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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI

Aceastã ediþie reproduce integral textul lucrãrii Dicþionar
al greºelilor de limbã, Editura Academiei Republicii Socia-
liste România, [Bucureºti,] 1982. Ortografia a fost modi-
ficatã în conformitate cu prevederile lucrãrilor normative
în vigoare, ceea ce a impus ºi reaºezarea unor cuvinte în
ordinea alfabeticã actualã. Deoarece numeroase recomandãri
fãcute de autor nu mai sunt actuale sau chiar nu au fost
vreodatã acceptate ca normã generalã, am considerat necesar
sã reproducem într-un chenar, ori de câte ori a fost nevoie,
formele ºi precizãrile referitoare la scriere, pronunþare ºi
flexiune din Dicþionarul ortografic, ortoepic ºi morfologic
al limbii române, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, Editura
„Univers Enciclopedic“, Bucureºti, 2005. Pentru sensurile
unor cuvinte, explicate în acelaºi fel, am folosit Dicþionarul
explicativ al limbii române, ediþia a II-a, Editura „Univers
Enciclopedic“, Bucureºti, 1996. 

LIVIU GROZA

5



SIGLE ªI ABREVIERI

Sigle

DEX Dicþionarul explicativ al limbii române, Editura Aca-
demiei R.S.R., Bucureºti, 1975 (Institutul de Lingvis-
ticã din Bucureºti)

DEX2 Dicþionarul explicativ al limbii române, ediþia a II-a,
Editura „Univers enciclopedic“, Bucureºti, 1998 (Aca-
demia Românã, Institutul de Lingvisticã din Bucureºti
„Iorgu Iordan“)

DLR Dicþionarul limbii române, Serie nouã, M–, Editura
Academiei R.S.R., Bucureºti, 1965 ºi urm. (Academia
R.S.R.)

DN Florin Marcu ºi Constant Maneca, Dicþionar de neo-
logisme, ed. a III-a, Editura Academiei R.S.R., Bucu-
reºti, 1978

DOOM2 Dicþionarul ortografic, ortoepic ºi morfologic al lim-
bii române, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, Editura
„Univers enciclopedic“, Bucureºti, 2005 (Academia
Românã, Institutul de Lingvisticã din Bucureºti „Iorgu
Iordan – Al. Rosetti“)

Îndreptar Îndreptar ortografic, ortoepic ºi de punctuaþie, ed.
a III-a, Editura Academiei R.S.R., Bucureºti, 1971 (Aca-
demia R.S.R., Institutul de Lingvisticã din Bucureºti)

Abrevieri

abr. abreviat
acc. accentuat
adj. adjectiv
angl. anglicism
art. articulat
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conj. conjunctiv
d. dativ
engl. englez
f. feminin
fam. familiar
fig. figurat
fr. francez
germ. german
g. genitiv
gr. grec
imper. imperativ
imperf. imperfect
ind. indicativ
intranz. intranzitiv
invar. invariabil
it. italian
înv. învechit
lat. latin
livr. livresc
m. masculin
magh. maghiar
n. neutru
ngr. neogrec
pers. persoanã
peior. peiorativ
p. gener. prin generalizare
pict. picturã
pl. plural
pol. polonez
pop. popular
prez. prezent
pr. (ºi pron.) pronunþare      
pron. (ºi pr.) pronunþare
reg. regional
rus. rusesc
s. (ºi subst.) substantiv
scr. sârbocroat
sg. singular
sil. silabã
sl. slav

DICÞIONAR AL GREªELILOR DE LIMBÃ
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SIGLE ªI ABREVIERI

subj. subjonctiv
subst. (ºi s.) substantiv
suf. sufix
tranz. tranzitiv
tc. (ºi turc.) turcesc
turc. (ºi tc.) turcesc
v. vezi
var. variantã
vb. verb

Semne ºi convenþii grafice folosite în DOOM2

~   tildã la nivelul rândului înlocuieºte un element anterior
ex.: abandona (a ~)

/  barã oblicã înseamnã „sau“ (separã variantele)
ex.: facsimil/facsimil

| barã verticalã (când folosirea cratimei ar putea duce la
confuzii); limita dintre silabe sau despãrþirea la capãt de
rând 
ex.: para | aldehidã

* steluþã înaintea unui element; cuvinte-titlu ºi alte elemente
nou-introduse în DOOM2 
ex.: *accesa (a ~)

! semnul exclamãrii înaintea unui cuvânt-titlu sau a unei
reguli; modificare de normã faþã de DOOM1
ex.: !niciun

Accentul este marcat în DOOM2 prin sublinierea vocalei: 
ex.: dactilografie; a accent secundar; i accent principal

Accentul este marcat în DEX2 prin semnul [´] pus deasupra
vocalei:
ex.: CABINÉT
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a

abnegaþie nu înseamnã „sârguinþã“, nici „bunãvoinþã“,
ci „pãrãsirea propriilor interese pentru a le satisface pe ale
altora“ (în latineºte abnegatio însemna „tãgãduire“; înþe-
lesul actual a apãrut în franþuzescul abnégation).

abþibild, nu aþipild, nici agþibild (provine din germ.
Abziehbild, format din abziehen „a desprinde“ ºi Bild
„imagine“).

abudenþã, v. abundenþã.
abundenþã, nu abudenþã: rãdãcina este latinescul unda,

pentru care vezi redundant.
abuz înseamnã „prea multã folosire a unui lucru“, deci

prea mult abuz e pleonastic.
acàtist (conform cu originalul grecesc ºi cu intermediarul

slav), nu acatìst (cum e în Îndreptar).

ac cu gãmãlie, nu ac de gãmãlie: este un ac care are în
plus o gãmãlie. Cei care zic ac de gãmãlie se iau dupã ac
de cusut, ac de siguranþã, unde folosirea prepoziþiei de e jus-
tificatã de înþeles.

ac de gãmãlie, v. ac cu gãmãlie.

21

DEX2: ABNEGÁÞIE s. f. Devotament (dus pânã
la sacrificiu); abnegare. – Renunþare; sacrificiu
voluntar. – Din fr. abnégation.

DOOM2: !acatist/acatist s. n. , pl. acatiste/acatiste



accident, nu acident: originalul latin, accidens, e for-
mat din prefixul ad- (care, când urmeazã un c-, se schimbã
în ac-) ºi rãdãcina verbului cado „a cãdea“ (cu a scurt schim-
bat în i în poziþie neiniþialã).

acident, v. accident.
acoladã (din fr. accolade), nu arcoladã (nu are nimic

comun cu arc, e derivat de la fr. col, variantã a fr. cou „gât“
ºi la început a însemnat „îmbrãþiºare“).

acvanaut e numit cineva care exploreazã fundul mãrii
sau al oceanului, ceea ce e greºit, deoarece -naut (din lat.
nauta) înseamnã „navigator“, nu „explorator“ ºi de altfel
nu mai e nevoie de acva-, adicã lat. aqua „apã“, de vreme
ce nu se navigheazã decât în apã.

àcvilã (conform accentuãrii originalului latinesc, aquila),
nu acvìlã.

adagiu înseamnã „maximã“, nu „adaos“ (provine din lat.
adagium, care nu e din aceeaºi rãdãcinã cu ad-augeo, deve-
nit în româneºte a adãuga).

Adà-Kale, nu Ada-Kalè; ºi mai greºitã e scrierea Ada-
Kaleh, dupã modelul german, când numele e turcesc.

adaus, v. (a) adãuga.
adã, v. (a) aduce.
(a) adãoga, v. (a) adãuga.
(a) adãuga (conform originalului latin adaugere), nu a

adãoga. Ce e drept, substantivul corespunzãtor s-a gene-
ralizat sub forma adaos, nu adaus.

adecuat, v. adecvat.
adecvat, nu adecuat (provine din lat. adaequatus, iar qu

din latineºte este redat în româneºte prin cv ºi, de fapt, aºa
îl citim ºi în latineºte).

acc
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DEX2: ACVANAÚT, -Ã, acvanauþi, -te, s. m.
ºi f. Specialist în scufundãri fãcute cu scopul de
a cerceta mediul marin. [Pr.: -na-ut] – Din fr.
aquanaute.



adu, v. (a) aduce.
(a) aduce are imperativul adù, nu àdu, nici àdã. Este

adevãrat cã, în conformitate cu lat. àdduc, ar trebui sã zicem
àdu, dar celelalte formaþii cu prefix din aceeaºi temã au
schimbat accentul: condù, redù etc. ºi nu trebuie sã le dife-
renþiem. Forma àdã este influenþatã de a da, care nu are
nici o legãturã etimologicã cu a aduce. 

adversitate înseamnã „împrejurare potrivnicã, greutate
cu care cineva are de luptat“, nu „duºmãnie“ (cãci nu e
format de la adversar, deºi ambele sunt derivate din aceeaºi
rãdãcinã latineascã).

aeronàut (în patru silabe: a-e-ro-naut), nu aeronaùt, cum
e în Îndreptar (vezi -naut).

aeronàuticã (în ºase silabe: a-e-ro-nau-ti-cã, nu
aeronaùticã, cum e în DEX (vezi -naut).

aeropag, v. areopag.
agrozootehnic, cu accentul principal pe e ºi cu douã

accente secundare, pe a ºi pe zo, nu agrozotehnic, cu accen-
tul principal pe primul o. Cuvântul e compus din trei ele-
mente (lat. ager „ogor“, gr. zoon „animal“ ºi tehnic), nu din
douã, deci partea iniþialã nu e agrò-zo, ci àgro-zoo-. 

agrozotehnic, v. agrozootehnic.
agþibild, v. abþibild.
agust, v. august.
aìdoma, nu aidòma (originalul slav e accentuat pe i).
(sã) aivã, v. (a) avea.

aiv
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DOOM2: aduce (a ~) vb., [...] imper. 2 sg. adu
(ºi ad-o), neg. nu aduce [...]

DOOM2: aeronaut s. m., pl. aeronauþi

DOOM2: aeronauticã s. f., g.-d. aeronautici, art.
aeronauticii



alandala (din ngr. alla ant’alla „unele contra altora“),
nu halandala. 

alcol, v. alcool.
alcool, în trei silabe (al-co-ol), nu în douã (al-col). Cu-

vântul e de origine arabã ºi a fost introdus în latina medievalã
sub forma alcohol; francezii, care nu-l pot pronunþa pe h,
l-au suprimat, dar n-au contopit pe cei doi o într-o singurã
silabã.

alternativã este o situaþie din care existã douã ieºiri ºi
ai ales una dintre ele; se înþelege greºit cã fiecare dintre cele
douã ieºiri constituie o alternativã.

ambalaj înseamnã „împachetare“, eventual „material în
care se împacheteazã“, nu „lãdiþã în care se transportã sti-
clele de apã mineralã“.

ambianþã este „atmosfera înconjurãtoare“, apoi „mediul
în care trãieºte cineva“; la bazã este lat. ambiens „care încon-
jurã“. Se crede uneori cã înþelesul este „înþelegere, acord“,
greºit, cãci existã ºi ambianþã ostilã.

ambigu, v. ambiguu.
ambiguu (din latinescul ambiguus), nu ambigu.
[a] amenaja, v. (a) menaja.
amploaiat (din fr. employé, pronunþat amploaiè), nu

amploiat, cum e în Îndreptar. Ce e drept, ne luãm adesea
dupã scrierea francezã, dar numai pentru a apropia cuvântul
de originalul latin sau de o paralelã româneascã. Aici, para-
lela românã ar fi fost implicat (din lat. implicatus, care a
devenit în franþuzeºte employé). Vezi ºi loaial.

amploiat, v. amploaiat.

analoagã, v. analog.
analog, feminin analogã, nu analoagã (la neologismele

recente nu se mai schimbã o în oa).

ala
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DOOM2: amploiat/amploaiat (înv.) s. m., pl.
amploiaþi/amploaiaþi




