multiple. 

POSESÍV, -Ă, posesivi, -
e, adj. 1. (Gram.; despre 
unele pronume, 
adjective, articole) Care 
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arată sau cu ajutorul 
căruia se exprimă un 

raport de posesiune (1), 
de apartenență, de 
dependență. 

POSTÚRĂ, posturi, s.f. 
1. Situație în care se află 
cineva la un moment dat. 
2. (Rar) Ținută, poziție a 
corpului. 

POTENȚÁ vb. v. 
accentua, evidenția, 
întări, marca, puncta, 
releva, reliefa, sublinia.  

PRECÁR, -Ă, precari, -e, 
adj. (Livr.) 1. Lipsit de 
siguranță, de trăinicie, 
dependent de voința 
cuiva sau de împrejurări 
imprevizibile; nesigur, 
nestabil. ♦ (Rar; despre 

un edificiu, o clădire) 
Lipsit de rezistență; 
șubred. 2. Fig. Lipsit de 
consistență, de 
profunzime, de temei, de 
valoare.  

PRECIPITÁ, precípit, vb. 
I. 1. Tranz. și refl. A face 
să se desfășoare sau a se 
desfășura într-un timp 

mai scurt sau într-un ritm 
mai rapid decât cel 
obișnuit sau decât cel 
așteptat; a (se) grăbi, a 
(se) zori. ♦ Refl. (Despre 
oameni) A acționa (prea) 
în grabă (și în dezordine); 
a se agita; a se repezi. 2. 
Tranz. A provoca (cu 

ajutorul unei reacții 
chimice) depunerea unei 
substanțe dizolvate într-
un lichid. ♦ Refl. și 
intranz. (Despre o 
substanță solidă dizolvată 
într-un lichid) A se 

separa, a se depune sub 
formă de precipitat. 

PRECONIZÁ, 
preconizez, vb. I. Tranz. 
A proiecta, a prevedea, a 
emite o idee, o ipoteză; 
p. ext. a propune, a 
indica, a recomanda 
ceva.  

PREDECESÓR, -OÁRE, 
predecesori, -oare, subst. 
1. S.m. și f. Persoană 
care a precedat pe cineva 
într-o funcție, într-un 
post, într-o activitate etc., 
considerată în raport cu 
aceasta; antecesor, 
înaintaș. 2. S.m. (Mai ales 
la pl.) Strămoș, înaintaș.  

PREDILECT - constituie 
o preferintă a cuiva; 

favorit. 

PREEXISTENT - care 
există de mai înainte. 

PRÉGET s.n. (Pop.) Lipsă 
de activitate; încetare, 
întrerupere a unei 
activități; răgaz, tihnă. ♢ 
Loc. adj. și adv. Fără (de) 
preget = a) (care are loc) 
fără întrerupere; 
neîntrerupt, neobosit; b) 
(care are loc) neîntârziat, 
imediat, repede.  

PREJUDÍCIU, prejudicii, 
s.n. 1. Pagubă, daună; p. 
ext. știrbire a onoarei, a 
reputației, a prestigiului 
cuiva. 2. (Înv.) 
Prejudecată.  

PRELÉGERE, prelegeri, 
s.f. Curs, lecție ținută 
într-o școală de grad 
superior; conferință 
publică (aparținând unui 
ciclu); prelecție. 

PREMEDITAT - pus la 
cale , plănuit. 

PREMÉRGE, pers. 3 
premérge, vb. III. 
Intranz. A fi, a se 
întâmpla înainte de...; a 
preceda. 

PREMONÍȚIE, 
premoniții, s.f. Nume dat 
fenomenului de 
presimțire a unor fapte 
viitoare, în general fără 
motivare rațională.  

PRESÁNT, -Ă, presanți, -
te, adj. Care exercită o 
presiune. ♦ Fig. Care 
impune o rezolvare 
imediată, care nu poate fi 
amânat; urgent, grabnic. 

PRESCRÍE, prescríu, vb. 
III. 1. Tranz. A indica, a 

arăta; (p. spec.) a 
recomanda 
medicamentele sau 
tratamentul de care are 
nevoie un bolnav. 2. 
Tranz. A stabili cu 
precizie ceea ce trebuie 
făcut; a dispune, a hotărî. 
3. Refl. pasiv (Despre 
pedepse penale, drepturi 

de proprietate etc.) A se 
stinge, a înceta prin 
prescripție (2); a-și 
pierde valabilitatea. 4. 
Tranz. (Înv.) A transcrie 
un text. 

PRESTÁ vb. 1. v. 
desfășura. 2. v. efectua. 
3. v. depune.  

PRESTIGIÓS, -OÁSĂ, 
prestigioși, -oase, adj. 
Care are prestigiu (1); 
care impune prin valoare, 
frumusețe, mărime etc.  

PRESTÍGIU s.n. 1. 
Autoritate morală, 
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considerație, influență de 
care se bucură cineva sau 

ceva; vază, importanță. ♢ 
Loc. adj. De prestigiu = 
care onorează, care 
aduce glorie, 
considerație; important, 
valoros. 2. (Rar) 
Strălucire, farmec, 
atracție. 

PREVIZÍBIL, -Ă, 
previzibili, -e, adj. Care 

poate fi prevăzut.  

PREVIZIÚNE, (2) 
previziuni, s.f. 1. 
Facultatea, posibilitatea 
de a prevedea apariția 
sau evoluția 
evenimentelor viitoare din 
analiza anumitor date 
cunoscute în prezent. 2. 

Enunțare a unei judecăți, 
a unei teorii care se 
bazează pe previziune 
(1); ceea ce prevede 
cineva. 

PREZÍCE, prezic, vb. III. 
Tranz. A spune, a anunța 
dinainte ce se va 
întâmpla, orientându-se 
după anumite indicații 

prezente, după intuiție, 
raționament etc. A ghici 
viitorul cuiva  

PREZIDIU - organ 
colectiv de conducere a 
unei adunări, a unei 
institutii. 

PRIBEÁG, -Ă, pribegi, -
ge, adj., s.m. și f. 1. Adj., 

s.m. și f. (Persoană) care 
merge din loc în loc fără 
a avea o țintă sau o 
treabă precisă; hoinar; 
străin. ♦ (Om) refugiat, 
fugar, emigrant. 2. Adj. 
Singur, izolat, răzleț. 

PRICOPSIT - ajuns la o 
situatie materială bună. 

PRIMORDIÁL adj. 1. v. 
originar. 2. inițial, 
originar, prim, primar. 
(Fondul ~ al caracterului 
său.) 3. v. esențial.  

PROBÁNT adj. v. 
concludent, convingător, 
decisiv, edificator, 
elocvent, grăitor, 
hotărâtor, ilustrativ, 
puternic, serios, solid, 
tare, temeinic. 

PROCLAMÁ, proclám, 
vb. I. Tranz. 1. A anunța 
ceva în mod solemn și 
oficial; a aduce la 
cunoștința publică (printr-
o proclamație) un fapt de 
mare importanță și de 

interes general. 2. A 
acorda cuiva în mod 
oficial un titlu, un drept, o 
calitate. ♢ Refl. Colonia s-
a proclamat 
independentă. 3. A crea, 
a institui, a stabili, a 
introduce. 4. A susține 
ceva deschis, cu 
convingere; a afirma cu 

tărie.  

PROFERÁ, proferez, vb. 
I. Tranz. (Livr.) A rosti, a 
pronunța (cu voce 
ridicată) blesteme, 
amenințări etc. 

PROGRESÍV, -Ă, 
progresivi, -e, adj. 1. 
Care înaintează, 

progresează, se dezvoltă 
continuu. ♢ Impozit 
progresiv = impozit care 
crește procentual, pe 
măsura măririi sumei 
impozabile. (Fon.) 
Asimilare (sau asimilație) 

progresivă = asimilație în 
care sunetul modificat se 

află situat după cel care 
exercită influența 
modificatoare. 

PROLÍFIC, -Ă, prolifici, -
ce, adj. (Despre ființe) 
Care se înmulțește foarte 
repede. ♦ Care are 
facultatea de a se înmulți. 

PROMPT, -Ă, prompți, -
te, adj. (Despre oameni) 
Care acționează repede și 
la timp. ♦ (Despre fapte, 
acțiuni etc.) Care se 
produce repede, fără 
întârziere. 

PROSPECTÁ, 
prospectez, vb. I. Tranz. 
1. A cerceta un teren cu 
scopul de a descoperi și a 

localiza zăcămintele 
minerale utile. 2. A 
cerceta cererea și oferta 
de mărfuri de pe o piață 
dată. 

PROSPÉR, -Ă, prosperi, 
-e, adj. Care se află sau 
se dezvoltă în condiții 
fericite, favorabile; 
înfloritor. ♦ Care 

dovedește o stare bună, 
favorabilă. 

PROTÉST, proteste, s.n. 
1. Faptul de a protesta; 
manifestare energică 
împotriva unei acțiuni 
considerate ca nejustă; 
opoziție hotărâtă; 
(concr.) act scris prin 

care se exprimă o 
asemenea manifestare; 
protestație. ♢ Notă de 
protest = act prin care un 
guvern dezaprobă un act 
săvârșit de guvernul altei 
țări și considerat contrar 
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tratatelor sau normelor 
de drept internațional. 2. 

Act public prin care 
organele judecătorești 
constată neplata la 
scadență a unei polițe.  

PSEUDONÍM, 
pseudonime, s.n. Nume 
creat sau adoptat sub 
care cineva își ascunde 
adevărata identitate, 
folosit mai ales de autorii 

operelor literare, artistice 
etc. 

PUDIC - ruşinos, sfios. 

PUERIL - caracteristic 
copilăriei. 

PULSUL 

PUNCTIFORM - care are 
forma sau dimensiunile 
unui punct. 

PURGATÍV, -Ă, 
purgativi, -e, adj., s.n. 
(Medicament, substanță) 
care favorizează 
eliminarea materiilor 
fecale din organism.  

PÚSTULĂ, pustule, s.f. 
1. (Med.) Leziune a pielii 
care se prezintă ca o 
veziculă plină de puroi. ♢ 
Pustulă malignă = formă 
de localizare pe piele a 
antraxului. 2. (Bot.) 
Veziculă care se formează 
pe tulpina sau pe frunzele 
plantelor atacate de 
ciuperci parazite. 

RABAT - reducere de 
pret. 

RAFINAMÉNT s. 1. v. 
bun-gust. 2. v. distincție. 
3. v. finețe.  

RAPÁCE adj. v. aprig, 
apucător, hrăpăreț, 

lacom, nesătul, prădalnic, 
răpitor.  

RĂSTĂLMĂCÍ, 
răstălmăcesc, vb. IV. 
Tranz. 1. A explica, a 
interpreta în mod eronat 
idei, cuvinte, texte; a 
explica greșit, a denatura 
(în mod voit) înțelesul. 2. 
(Rar) A transpune; a 
oglindi, a reflecta. 

RASUNATOR 

RATIFICÁRE, ratificări, 
s.f. Acțiunea de a ratifica 
și rezultatul ei; ratificație.  

RĂZOR - fâşie îngustă de 
pământ nelucrat, servind 
drept hotar între două 
terenuri agricole. 

REACTÁNT, reactanți, 
s.m. Fiecare dintre 
substanțele care iau parte 
la o reacție chimică.  

REACTIUNE - 
împotrivire politică a 
claselor în declin. 

REBÚT, rebuturi, s.n. 
Produs care nu 
corespunde condițiilor 
calitative stabilite prin 
standarde, norme 
interne, contracte etc. și 
care nu poate fi utilizat 
direct în scopul pentru 
care a fost realizat, 
reprezentând o pierdere 
economică. ♢ Rebut 
recuperabil = rebut care, 
printr-o remaniere, poate 
fi adus la calitatea 

stabilită. 

RECALCITRANT - care 
se opune, care nu se lasă 
convins. 

RECIDIVÁ vb. (MED.) a 
se întoarce, a reapărea, a 

reveni, (reg.) a se 
înturna. 

RECLAMÁ vb. 1. v. cere. 
2. a se plânge. (Cui să 
~?) 3. v. denunța. 4. v. 
necesita. 5. a cere, a 
implica, a necesita, a 
presupune.  

RECONCILIÁ, 
reconciliez, vb. I. Tranz. 
și refl. recipr. A (se) 
împăca, a (se) pune din 
nou de acord. 

RECONSIDERÁ, 
reconsider, vb. I. Tranz. 
A interpreta un 
eveniment, o operă 
literară etc. dintr-un 
punct de vedere nou.  

RECRUDESCENTĂ - 
reluare sau reaparitie 

într-un ritm mai viu a 
unei activităti. 

RECÚL, reculuri, s.n. 
Mișcare îndărăt a unui 
corp solid, produsă pe 
baza unei forțe de 
reacție, de mișcarea unui 
alt corp considerat că are 
sensul de deplasare 
înainte și care, de obicei, 
are masă mult mai mică 
decât primul corp. ♦ 
Distanța parcursă de un 
corp solid în timpul 
mișcării sale înapoi, 
provocată prin reacție. 

RECUZITA - totalitatea 
obiectelor auxiliare 
necesare la montarea 

unui spectacol sau film. 

REDUCTOR - aparat 
care reduce, micşorează 
viteza. 
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REDUTÁBIL, -Ă, 
redutabili, -e, adj. De 

temut; puternic; valoros. 

REFORMÁ, reformez, 
vb. I. 1. Tranz. A schimba 
(în bine); a înnoi, a 
primeni o stare de lucruri, 
o concepție etc.; a face o 
reformă (1). 2. Tranz. A 
scoate din uz o unealtă, o 
mașină etc.; a da la 
reformă (3) datorită 

degradării totale sau 
parțiale. 3. Tranz. A 
scoate o persoană din 
evidența sau din serviciul 
armatei (ca inapt din 
punct de vedere fizic). 4. 
Refl. (Înv.) A se forma 
din nou, a se reface.  

REFULÁ, refulez, vb. I. 

Tranz. 1. A respinge, a 
înăbuși din domeniul 
conștientului în 
subconștient imagini, 
dorințe, reprezentări, idei 
sau tendințe neplăcute, 
care contrazic conștiința 
morală a individului. 2. 
(Tehn.) A deplasa sau a 
împinge, cu ajutorul unei 

pompe, un fluid într-o 
conductă sau într-un 
recipient. 3. A prelucra la 
cald sau la rece piesele 
de metal prin batere cu 
ciocanul sau prin presare 
la unul dintre capete, cu 
scopul de a schimba, 
parțial sau total, forma 
pieselor. 

REGRES - întoarcere de 
la o stare superioară la 
una inferioară. 

REÎNCADRÁ, 
reîncadrez, vb. I. Tranz. 
A încadra pe cineva din 

nou într-un post (pe care 
l-a ocupat anterior).  

REMANIA - a face 
modificări în organizarea 
unei institutii. 

REMONTÁ vb. v. înviora, 
redresa, reface, restabili, 
revigora.  

RENEGÁ vb. 1. v. 
contesta. 2. v. abjura. 3. 
v. repudia.  

REPERCURSIUNE 

REPLIÁ, repliez, vb. I. 1. 
Refl. (Mil.) A se retrage în 
ordine. 2. Tranz. A 
strânge (după ce a fost 
desfășurat) prin 
suprapunerea unei părți 
peste alta.  

REPRESIÚNE, 
represiuni, s.f. 
Reprimarea prin violență 
a unei acțiuni de opoziție, 
de revoltă; (la pl.), 
acțiuni drastice 
întreprinse în acest scop. 
♦ Măsură de 
constrângere juridică cu 
caracter penal împotriva 
infractorilor, care constă 
în arestarea, trimiterea în 
judecată și condamnarea 
lor la pedepsele 
prevăzute de lege. 

REPRESÍV, -Ă, represivi, 
-e, adj. Care reprimă, 
care servește ca mijloc de 
reprimare; privitor la 
represiune. 

REPRIMA - a împiedica 
prin mijloace drastice. 

RESEMNAT - care se 
împacă cu o situatie grea. 

RESÓRT1, resoarte, s.n. 
Sector, domeniu de 
activitate; p. ext. 

persoanele care îl 
reprezintă. ♢ Autoritate 

de resort = autoritate sub 
a cărei jurisdicție intră o 
problemă și care are 
competența de a o 
rezolva. ♢ Expr. A fi de 
resortul cuiva = a fi, a 
ține de competența, de 
specialitatea cuiva; a 
intra în atribuțiile cuiva. 

RESTAURÁ, restaurez, 

vb. I. Tranz. 1. A repara, 
a aduce în bună stare, a 
reface în forma inițială un 
monument de 
arhitectură, o pictură etc. 
2. A instaura din nou un 
suveran, o dinastie sau o 
formă de guvernământ 
abolită.  

RESURÉCȚIE, resurecții, 
s.f. (Livr.) Reînviere; 
trezire, deșteptare. 

RETÉNȚIE, retenții, s.f. 
1. Oprire, reținere. ♢ 
(Jur.) Drept de retenție = 
drept pe care îl are 
creditorul de a păstra un 
gaj până la achitarea 
completă a datoriei de 

către debitor. 2. 
Acumulare a apei pe 
calea unui curs de apă, în 
bazine special amenajate. 
3. Reținere și acumulare 
în organism a unor 
substanțe (lichide sau 
gaze) care în mod 
obișnuit sunt eliminate 
prin orificiile naturale. 4. 
(Chim.) Proprietate a 
unor substanțe de a 
încetini evaporarea 
solventului cu care au 
fost amestecate omogen 

RETRACTÁ, retractéz, 
vb. I. 1. Tranz. A reveni 
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asupra celor afirmate 
înainte (recunoscându-și 

greșeala), a retrage cele 
spuse; a se lepăda de o 
faptă, de o atitudine din 
trecut. 2. Refl. (Despre 
mușchi, tegumente, 
tendoane etc., rar, 
despre ființe) A se 
strânge, a se zgârci, a se 
contracta. ♦ (Despre 
materiale) A-și micșora 

volumul. 

RETRACTIL - care are 
însuşirea de a se strânge. 

REVERENȚIÓS, -OÁSĂ, 
reverențioși, -oase, adj. 
Foarte politicos, deosebit 
de respectuos; 
ceremonios. Protocolar, 
SOLEMN 

REVERSIBIL - care se 
poate produce în ambele 
sensuri. 

REVIRIMÉNT s.n. 
Schimbare în bine, bruscă 
și totală, a caracterului, a 
părerilor, a sentimentelor, 
a atitudinii cuiva etc.; 
înviorare.  

REZONÁBIL adj. 1. v. 
echilibrat. 2. v. judicios. 
3. v. convenabil.  

REZONÁNȚĂ, 
rezonanțe, s.f. 1. 
Proprietate a unor corpuri 
sau a unor încăperi de a 
intensifica și a prelungi 
sunetele; răsunet. 2. 
Stare de vibrație în care 

se găsește un corp sau 
un sistem fizic când 
asupra lui se exercită o 
acțiune exterioară 
periodică, cu o frecvență 
egală ori apropiată cu 

frecvența proprie vibrației 
corpului sau a sistemului. 

RÍCTUS, rictusuri, s.n. 
Contracție a mușchilor 
feței, care dă figurii 
expresia de râs crispat; 
strâmbătură a gurii 
provocată de această 
contracție, care apare în 
unele boli ale sistemului 
nervos și dă impresia de 
râs forțat. 

RIDICOL - care 
stârneşte râsul şi 
batjocura; caraghios. 

RIGURÓS adj., adv. 1. 
adj. aspru, sever, 
strașnic, strict, (rar) 
strâns. (O disciplină 
~oasă; un regim 
alimentar ~.) 2. adj. v. 

exigent. 3. adj. v. exact. 
4. adv. v. exact. 5. adj. 
amănunțit, atent, 
meticulos, migălos, 
minuțios, scrupulos, 
serios, (înv.) scump. (O 
cercetare ~oasă a 
faptelor.)  

RIVALITÁTE, rivalități, 
s.f. Concurență între 

două sau mai multe 
persoane care aspiră la 
același lucru. 

RIVALIZÁ, rivalizez, vb. I. 
Intranz. A se sili să 
ajungă sau să întreacă pe 
cineva în ce privește 
talentul, meritul, puterea 
etc.; a concura. A rivaliza 

cu cineva. ♦ A sta alături 
de..., a egala; a sta pe 
aceeași treaptă. 

RUMOARE - zgomot 
confuz de voci care se 
aud în acelaşi timp 

SACRILEGIU - 
necinstire a lucrurilor 

considerate sfinte, sau 
care trebuiesc respectate. 

SAFTEÁ s.f. (Pop. și 
fam.) Prima vânzare pe 
care o face un negustor 
dintr-o marfă (nouă) la 
începutul unei zile, al unei 
săptămâni etc.; p. ext. 
început norocos al unei 
afaceri. ♦ Fig. Prima 

întrebuințare a unui lucru. 

SĂGALNIC - glumet, 
hazliu. 

SALÚBRU adj. v. curat.  

SANCTUAR - loc într-un 
templu socotit sfânt; 
biserică. 

SAPROFAG - care se 
hrăneşte cu substante 
organice moarte. 

SĂRBEZÍ, sărbezesc, vb. 
IV. Refl. (Pop.) 1. 
(Despre lapte) A se 
altera, a se acri. 2. 
(Despre vopsele) A-și 
pierde culoarea, 
strălucirea. 3. Fig. 
(Despre oameni) Adeveni 
slab, palid, fără putere.  

SARCÁSTIC adj. 1. 
satiric, (livr.) acrimonios, 
(înv.) satiricesc, (fig.) 
biciuitor, caustic, incisiv, 
înțepător, mușcător, 
pișcător, șfichiuitor, tăios, 
usturător. (Ești cam ~.) 
2. v. batjocoritor. 3. v. 
răutăcios.  

SCANDALIZÁ, 
scandalizez, vb. I. Refl. și 
tranz. A (se) indigna, a 
(se) revolta în fața unei 
fapte rușinoase, a unui 
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abuz, a unei nedreptăți 
etc.  

SCEPTICÍSM s.n. 1 
Concepție care pune la 
îndoială posibilitatea 
cunoașterii veridice a 
realității lumii exterioare 
sau, în general, a oricărei 
cunoștințe certe, punând 
accentul pe caracterul 
relativ incomplet și 
imprecis al acesteia. 2 

Atitudine de neîncredere, 
de îndoială față de cineva 
sau de ceva. 

SCHEMATIC 

SCHEPSIS - pricepere, 
judecată, perspicacitate. 

SCHISMĂ - conflict, 
neîntelegere în principii 
între grupuri sau 

persoane unite până 
atunci. 

SCINDARE - 
descompunere a unui 
compus chimic în 
compuşi mai simpli. 

SCIZIONÁ, scizionez, 
vb. I. Tranz. și refl. A (se) 
despărți, a (se) separa, a 
(se) desprinde dintr-un 
întreg organizat.  

SCIZIUNE = Schismă. 

SCLIVISÍ, sclivisesc, vb. 
IV. 1. Refl. (Pop. și fam.) 
A se îmbrăca cu îngrijire 
exagerată; a se dichisi, a 
se găti. 2. Tranz. A 
netezi, a lustrui; a aplica 
un strat de scliviseală (2) 
pentru a netezi și a 
impermeabiliza. 

SEDATÍV, -Ă, sedativi, -
e, adj., s.n. (Medicament) 
care produce o liniștire a 
stărilor de excitație 

psihică sau motorie, care 
calmează durerile; 

calmant. 

SEDENTÁR, -Ă, 
sedentari, -e, adj. 
(Despre oameni) Căruia 
nu-i place să umble, să 
facă mișcare, care stă 
mai mult acasă; (despre 
îndeletnicirile oamenilor) 
care se desfășoară într-
un spațiu închis; care nu 

necesită mișcare, lipsit de 
mișcare. ♦ (Despre 
populații) Stabil. ♢ Parte 
sedentară = parte a 
unităților militare care 
rămâne în garnizoană în 
timp de război, având 
misiunea de a completa 
efectivele părții operative, 
de a îngriji bunurile 
rămase în cazarmă etc. 

SEMNALMÉNT, 
semnalmente, s.n. 
Totalitatea datelor, 
caracteristicilor exterioare 
după care o persoană 
poate fi identificată. 

SEMNIFICÁ vb. 1. a 
închipui, a înfățișa, a 

reprezenta, a simboliza. 
(Aceste romburi ~ ...) 2. 
a însemna, a simboliza, a 
spune, (înv.) a semna. 
(Această poreclă nu ~ 
nimic.) 3. a fi, a însemna. 
(Ce ~ când visezi un 
porumbel?) 4. a ilustra, a 
însemna, a marca, a 
reprezenta. (Acest roman 
~ o dată importantă în 
literatură.)  

SEMNIFICÁȚIE s. 1. 
(LINGV.) accepție, 
conținut, însemnare, 
înțeles, sens, valoare, 
(rar) semantică, 

semantism, (înv.) noimă, 
simț, tâlc. (~ unui 

cuvânt.) 2. (SEMIOTICĂ) 
denotație. (~ și 
conotație.) 3. înțeles, 
rațiune, rost, sens, tâlc, 
(înv. și pop.) meșteșug, 
(pop.) noimă, (Mold. și 
Munt.) merchez, (înv.) 
tocmeală. (Ce ~ are 
această afirmație?) 4. 
înțeles, mesaj, sens, tâlc, 

(înv.) socoteală. (~ 
adâncă a unei poezii.) 5. 
sens, tâlc, (fig.) preț. 
(Iscat-am frumuseți și ~ii 
noi.) 6. importanță, 
însemnătate, sens, 
valoare, (fig.) preț. (ă 
actului Unirii.)  

SERVIÁBIL, -Ă, 
serviabili, -e, adj. Care își 
oferă cu plăcere și cu 
promptitudine serviciile; 
îndatoritor, săritor, 
binevoitor. 

SERVÍL, -Ă, servili, -e, 
adj. (Livr.) 1. Slugarnic; 
lingușitor, supus. ♦ (Rar) 
Care ține de condiția de 
serv. 2. Care se 

conformează riguros, fără 
rezerve modelului; lipsit 
de originalitate. Imitare 
servilă. ♦ (Despre 
traduceri și traducători) 
Care se ține în mod 
formal de original, 
neglijând conținutul, 
ideile; literal.  

SESIZÁBIL adj. 1. v. 
concret. 2. observabil, 
perceptibil.  

SFIALĂ - atitudine, 
purtare lipsită de 
îndrăzneală, ruşine. 
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SFIDÁ, sfidez, vb. I. 
Tranz. A înfrunta pe 

cineva cu dispreț, cu 
ostentație; a desfide. 

SFIÓS adj. 1. rușinos, 
sfiicios, timid, (rar) 
sfielnic, (reg.) obraznic, 
obrăzat, pâșin, (înv.) 
sfieț. (Ce copil ~!) 2. 
decent, pudic, rușinos. 
(Cu gesturi ~oase.)  

SICANĂ - obstacol; 
cineva sâcâie, agasează. 

SIMÉTRIC adj. 
armonios, concordant, 
echilibrat, proporționat, 
regulat. 

SIMETRIE - armonie 
între părtile unui 
tot;concordantă. 

SINÍSTRU, -Ă, siniștri, -
stre, adj., s.n. I. Adj. 1. 
Care trezește sentimente 
de spaimă, de groază; 
groaznic, înspăimântător. 
♦ Care inspiră oroare; 
oribil. 2. Primejdios, 
lugubru, funest; criminal2. 
II. S.n. Dezastru care 
aduce după sine mari 
pierderi materiale; 
calamitate. 

SLUT - care are un 
defect fizic. 

SMERÉNIE s. 1. v. 
umilință. 2. umilință, 
(înv.) smericiune, 
smerire, (fam.) spăseală, 
spăsenie. (Cu ~ îi sărută 
dreapta.) 3. plecare, 

supunere, umilință, (livr.) 
obsecviozitate, (înv.) 
plecat, umiliațiune, 
umilitate. (~ în fața ... ) 
4. (BIS.) credință, 
cucernicie, cuvioșenie, 
cuvioșie, evlavie, pietate, 

pioșenie, piozitate, 
religiozitate, (livr.) 

devoțiune, (înv.) 
blagocestie, 
blagocestivie, hristoitie, 
râvnă, râvnire, smerire. 
(~ unui credincios.)  

SOLIDIFICÁ, solidífic, 
vb. I. Refl. și tranz. A 
trece sau a face să treacă 
un corp din stare lichidă 
în stare solidă, prin răcire 

sub o temperatură dată; 
p. ext. a îngheța. ♦ 
(Despre grăsimi) A se 
slei. ♦ Refl. A se întări. 

SOLITAR - care se 
găseşte singur; izolat, 
singular. 

SOLÚBIL, -Ă, solubili, -e, 
adj. 1. (Despre substanțe 

sau elemente chimice) 
Care se poate dizolva 
într-un solvent. 2. Fig. 
(Rar) Care se poate 
rezolva, dezlega, explica. 

SOMPTUOS - care 
impresionează prin 
elegantă, luxos. 

SORGÍNTE s. v. izvor, 
început, obârșie, origine, 
proveniență, sursă.  

SOVINISM - atâtarea 
urii şi duşmăniei între 
oameni. 

SOVINÍSM s.n. 
Atitudine politică 
constând în afirmarea 
superiorității unei națiuni 
asupra altora, în 

manifestarea 
exclusivismului și 
intoleranței naționale; 
naționalism extremist. 

SPÉCTRU, spectre, s.n. 
1. Ansamblu de valori 

fizice pe care le poate 
lua, în condiții 

determinate, o mărime 
dată. ♦ Ansamblul 
imaginilor obținute prin 
descompunerea, cu un 
instrument optic, a 
radiației electromagnetice 
complexe. ♦ Totalitatea 
liniilor de fluid în mișcare, 
a liniilor de câmp dintr-un 
magnet etc. ♦ Totalitate 

a radiațiilor 
electromagnetice ale unui 
corp ceresc, dispuse în 
funcție de lungimea lor 
de undă sau de frecvență 
(și înregistrate). 2. 
Fantasmă, fantomă. ♦ 
Fig. Ceea ce produce 
îngrijorare, spaimă; 
pericol iminent.  

SPECULA - a trage 
foloase dintr-o situatie, a 
profita. 

SPECULANT 

SPONGIÓS, -OÁSĂ, 
spongioși, -oase, adj. 
Care este poros ca un 
burete; care are 
proprietatea de a suge 

lichidele. 

SPORÁDIC, -Ă, 
sporadici, -ce, adj. 
(Adesea adverbial) Care 
apare, care se manifestă 
pe ici, pe colo sau din 
când în când; lipsit de 
continuitate; distanțat, 
rar; împrăștiat, dispersat, 

răzleț, izolat; întâmplător. 

STAGIU - perioadă de 
timp în cursul căreia un 
om al muncii începător 
lucrează pentru a 
dobândi experientă. 
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STAGIÚNE, stagiuni, s.f. 
Perioadă de timp 

determinată în cadrul 
fiecărui an, în care 
teatrele susțin regulat 
reprezentații.  

STÂNJENÍ, stânjenésc, 
vb. IV. 1. Tranz. și refl. 
recipr. A (se) stingheri, a 
(se) deranja, a (se) jena, 
a (se) împiedica de la o 
îndeletnicire. 2. Refl. 

(Reg.) A se sfii, a se 
rușina; a ezita. 

STĂRUITÓR adj., adv. 
1. adj. insistent, 
perseverent, persistent, 
răzbătător, statornic, 
tenace, (livr.) persuasiv, 
(rar) străbătător. (Om 
stăruitor în acțiunile 

începute.) 2. adj. v. 
tenace. 3. adj. v. 
perseverent. 4. adj. 
asiduu, insistent, 
perseverent, silitor, 
sârguincios, sârguitor, 
susținut, tenace, zelos. 
(Eforturi stăruitoare.) 5. 
adv. v. insistent. 6. adj. 
v. încăpățânat. 7. adj. 

persistent. 8. adj., adv. v. 
serios.  

STATÓRNIC adj. 1. v. 
stabil. 2. fixat, sedentar, 
stabil, (înv.) așezător, 
stătător. (Populații ~.) 3. 
stabil, (pop.) vătraș. 
(Țigani ~.) 4. v. 
consecvent. 5. durabil. 6. 
v. fidel. 7. v. stăruitor. 8. 
v. susținut. 9. v. hotărât. 
10. v. neclintit.  

STĂVILÍ vb. 1. v. 
zăgăzui. 2. v. îndigui. 3. 
v. tempera. 4. v. 
împiedica.  

STEREOTIPÍE s.f. 1. 
(Instalație sau procedeu 

de) reproducere și 
multiplicare a unei forme 
tipografice, prin turnare 
într-un metal sau prin 
mulare în cauciuc ori în 
alt material plastic a unei 
copii după această formă. 
♦ Formă de tipar obținută 
prin stereotipie (1). 2. 
Faptul de a se repeta 

ceva, de a fi mereu 
același. ♦ Simptom al 
unor boli mintale 
constând în repetarea 
automată de către bolnav 
a acelorași cuvinte sau a 
acelorași gesturi. 

STIGMATIZÁ, 
stigmatizez, vb. I. Tranz. 
1. A arunca asupra cuiva 
sau a ceva disprețul 
public, a condamna cu 
toată severitatea; a 
înfiera, a dezonora. 2. 
(Înv.) A aplica (cu fierul 
roșu) stigmatul pe corpul 
sclavilor sau al 
delincvenților. 

STILÁT, -Ă, stilați, -te, 

adj. (Despre oameni) 
Care are o comportare, o 
ținută aleasă, civilizată; 
manierat; (despre oameni 
de serviciu) format, 
instruit pentru un serviciu 
pretențios.  

STILIZÁ vb. 1. a cizela, 
(rar) a subtiliza, (pop.) a 
ageri, (fam. fig.) a ciopli, 
a peria, a pieptăna, (fig.) 
a șlefui. (A ~ un text 
literar.) 2. a esențializa. 
(A ~ un cap de copil, în 
pictură.)  

STINGHÉR adj. 1. 
descompletat, 

desperecheat, disparat. 
(Un pantof ~.) 2. pustiu, 

singur. (A rămas ~ pe 
lume.) 3. izolat, singur, 
străin. (Se simțea ~ în 
locul acela.) 4. stingherit, 
stânjenit. 

STIPULÁ, stipulez, vb. I. 
Tranz. (Jur.) A introduce, 
a prevedea, a specifica o 
clauză într-un act, într-un 
contract. 

STÓIC, -Ă, stoici, -ce, 
adj., s.m. și f. I. Adj. 1. 
Care aparține stoicismului 
(1), privitor la stoicism. 2. 
Ferm, curajos, neclintit 
(în fața vicisitudinilor 
vieții). II. S.m. și f. 1. 
Adept al stoicismului (1). 
2. Om ferm, curajos, 

neclintit, plin de tărie 
sufletească (în fața 
vicisitudinilor vieții).  

STOICÍSM s.n. 1. 
Curent filozofic în Grecia 
și Roma antică, care 
conținea elemente 
materialiste în ceea ce 
privește problema 
cunoașterii și care în 

domeniul eticii susținea 
că oamenii trebuie să 
trăiască potrivit rațiunii, 
să renunțe la pasiuni și la 
plăceri, să considere 
virtutea ca singurul bun 
adevărat și să se 
dovedescă neclintiți în 
fața vicisitudinilor vieții. 
2. Tărie, fermitate morală 
în încercările vieții. 

STRÁȘNIC, -Ă, strașnici, 
-ce, adj., adv., s.m. I. 
Adj. (Exprimă ideea de 
superlativ) 1. Foarte bun, 
minunat; foarte mare; 
foarte puternic; 
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extraordinar, 
nemaipomenit. 2. 

Îngrozitor, înfiorător, 
înspăimântător; grozav, 
cumplit, teribil. ♦ Foarte 
sever, foarte aspru. II. 
Adv. 1. (Foarte) tare, 
(tare) mult, teribil. 2. 
(Legat de un adj. prin 
prep. „de”, exprimă 
raportul de superlativ) 
Foarte, extraordinar, 

nespus. 

STRÁNIU, -IE, stranii, 
adj. (Livr.; adesea 
adverbial) Care iese din 
comun, care șochează 
prin aspect, manifestări 
etc.; neobișnuit, ciudat, 
bizar.  

STUPEFIÁNT, -Ă, 

stupefianți, -te, adj., s.n. 
(Substanță 
medicamentoasă) care 
inhibă centrii nervoși, 
provocând o stare de 
inerție fizică și psihică și 
care, folosită mult timp, 
duce la obișnuință și la 
necesitatea unor doze 
crescânde; p. gener. 

(substanță) care, prin 
folosire repetată, dă 
naștere fenomenului de 
obișnuință; drog.  

STUPID - lipsit de sens, 
de ratiune. 

STUPOÁRE s.f. 1. 
(Livr.), Stare de uluire 
provocată de o surpriză 

sau de o emoție 
puternică; uimire, 
stupefacție. 2. (Med.) 
Simptom care apare în 
unele psihoze, manifestat 
prin deprimare, amuțire, 
imobilitate și 
insensibilitate completă. 

SUÁV, -Ă, suavi, -e, adj. 
Care produce o impresie 

de gingășie, de finețe; 
delicat, grațios, fin. 

SUBIECTIV - care are 
caracter personal. 

SUBMINÁ, subminez, 
vb. I. Tranz. A ataca, a 
lovi (indirect, pe ascuns) 
pentru a slăbi, a 
compromite, a zădărnici 
sau a nimici o acțiune, o 
realizare (a unui 
adversar).  

SUBSTITUÍ, substítui, 
vb. IV. Tranz. și refl. A 
(se) situa în locul altuia; a 
(se) înlocui. ♦ (Jur.) A 
comite infracțiunea de 
substituire de persoană.  

SUBSTITUTIE - 

înlocuire a ceva prin 
altceva similar. 

SUBVERSIÚNE, 
subversiuni, s.f. 
Subminare. 

SUCCÍNT adj. 1. v. 
concis. 2. v. sintetic. 3. v. 
sumar.  

SUGUBĂT - primejdios, 
înşelător. 

SUMBRU - întunecat, 
închis, posomorât. 

SUPLÉȚE s.f. Însușirea 
de a fi suplu; mlădiere, 
flexibilitate, maleabilitate. 
♦ Spec. Proprietate a 
unui corp solid de a putea 
suferi mari deformații 
nepermanente, prin 
încovoiere ori torsiune, 
sub acțiunea unor 
solicitări relativ mici; 
elasticitate. 

SUPRAREALÍSM s.n. 
Curent literar și artistic 

apărut în prima jumătate 
a sec. XX, care pune 

accentul pe activitatea 
spontană a imaginației și 
pe exploatarea zonelor 
iraționalului în creația 
artistică. 

SURESCITÁ, surescít, 
vb. I. Tranz. A excita 
peste măsură; a aduce 
într-o stare de iritație, de 
nervozitate extremă. 

TACHINÁ, tachinez, vb. 
I. Tranz. A necăji în 
glumă și fără răutate, a 
contraria în lucruri 
mărunte. ♦ Fig. (Rar) A 
obseda, a neliniști.  

TACTICIÁN, -Ă, 
tacticieni, -e, s.m. și f. 
Specialist în probleme de 

tactică  

TACTÍL, -Ă, tactili, -e, 
adj. Care ține de simțul 
pipăitului, privitor la 
simțul pipăitului; care se 
poate percepe prin pipăit. 

TAGMĂ - totalitatea 
persoanelor care fac 
parte din aceeaşi 
categorie. 

TANGÉNT, -Ă, tangenți, 
-te, adj., s.f. 1. Adj. 
(Despre drepte) Care 
atinge o curbă într-un 
singur punct. ♦ (Despre 
planuri) Care conține 
tangente (2) la toate 
curbele care trec printr-
un punct al unei 

suprafețe, care atinge 
suprafața într-un singur 
punct. 2. S.f. Linie 
dreaptă care atinge o 
curbă într-un singur 
punct. ♢ Loc. adv. În (sau 
prin) tangentă = 
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tangențial. ♢ Expr. A 
scăpa prin tangentă = a 

se eschiva de la un lucru 
prinzând momentul 
potrivit; a scăpa cu greu 
dintr-o situație dificilă. 3. 
S.f. Funcție 
trigonometrică egală cu 
câtul dintre funcția sinus 
și funcția cosinus. 

TÂNGUI - a vorbi 
plângându-se, jelindu-se. 

TARĂ - defect fizic sau 
moral; viciu, cusur. 

TĂRĂGĂNÁ, tărăgănez, 
vb. I. 1. Tranz. A amâna 
de pe o zi pe alta 
rezolvarea unei probleme, 
începerea sau terminarea 
unei acțiuni etc.; a face 
să se prelungească, să se 

întârzie o acțiune, o 
soluționare. ♦ A merge 
încet, anevoie, târându-și 
picioarele. ♦ A vorbi rar, 
lungind silabele. 2. Refl. 
impers. (Despre vreme, 
timp) A dura, a se 
prelungi. 3. Intranz. 
(Reg.) A cânta alene, cu 
jale, a doini.  

TATONÁ, tatonez, vb. I. 
Tranz. A face încercări 
prudente în mai multe 
direcții pentru a cunoaște 
o situație, a găsi o 
soluție; a proceda cu 
nesiguranță, cu ezitare; a 
sonda. ♢ Expr. A tatona 
terenul = a cerceta 

posibilitățile de reușită 
înainte de începerea unei 
acțiuni. 

TAUTOLOGÍE, 
tautologii, s.f. 1. Greșeală 
de limbă care constă în 
repetarea inutilă a 

aceleiași idei, formulată 
cu alte cuvinte; cerc 

vicios, pleonasm. 2. 
Fenomen sintactic care 
constă în repetarea unor 
cuvinte cu același sens, 
dar cu funcțiuni diferite, 
marcate de obicei prin 
deosebire de intonație 
sau de formă și care, 
exprimând identitatea 
celor doi termeni, are 

rolul de a sublinia o 
calitate sau o acțiune. 3. 
(Log.) Judecată în care 
subiectul și predicatul 
sunt exact aceeași 
noțiune. 4. Expresie din 
logica simbolică, care, în 
limitele unui sistem 
formal, este adevărată în 
orice interpretare. 

TEDÉUM, tedeumuri, 
s.n. 1. Vechi imn latin în 
formă de psalm de 
preamărire a lui 
Dumnezeu. 2. Scurt 
serviciu religios (oficiat 
într-o împrejurare 
solemnă).  

TELEGÉNIC, -Ă, 

telegenici, -ce, adj. Care 
are expresivitate pe 
ecranul televizorului. 

TELÚRIC, -Ă, telurici, -
ce, adj. (Livr.) Care 
aparține Pământului, 
privitor la pământ; 
pământesc. ♢ Curent 
teluric = curent electric 
care circulă prin sol. 

TEMELÍE, temelii, s.f. 
Partea inferioară a unei 
construcții, coloane, 
statui etc., prin care 
acestea se sprijină pe 
pământ; fundație, 
fundament, bază. ♢ Loc. 

adv. Din (sau până în) 
temelii (sau temelie) = de 

la (sau până la) bază; cu 
totul, cu desăvârșire, 
radical. ♢ Expr. A pune 
temelie = a pune bazele, 
a funda, a întemeia. 

TEMERÁR adj. v. brav, 
curajos, cutezător, dârz, 
inimos, îndrăzneț, 
neînfricat, semeț, viteaz.  

TEMPERANTĂ - 
cumpătare, moderatie. 

TÉMPO s.n. 1. Viteză, 
iuțeală cu care se execută 
o piesă muzicală, 
conform conținutului și 
caracterului ei. ♦ Ritm, 
cadență. 2. (Lingv.) 
Viteză de succesiune a 
silabelor cuvintelor în 

cursul vorbirii; ritm al 
vorbirii. 

TENACITATE - 
stăruintă, perseverentă, 
tenace. 

TENDENȚIÓS, -OÁSĂ, 
tendențioși, -oase, adj. 
Care urmărește un 
anumit scop, care 
trădează o tendință 
ascunsă; care vrea să 
insinueze ceva; lipsit de 
obiectivitate, părtinitor. 

TENEBRÓS, -OÁSĂ, 
tenebroși, -oase, adj. 
(Livr.) Întunecos, 
sumbru, obscur. ♦ 
(Substantivat, m.; la pl.) 
Grup de pictori italieni din 

sec. XVII, a căror pictură 
este caracterizată prin 
atmosferă întunecată și 
prin treceri bruște de la 
lumină la umbră, cu 
puternice efecte de 
clarobscur. ♦ Fig. (Despre 
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oameni) Posomorât, 
închis. ♦ Fig. Ascuns și 

perfid 

TERIFIÁNT adj. v. 
cumplit, cutremurător, 
fioros, groaznic, grozav, 
înfiorător, înfricoșător, 
îngrozitor, 
înspăimântător, macabru, 
monstruos, oribil, 
sângeros, teribil, 
zguduitor.  

TERMOGÉN, -Ă, 
termogeni, -e, adj., s.n. 
1. Adj. Care produce 
căldură. 2. S.n. Substanță 
care se aplică pe piele 
pentru a produce o 
reacție terapeutică locală 
de natură termică. 

TERMOREZISTÉNT, -Ă, 

termorezistenți, -te, adj. 
(Despre unele materiale) 
Rezistent la căldură. 

TEVATURĂ - bucluc, 
neplăcere, necaz. 

TIMORÁT adj. v. fricos, 
intimidat, sălbatic, 
speriat, sperios, temător.  

TIRÁDĂ, tirade, s.f. 1. 
(Adesea fig.) Parte dintr-
un discurs în care 
oratorul dezvoltă pe larg 
(și cu emfază) o idee, o 
teză. 2. Fragment dintr-o 
operă literară 
(dramatică), de întindere 
mai mare, caracterizată 
printr-o deosebită 
intensitate afectivă, spus 

fără întrerupere de unul 
dintre eroi. 

TOLERANT - îngădiutor, 
indulgent. 

TONIFICÁ, tonífic, vb. I. 
Tranz. (Livr.) A întări, a 

fortifica un țesut, un 
organ, un organism 

TORÉNT, torente, s.n. 
Apă curgătoare (de 
munte) cu debit 
nestatornic, care apare în 
urma ploilor mari sau 
după topirea bruscă a 
zăpezii și care curge 
vijelios pe povârnișurile 
munților sau ale 
dealurilor, având o mare 

forță de eroziune; puhoi, 
șuvoi.  

TORSIÚNE, torsiuni, s.f. 
1. Deplasare relativă a 
două secțiuni paralele și 
transversale ale unui 
obiect solid; răsucire. ♦ 
Indice care arată gradul 
de torsiune (1) al unui 

material textil. 2. 
Scrântitură, luxație. 

TOTALITÁR, -Ă, 
totalitari, -e, adj. (Despre 
state, despre regimuri și 
concepții politice) Care 
aplică sau preconizează 
dictatura unei minorități, 
majoritatea populației 
fiind lipsită de drepturi și 

de libertăți.  

TOTALITARISM - regim 
politic, dominatie 
neângrădită a unei 
minorităti, care suprimă 
drepturile şi libertătile 
democratice. 

TOTALMÉNTE adv. În 
mod complet, cu totul, în 

întregime, cu desăvârșire. 

TRACASÁ, tracasez, vb. 
I. Tranz. (Livr.) A plictisi, 
a necăji, a sâcâi pe 
cineva.  

TRĂINICÍE s.f. 
Însușirea de a fi trainic, 

de a dura; soliditate, 
rezistență, durabilitate.  

TRANŞANT - care nu 
admite alternativa, 
categoric, hotărât. 

TRANSCEDENTAL - 
care se referă la forme 
apriorice ale cunoaşterii. 

TREIERÁ, tréier, vb. I. 
Tranz. 1. A separa (prin 
batere, cu mașini speciale 
etc.) boabele, semințele 
de restul unei plante. ♢ 
Aparat de treierat = 
ansamblu, la o batoză 
sau la o combină, în care 
se efectuează operația de 
treierare a cerealelor. 

TRÉMĂ, treme, s.f. 
Semn diacritic format din 
două puncte care se 

așază orizontal deasupra 
unei vocale, în unele 
limbi, pentru a indica o 
anumită pronunțare a 
sunetului respectiv.  

TREPIDANT - plin de 
emotie, tensiune. 

TRESĂLTÁ, tresált, vb. I. 
Intranz. A tresări, a vibra 
de emoție, a se bucura 
foarte tare. 

TRICUSPID - care are 
trei vârfuri. 

TRIDÉNT, tridente, s.n. 
Furcă cu trei dinți care 
era considerată în 
antichitate ca simbol al 
puterii zeului Neptun.  

TRIPARTÍT, -Ă, 
tripartiți, -te, adj. Care 
are trei părți; din trei 
părți. ♦ Care are loc între 
trei state sau trei partide.  

TRIPTÍC, triptice, s.n. 
Tablou compus din trei 

https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/


https://jascop.ro/relatiile-interpersonale/   99 

părți separate (prinse în 
balamale în așa fel încât 

părțile laterale să se 
închidă peste cea din 
mijloc), pe care sunt 
pictate scene sacre și 
chipuri de sfinți, de zei 
etc. sau sunt scrise, sub 
formă de pomelnic, nume 
de ctitori, de domni etc. 
♦ P. gener. Ansamblu 
alcătuit din trei părți 

distincte. 

TRIUMVIRÁT, 
triumvirate, s.n. (În Roma 
antică) Formă de 
conducere politică 
reprezentând alianța a 
trei conducători politici și 
militari; persoanele care 
dețineau această 
conducere. 

TROGLODIT - care 
trăieşte în caverne; om 
cu nivel de trai scăzut. 

TRÚDĂ, trude, s.f. (Pop.) 
1. Efort fizic sau 
intelectual deosebit; 
muncă grea, istovitoare; 
oboseală, osteneală. ♢ 
Loc. adv. Cu trudă = din 

greu, cu mare efort. ♦ 
Rodul, rezultatul concret 
al ostenelii cuiva; 
agoniseală, folos, câștig. 
2. Chin, suferință; durere, 
necaz.  

TRUFÁȘ, -Ă, trufași, -e, 
adj. 1. (Adesea 
substantivat) Plin de 

trufie, peste măsură de 
mândru, de orgolios; 
înfumurat, arogant, 
îngâmfat. ♦ Care arată, 
care manifestă trufie, 
mândrie, îngâmfare. 
Privire trufașă. 2. Măreț, 
grandios, superb. 

TRUFANDÁ, trufandale, 
s.f. Cel dintâi fruct sau 

rod al pământului dintr-o 
producție anuală; p. ext. 
produs alimentar (mai 
ales fruct sau legumă) 
care apare pe piață mai 
înainte de timpul normal 
în care trebuie să apară. 

TRUNCHIÁ, trunchiez, 
vb. I. Tranz. (Adesea fig.) 
A ciunti, a reteza, a 

mutila; a fragmenta, a 
tăia.  

TUMEFIAT - umflat. 

ULTRAGIÁ, ultragiez, 
vb. I. Tranz. A insulta pe 
un reprezentant al 
autorității în exercițiul 
funcțiunii, a comite un 
ultraj; p. gener. a jigni, a 

insulta, a ofensa etc. 
(grav) pe cineva  

ULUÍT, -Ă, uluiți, -te, 
adj. Cuprins de o mare (și 
neașteptată) mirare, 
admirație, emoție; uimit, 
surprins. ♦ Năucit, 
buimăcit.  

UMECTÁ, umectez, vb. I. 
Tranz. (Livr.) A umezi 
ușor (și numai la 
suprafață). 

UMOÁRE, umori, s.f. 1. 
Lichid intercelular 
constituind mediul în care 
trăiesc celulele 
organismelor. ♢ Umoare 
apoasă = lichid 
transparent care se află 

în camera anterioară a 
ochiului. Umoare vitroasă 
= masă gelatinoasă care 
se află în camera 
posterioară a ochiului. 2. 
(Livr.) Dispoziție 

sufletească; fire, 
temperament. 

UNELTÍ, uneltesc, vb. 
IV. Tranz. A pregăti în 
ascuns, a pune la cale, a 
urzi o acțiune reprobabilă 
împotriva cuiva sau 
pentru a obține ceva; a 
complota. 

UNILATERÁL, -Ă, 
unilaterali, -e, adj. Care 
este îndreptat, situat într-
o singură direcție. ♦ Care 
nu angajează decât una 
dintre părțile 
contractante. ♦ Care este 
hotărât (în mod arbitrar) 
de una singură dintre 
părți. ♦ Care ține seamă 
de o singură latură a 
lucrurilor; care cunoaște 

numai un aspect al unei 
probleme și judecă dintr-
un singur punct de 
vedere sau se mărginește 
la un singur domeniu de 
cunoștințe; mărginit; 
arbitrar.  

UNIONÁL, -Ă, unionali, -
e, adj. Care aparține unei 
uniuni, privitor la o 

uniune, care alcătuiește o 
uniune.  

UNISÓN s.n. Executare 
de către un grup vocal 
sau instrumental a unei 
melodii la aceeași 
înălțime. ♦ Fig. Acord 
deplin, comuniune de 
idei, de sentimente, de 

interese. 

URDOARE - secretie 
gălbuie care se depune 
pe marginea pleoapelor. 

URSÚZ, -Ă, ursuzi, -e, 
adj. (Despre oameni și 
manifestările lor; adesea 
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substantivat) Morocănos, 
posac, neprietenos, 

necomunicativ, 
nesociabil. ♦ Fig. Lipsit 
de atracție, de căldură; 
respingător. 

VACÁNT, -Ă, vacanți, -
te, adj. 1. (Despre 
posturi, funcții etc.) Care 
nu este ocupat de 
nimeni, fără titular; liber. 
2. (Jur.; despre 

succesiuni) Care este 
disponibil și nereclamat 
de moștenitori.  

VACARM - zgomot 
asurzitor. 

VACUUM - vid. 

VĂDÍT, -Ă, vădiți, -te, 
adj. (Adesea adverbial) 
Care este limpede, clar, 

evident.  

VALID - apt pentru 
muncă; care îndeplineşte 
toate conditiile. 

VALIDÁ, validez, vb. I. 
Tranz. (Jur.) A confirma, 
a recunoaște 
valabilitatea, puterea 
juridică a unui act de 
procedură, a unui mandat 
electiv etc.  

VÂNZOLEÁLĂ, vânzoleli, 
s.f. Faptul de a (se) 
vânzoli; frământare, 
agitație, mișcare, 
vânzolit. 

VAPORIZÁ, pers. 3 
vaporizează, vb. I. Refl. 
(Despre lichide) A se 
transforma în stare de 
vapori; a se evapora. 

VARIABIL - susceptibil 
de a se schimba. 

VARIETÁTE, varietăți, 
s.f. 1. Calitatea a ceea ce 

este divers, variat; 
felurime, diversitate. ♦ 

(La pl.) Spectacol 
distractiv, ușor, alcătuit 
din cântece, dansuri, 
numere de circ, recitări, 
cuplete etc. 2. Formă 
(diferită), soi (deosebit). 
♦ (Biol.) Individ (sau 
grup de indivizi) care se 
diferențiază în cadrul unei 
specii prin unele 

particularități 
morfologice; categorie 
sistematică inferioară 
speciei.  

VÂRTÓS, -OÁSĂ, vârtoși, 
-oase, adj., adv. I. Adj. 1. 
Puternic, voinic, viguros, 
robust. 2. Tare, des, 
îndesat, solid, dur, dens, 
compact. ♦ (În expr.) 
Vârtos la cap = dârz, 
încăpățânat, îndărătnic. ♦ 
(Despre vinuri) Care are 
o concentrație mare de 
alcool; tare. II. Adv. 1. 
Cu putere, cu forță, cu 
tărie, zdravăn. 2. (La 
comparativ) Mai ales, mai 
cu seamă, mai mult, cu 

atât mai mult.  

VAST adj. 1. v. 
nemărginit. 2. v. întins. 3. 
întins, larg, spațios. 
(Bulevarde ~.) 4. 
cuprinzător, enciclopedic, 
universal. (Cunoștințe ~; 
spirit ~.) 5. v. bogat.  

VEGETÁ, vegetez, vb. I. 
Intranz. 1. (Despre 
plante) A trăi, a crește, a 
se dezvolta. 2. Fig. 
(Despre oameni) A trăi 
fără a realiza nimic, a 
duce o viață obscură, 
lipsită de activitate. 

VEHEMÉNT adj. 1. 
viguros, violent, virulent. 

(Un protest ~.) 2. v. 
impetuos.  

VENERÁ, venerez, vb. I. 
Tranz. A respecta în mod 
deosebit, a cinsti în cel 
mai înalt grad, a 
manifesta o prețuire 
profund respectuoasă 
pentru cineva sau ceva. 

VENERÁBIL, -Ă, 
venerabili, -e, adj. 
(Adesea substantivat) 
Care inspiră cel mai 
profund respect, care 
este vrednic de o stimă, 
de o considerație 
deosebită. ♢ Vârstă 
venerabilă, se spune 
despre vârsta unui om 

foarte bătrân. 

VENETÍC, -Ă, venetici, -
ce, subst. I. S.m. și f. 
(Adesea peior.) Persoană 
venită undeva din alte 
locuri și considerată 
străină în locul unde s-a 
stabilit. II. S.m. Veche 
monedă venețiană din 
aur, care a circulat în 

trecut și în țările 
românești. 

VENTRÁL, -Ă, ventrali, -
e, adj. Care ține de 
pântece, privitor la 
pântece, din regiunea 
pântecelui; p. gener. care 
aparține părții anterioare 
a corpului uman sau a 

unui organ al omului; 
care aparține părții 
inferioare a corpului unui 
animal; privitor la aceste 
părți.  
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VERACITÁTE s. v. 
adevăr, realitate, 

veridicitate.  

VERNISÁJ, vernisaje, 
s.n. 1. Faptul de a 
vernisa1. 2. Deschidere 
oficială, inaugurare a unei 
expoziții de artă (în 
special de pictură).  

VERSIFICÁ, versific, vb. 
I. 1. Tranz. A transpune 
un text (de proză), o 
temă etc. în versuri. 2. 
Intranz. (Rar) A face, a 
scrie versuri; a versui.  

VERTIGINÓS, -OÁSĂ, 
vertiginoși, -oase, adj. 
Care se produce, se 
mișcă, se succedă cu 
mare viteză, cu rapiditate 

VESTÍGIU, vestigii, s.n. 

(Livr.) Urmă din trecut; 
rămășiță a ceva vechi, 
dispărut de mult (și care 
prezintă o importanță 
documentară, culturală 
etc.).  

VIAGÉR, -Ă, viageri, -e, 
adj. (Despre drepturi, 
rente, pensii) De care se 
bucură cineva toată viața, 
dar care nu este 
transmisibil urmașilor. 

VIBRÁ, vibrez, vb. I. 
Intranz. 1. (Despre 
corpuri sau medii) A se 
mișca oscilatoriu și 
periodic în jurul poziției 
sale de echilibru; a avea 
vibrații; a tremura, a 

trepida; p. ext. a produce 
sunete. ♦ (Despre 
sunete) A răsuna. ♦ 
(Despre voce) A avea o 
sonoritate tremurătoare, 
a exprima o emoție 
puternică prin tremuratul 

sunetelor pe care le 
articulează. 2. Fig. A 

pâlpâi. 3. Fig. (Despre 
oameni) A fi emoționat 
puternic, a fremăta, a 
palpita (sub impresia unei 
emoții). 

VIGILÉNȚĂ, vigilențe, 
s.f. Atitudine de 
observare atentă și 
susținută, de 
supraveghere continuă a 

ceea ce se întâmplă în 
jurul său (pentru a 
preveni, a descoperi sau 
a combate acțiuni 
reprobabile, ostile, 
dușmănoase) 

VIGOÁRE s.f. 1. Forță 
fizică, putere (de lucru, 
de acțiune); energie; 

vitalitate. 2. (În loc. adj.) 
În vigoare = (despre legi, 
dispoziții etc.) valabil într-
o anumită perioadă de 
timp. 

VIOICIÚNE, vioiciuni, 
s.f. 1. Calitatea de a fi 
vioi; sprinteneală, 
zburdălnicie, agerime în 
mișcări; însuflețire, 

animație. ♦ Neastâmpăr, 
strălucire, expresie vie; 
elan, avânt. 2. 
Capacitatea de a înțelege 
cu ușurință ceva, de a 
reacționa spontan la 
ceva; istețime; 
spontaneitate. 

VIRÁN, -Ă, virani, -e, 

adj. (Despre terenuri) 
Care, deși se află într-un 
cartier construit și locuit, 
este fără clădiri și, de 
obicei, neîngrădit.  

VIRTUOS - care 
manifestă multe calităti, 

corect. 

VIRTUÓZ, virtuozi, s.m. 
Persoană care stăpânește 
în mod desăvârșit tehnica 
unui instrument muzical 
sau, p. gener., tehnica 
unei arte.  

VIRULÉNT, -Ă, virulenți, 
-te, adj. Care are o mare 
toxicitate; care este în 
stare să producă boli; 
(despre boli) care este 
cauzat de un virus. ♦ Fig. 
Distrugător, nimicitor; de 
o mare violență.  

VITALITÁTE, vitalități, 
s.f. Caracterul a ceea ce 
este viu; putere de viață, 
vigoare vitală; energie, 

forță, dinamism. 

VOALÁ, voalez, vb. I. 1. 
Tranz. A acoperi cu un 
voal (1); a ascunde, a 
masca; fig. a înșela 
aparențele ♢ Refl. Se 
voalează înainte de a 
pleca. ♦ Refl. (Despre 
voce sau sunete) A-și 
pierde sonoritatea și 

limpezimea; a se 
estompa. 2. Refl. (Despre 
unele materiale 
fotografice) A se strica, a 
se deprecia, a-și pierde 
însușirile din cauza 
voalului (2); a se înnegri. 

VOCIFERA - a vorbi 
răstit, mânios. 

VOLUPTATE - plăcere a 
simturilor, a trupului. 

VORÁCE, voraci, -ce, 
adj. Care mănâncă cu 
poftă exagerată, cu 
lăcomie, mâncăcios; 
lacom, gurmand.  
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VRÉDNIC, -Ă, vrednici, -
ce, adj. 1. Harnic, iute, cu 

rost la treabă. ♦ Capabil, 
destoinic. 2. Demn de..., 
care merită să..., căruia i 
se cuvine pe drept ceva. 
♢ Expr. (Reg.) A fi 
vrednic = a valora, a 
prețui. ♦ (Urmat de un 
conjunctiv sau un 
infinitiv) Care este în 
stare, care posedă 

însușirile necesare pentru 
a săvârși ceva.  

VULGAR - ordinar, 
grosolan. 

WALHÁLLA s.f. (În 
mitologia germanică și 
scandinavă) Locașul zeilor 
și al eroilor.  

XENOFOBIE - ură fată 

de străini şi fată de tot 
ceea ce este străin. 

ZĂBAVĂ - întârziere, 
încetineală, zăbovire. 

ZADÁRNIC adj., adv. 1. 
adj. ineficace, ineficient, 
infructuos, inutil, 
nefolositor, netrebuincios, 
neutil, van, (livr.) 
inoperant, oțios, 
superfluu, (înv.) 
netrebnic, prisoselnic, 
prisositor, (fig.) deșert, 
gratuit, steril, sterp. 
(Eforturi ~.) 2. adv. v. 
degeaba.  

ZADÁRNIC, -Ă, 
zadarnici, -ce, adj. 1. 
(Adesea adverbial) Care 

este fără folos, fără rost, 
nefolositor, inutil. 2. 
(Înv.) Vanitos, trufaș, 
îngâmfat.  

ZĂGĂZUIT - oprit pe loc, 
barat. 

ZĂLÓG2, zăloguri, s.n. 
(Pop.) Amanet, garanție, 

gaj, chezășie ♢ Expr. A-și 
lăsa pieile (sau pielea) 
zălog = a cădea în 
mâinile dușmanului, a-și 
pierde viața, a se lăsa 
omorât. ♦ Sechestru, 
ipotecă. 2. Obiect (rar 
persoană) lăsat ca 
garanție. 

ZĂMISLI - a concepe, a 

procreea. 

ZBÚCIUM, (rar) 
zbuciume, s.n. 1. Stare 
de neliniște sufletească; 
frământare, zbuciumare, 
neastâmpăr. 2. Mișcare 
grăbită, agitată și 
zgomotoasă; agitație, 
tumult, învălmășeală.  

ZEFLEMEÁ, zeflemele, 
s.f. Ironie ușoară, luare în 
râs, glumă batjocoritoare. 
♢ Expr. A lua în zeflemea 
= a-și bate joc de cineva, 
a lua în râs. 

ZEFLEMITOR - care 
ironoizează, care-şi bate 
joc de cineva sau de 
ceva. 

ZICĂTOÁRE, zicători, 
s.f. 1. Frază scurtă, 
uneori rimată, 
asemănătoare maximei, 
prin care poporul exprimă 
în mod metaforic o 
constatare de ordin 
general, filozofic, un 
principiu etic, o normă de 

conduită etc.; zicătură, 
zicală, proverb. 2. (Reg.) 
Bucată muzicală; p. ext. 
instrument muzical. 

ZURBAGÍU, -ÍE, 
zurbagii, adj. (Adesea 
substantivat) Căruia îi 

place să se certe; 
scandalagiu. ♦ (Înv.) 

Răsculat, răzvrătit, rebel.  
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